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På grund av Covid-19 så har vi stängt våra lokaler tillfälligt i förebyggande syfte.
Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.
Under pågående pandemi har styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län fattat detta
beslut för att motverka spridning av covid-19.
Läs mer på bloggen som uppdateras nästan dagligen för ”just nu” info.
För kontaktuppgifter till just din förening, kika här.
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Tabletter, ögondroppar, nässpray, inhalator…nu kommer pollensäsongen smygande.
Den startar med al, hassel, vide, sälg och senare exploderar björken och då blir det
kämpigt värre.
Allergin slår till varje år vid samma tid och borde numera vara en gammal bekant.
Man får ändå onda aningar eftersom symptomen för allergi och covid-19 är likartade
Här kommer en förklaring om skillnaderna;

Pollenallergi eller covid-19 – så vet du skillnaden | SVT Nyheter
Pollensäsongen har kommit i gång och allergikernas symptom kan förväxlas med
symptom på covid-19. Allergologen Malgorzata Zietara vid Blekingesjukhuset
förklarar hur man märker skillnaderna.
……………………………………………………………………………………………….
Dessvärre ökar smittan i Uppsala län och uttalandet ”Utgå från att alla du möter är
smittade och agera därefter” från Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, säger
mer än nog om den höga smittspridningen.
/källa SVT nyheter Uppsala.

Kanske det är nödvändigt med viss ”skrämselpropaganda” för att folk ska fatta det
allvarliga läget. Skyltar och röstmeddelande som uppmanar om avstånd, handsprit,
munskydd etc är tydligen inte tillräckligt för vissa.
Vi återgår i alla fall till en normal företeelse; äntligen har bussarna öppnat
framdörrarna och UL kan därmed förbättra sin ekonomi.
Kan dock bli trångt med köer och distans då passagerarna ska blippa biljetten...
Ha de,
Helene

Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se

2

Kansliet stängt till och med den 30 april 2021.
Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala har beslutat att kansliet ska vara fortsatt stängt för
personal och besökare.
Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.
Under pågående pandemi så har kansliet stängt för att motverka spridning av covid-19.
Kansliet är stängt till och med den 30 april 2021.
Besked kommer under vecka 16 (19/4 - 25/4) om hur det blir efter den 30/4 2021.
Detta kan ändras om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer och läget
förändras i pandemin.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som vistas i Uppsala län att:
Ta/ha ett Personligt ansvar:
1 § Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot
spridning av covid-19.
Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att
smitta andra.
Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i
riskgrupper. (HSLF-FS 2020:80). Allmänna råd till 1 § (HSLF-FS 2020:80).
Grundläggande försiktighetsåtgärder
För att undvika spridning av covid-19 bör du
1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den
regionala smittskyddsläkaren.
Begränsa nya nära kontakter
Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du
normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående
utanför hushållet.
Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni
1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
2. med fördel umgås utomhus.
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• Undvik resor med kollektivtrafik där det inte går att boka plats.
Välj till exempel att gå eller cykla när det är möjligt.
Om du måste resa, undvik avgångar med trängsel.

OBS! Nya rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken
Nu vidtar Region Uppsala ytterligare åtgärder mot smittspridningen av covid-19 för att
förebygga en tredje våg.
Bland annat utökas rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken till att
gälla alla tider. Provtagningen utökas också på flera platser i länet.
– Vi har just nu ett stabilt läge i Uppsala län, både när det gäller antalet
sjukhusvårdade och antalet konstaterade fall.
Men i angränsande län ser vi en kraftig ökning av antalet fall och får rapporter om
nya virusvarianter.
Därför skärper vi rekommendationerna för att förebygga att läget försämras, säger tf
smittskyddsläkare Helena Palmgren.
Munskydd rekommenderas också i andra inomhusmiljöer, där man vistas under en
längre tid (mer än 15 minuter) och inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra
människor. Undantag görs för skolmiljöer, där nationella rekommendationer
fortfarande gäller.
Region Uppsala avråder också från resor inom länet och inom landet som inte är
nödvändiga.
Rekommendationerna är framtagna i samråd med Folkhälsomyndigheten och
länsstyrelsen och gäller till den 30 mars.
//Källa: SVT
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Folkhälsomyndigheten har den 26 januari 2021 meddelat om vad som gäller för
privata sammankomster:
För privata sammankomster som omfattas av pandemireglerna gäller en
deltagarbegränsning om max åtta deltagare. Det är den som yrkesmässigt
använder eller upplåter lokaler eller andra utrymmen inomhus som har att se
till att de inte används eller upplåts till en tillställning eller någon annan
liknande privat sammankomst som har fler än åtta deltagare.
Bestämmelsen kan till exempel omfatta verksamhet som bedrivs av aktiebolag,
handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella
föreningar, stiftelser och trossamfund, under förutsättning att den verksamhet
som bedrivs är att anse som yrkesmässig. Även verksamhet som bedrivs i
offentlig regi är att betrakta som yrkesmässig. Även en lokal som endast hyrs ut
några gånger per år av exempelvis en kommun kommer att träffas av reglerna.
Däremot kommer rent privat verksamhet, till exempel att en privatperson lånar
ut sin bostad till en bekant, att falla utanför.
Exempel på lokaler som kommer att omfattas av deltagarbegränsningen är
festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyresoch bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt lokaler som tillhör
universitet, högskolor och studentkårer. En förutsättning är dock att lokalen
används eller upplåts för en sådan privat sammankomst.
Sammankomster som omfattas av bestämmelsen är till exempel fester med
anledning av högtider, födelsedagar och studentfester. Huvudsyftet med
sammankomsten är det sociala umgänget. Det innebär att bröllopsfester och
dopfester omfattas, men inte vigsel- eller dopceremonier och begravningar.
Det är inte ovanligt att privata sammankomster hålls på restauranger och andra
serveringsställen. Serveringsställen omfattas dock inte av pandemireglerna,
utan ska följa det regelverk som gäller för serveringsställen, även om
serveringsstället upplåts för en privat sammankomst. Har serveringsstället en
uthyrningsdel eller liknande som kan abonneras för privata fester räknas även
den som ett serveringsställe och omfattas således av regelverket för
serveringsstället.
Att man använder catering eller erbjuder annan form av servering av mat och
dryck för en privat sammankomst i en festlokal innebär fortfarande att
verksamheten omfattas av pandemilagstiftningens begränsning om åtta
deltagare.
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· Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika
spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.
Särskilda bestämmelser för att begränsa spridning av covid-19 finns i - förordning (2020:114)
om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
· Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och
allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att
1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för
det,
2. använda digitala alternativ eller skjuta upp tjänsteresor, konferenser och liknande
arrangemang,
3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i
omklädningsrum, samt
4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller att
använda handdesinfektion.
· För föreningar med mera. För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra
associationsformer
1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem
digitalt, och
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.
· Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor
tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest
eller liknande socialt umgänge.
Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt
avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt
motiverad.
· Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter –
som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.
· Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de
allmänna råden ovan.
Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda
utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser
och andra fysiska möten.
Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa
öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.
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Tryckeriet har öppet på begränsade tider, och är för närvarande bemannat tisdagar och
torsdagar under eftermiddagar i första hand.
Kontakta Jocke Gunnarsson om du vill ha tryckning eller boka in ett utskick via e-post.
Hans kontaktuppgifter är: E-post: jocke.gunnarsson@c.hso.se
Telefon: 018 - 56 09 14.
Kuvertering och manuell adressering av större utskick (fler än 100 brev) utförs av
föreningarna själva.
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör man avstå från evenemang som samlar
många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus.
Konferensrum Ettan, (för medlemmar med allergi och annan överkänslighet) och
konferensrum Tvåan, (för medlemmar som behöver hörselslinga och mikrofon/högtalare)
samt konferensrum Storan (för medlemmar som behöver hörselslinga mikrofon/högtalare)
är numer bokningsbara.
Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare.
Det som gäller för att kunna genomföra ett möte är att mötet genomförs med maximalt åtta
personer, samt att det genomförs med ansvar för att hålla avstånd, och att ingen trängsel
uppstår.
Samt att alla besökare har god handhygien och använder den handsprit som finns intill
toaletterna på kansliet.
Vidare så måste det hinnas med att städas och sprita av de ytor och utrymmen som använts i
konferenslokalerna mellan varje möte.
Möte i konferensrum Ettan får inte genomföras samtidigt som ett möte i konferensrum
Tvåan. Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar ett möte.
Deltagare måste kunna hålla avstånd och tvätta/sprita händerna.
Den som ansvarar för mötet har även ansvar för att informera de som deltar på mötet om
vilka regler som gäller.
Bokar konferensrum gör du genom att kontakta:
Linda Sundblom Eriksson Telefon. 018 – 56 09 22
E-post: linda.sundblom@c.hso.se
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Lokala rekommendationer
Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer.
På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer
i olika regioner.

Vi ser alla fram emot den dag då vi kan lämna Coronasmittan bakom oss.

Men tills dess gäller:
Hänsyn
Omtanke
Samarbete
Skydda varandra
Tålamod
Fortsätt att följa myndigheternas rekommendationer!
Läs mer på krisinformation.se eller ring 113 13.
Folkhälsomyndigheten, folkhalsomyndigheten.se/
Vårdguiden, Region Uppsala 1177.se/Uppsala-lan/
Hälsningar /Janne
Janne Wallgren Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. Fax: 018 - 56 09 01.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ E-post: janne.wallgren@c.hso.se
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Vaccination mot covid-19
Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i
covid-19.
Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen.
Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.
Mer information finns på 1177.se/Uppsala-lan/
……………………………………………………………………………………………………….

Fas 1
I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande
riskgrupper:
•
•
•

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst
enligt socialtjänstlagen.
Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig
omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon
som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2
Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:
•
•
•
•
•
•

Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan
organtransplantation, och deras hushållskontakter.
Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de
patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.
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Fas 3
Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:
•

•
•

Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som
innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista
nedan).
Personer i åldern 60–64 år.
Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som
innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista
nedan).

Fas 4
I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som
inte prioriterats i de tidigare faserna.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli
allvarligt sjuk i covid-19:
•
•
•

•
•
•
•

Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt
blodtryck).
Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad
hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma,
neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
Kronisk lever- eller njursvikt.
Diabetes typ 1 och typ 2.
Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en
sjukdom eller behandling.
Downs syndrom.
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Telefonbedrägerier – skydda dig
Bedrägerier via falska telefonsamtal drabbar många som förlorar sina pengar genom att de
luras att lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank.
Bedragare riktar ofta in sig på äldre personer och andra utsatta grupper.
Bedrägerier och Covid-19
Just nu utnyttjar bedragare att många vill vaccinera sig mot Covid-19.
Bedragarna säger att de ringer från till exempel Folkhälsomyndigheten eller din region, och
vill boka in en vaccinationstid åt dig.
De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id, detta ska du
absolut inte göra. Lägg direkt på luren om du får denna typ av samtal.
Det är vanligt att bedragare utger sig för att ringa från banken, ett företag eller en
myndighet. En bedragare är skicklig i det sociala samspelet och har kanske även tagit reda på
personlig information om dig för att verka trovärdig.
Bakom bedrägerierna står ofta kriminella nätverk. Var därför alltid skeptisk när någon okänd
ringer, för att inte råka illa ut. Ta del av filmer och polisens tips för att skydda dig.
Se polisens film här: https://youtu.be/C0XWXZXrWmc

•
•
•

•
•

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier
Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat
kontaktar dig.
Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin.
Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa
tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen
säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig.
Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående.
Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

Så här kan ett telefonbedrägeri gå till
En misstänkt bedragare ringer upp och försöker lura till sig pengar genom att utge sig att
ringa från en bank. Se och lyssna här: https://youtu.be/je0kBpGQZLA

Telefonbedrägerier | Polismyndigheten
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Pressmeddelande
Nu behövs ett MR-institut med kunskap och hög integritet
Funktionsrätt Sverige välkomnar att regeringen tagit ytterligare ett steg
närmare att förverkliga ett oberoende institut för mänskliga rättigheter genom
att tillsätta en organisationskommitté.
Det är avgörande att ett oberoende institut har en ledning med djup insikt i
rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt en hög integritet.
”Under pandemin har stora brister i funktionsrättperspektiv avslöjats, inte minst inom
myndigheter som ansvarar för krisberedskap, vård och omsorg.
Men även före pandemin såg vi försämringar inom exempelvis socialförsäkringen
med ökade avslag och hänvisningar till försörjningsstöd, samt skolan där barn med
funktionsnedsättning är överrepresenterade bland elever med problematisk
skolfrånvaro.
Därför måste institutet ledas med hög integritet, kunskap och förutsättningar att
granska alla myndigheters agerande”, kommenterar Mikael Klein, intressepolitisk
chef Funktionsrätt Sverige.
Civilsamhället spelar en aktiv och mycket viktig roll i FN-systemets granskning av hur
länder lever upp till sina folkrättsliga åtaganden, men ersätter inte den funktion som
ländernas oberoende MR-institutioner har i genomförandet av
funktionsrättskonventionen.
”Avsaknaden av en oberoende övervakning har bidragit till den negativa utveckling
som vi i civilsamhället kunde konstatera i rapporten ”Respekt för rättigheter?” där vi
gick igenom genomförande av konventionen 2019.
Rättighetsperspektivet har stannat vid vackra ord och inte alls fått genomslag när det
gäller personer som möter funktionshinder.
Nu ser vi fram emot den nya institutionen och att funktionsrättsrörelsen blir aktivt
involverad i etableringen av den liksom i arbetet med att vända denna utveckling”,
säger Mikael Klein.
Vi noterar att regeringen nämner att närheten till Köpenhamn och det danska MRinstitutet kan främja utbyte av kunskap och erfarenheter som kan vara till stor nytta
för det svenska institutet.
”Det tar vi som ett tecken på att Sverige också kan inspireras när det gäller resurser
som behövs för övervakning av funktionsrättskonventionen.
I Sverige skulle det motsvara minst sju personer med kompetens om CRPD utifrån
människorättsmodellen vilket vi tidigare lyft i en skrivelse”, avslutar Mikael Klein.
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Bakgrundsfakta:
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av
riksdagen 2008, utan att ha uppfyllt kravet på en eller flera oberoende mekanismer
på plats för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen.
Sveriges riksdag och regering har också åtagit sig att organisationer som företräder
personer som möter funktionshinder ska vara aktivt involverade i beslut och
övervakning rättigheterna.
Läs vår gemensamma skrivelse från 2018 med Lika Unika om behovet av en
MR-institution.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga
rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans
representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Presskontakt
Annica Nilsson, Intressepolitisk utredare, annica.nilsson@funktionsratt.se,
08-546 404 24, 076-697 80 55
Mikael Klein, Intressepolitisk chef, mikael.klein@funktionsratt.se, 070-480 71 66
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Rapporten ”Respekt för rättigheter?” är civilsamhällets granskning av hur
Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Under 2020 genomförde vi webbinarier om rapportens innehåll. Nu tar vi nästa
steg och bjuder in beslutsfattare.
Inget fritt skolval för elever med funktionsnedsättning – vad gör vi åt det?
Att kunna välja skola lyfts idag som en självklarhet och något alla elever ska ha
möjlighet till. Men kan alla välja skola på samma villkor som andra?
I skollagen finns idag bestämmelser som innebär att elever med funktionsnedsättning
kan nekas plats på en skola där andra välkomnas.
Förutom att exkluderandet i sig kan leda till psykisk ohälsa, är det ett faktum att
många barn med funktionsnedsättning idag inte får det stöd de har rätt till i skolan
vilket riskerar allvarliga konsekvenser för såväl hälsa som möjlighet till egen
försörjning.
Hur den pedagogiska, fysiska och sociala tillgängligheten ser ut kan variera stort
mellan skolor. Möjlighet att faktiskt kunna välja kan därför vara helt avgörande för
skolgången.
Välkommen till ett webbinarium i en högaktuell fråga.
Just nu bereds förslagen i betänkandet ”En mer likvärdig skola— minskad
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” (SOU 2020:28).
I det föreslås inga ändringar av dagens begränsningar.
Hur rimmar det med målet om en likvärdig skola och Sveriges åtagande enligt
Funktionsrättskonventionen?
Tid: 14 april kl. 9.15 – 10.00 (Vi släpper in kl. 9.00 för mingel och test av teknik)
Plats: zoom
Tillgänglighet: Digital direktsändning. Webbinariet direkttextas.
Det spelas in och kan ses i efterhand.
Länk: Länk skickas ut dagen före webbinariet till de som anmält sig.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig.
Varmt välkomna!
Annica Nilsson
Intressepolitisk utredare/Kommunikatör/Vik. presskontakt
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
08-546 404 24
www.funktionsratt.se
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Rapporten ”Respekt för rättigheter?” är tyvärr lika aktuell idag som när vi
släppte den tredje december 2019.
Rapporten består av 120 sidor omfattande kritik av funktionsrättspolitiken i Sverige,
men också av 134 konstruktiva förslag till förbättringar.
Varenda en av de 33 artiklarna och de brister vi blottlagt och våra förslag till
förändringar går att härleda till människors vardag i Sverige.
Så ska de ses och så kan de användas i intressepolitiskt arbete, där rapporten
framöver kommer att vara vårt viktigaste verktyg.
Rapporten går att beställa från oss. Den kostar 50 kronor + frakt, den lättlästa kostar
20 kronor + frakt. Mejla din beställning till info@funktionsratt.se
Skriv hur många ex du vill ha, leveransadress, och fakturaadress om det är en annan
än leveransadressen.
Vi har haft ett antal webbinarier utifrån de olika artiklarna i rapporten och de finns alla
att se på vår Youtube-kanal.

Läs mer om rapporten på www.respektförrättigheter.se

Hälsningar
Marre Ahlsén
_____________________________
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
08-546 404 09
www.funktionsratt.se

15

Förturserbjudanden till medlemmar i våra medlemsföreningar

Hyr vår vackra Sjöstuga 6 dagar i sommar
Stugan består av 2 sovrum med 2 sängar i varje på övervåningen och på
bottenvåningen finns ett nyrenoverat enkelt fullt utrustat kök, vardagsrum
med kakelugn samt dusch/toalettrum.

1 maj till den 13 juni är hyran 6200 kr sö fm till lö fm
14 juni till 14 augusti är hyran 7000 kr sö fm till lö fm
15 augusti till 2 oktober är hyran 6200 kr sö fm till lö fm
Stugan hyrs ut i perioder av 6 dagar, från söndag förmiddag till lördag
förmiddag.
För bokningar vänligen kontakta Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs
kansli på tel. 018 490 23 23 eller via e-post ekolnsnas@gmail.com, först till
kvarn gäller, inom kort lägger vi ut sjöstugan på booking.com
Normala priser via vår webbplats är: 7000 kr - 8200 kr för 6 dagar
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Att möta beteenden som utmanar oss
med lågaffektivt förhållningssätt
Webbföreläsning 14 april 2021, klockan 18–20
Vad innebär ett lågaffektivt förhållningssätt och vad menar vi
egentligen med utmanande beteenden?
Thomas Wikberg, psykolog, reder ut begreppen och förklarar hur vi med ett humanistiskt
perspektiv kan bemöta personer med ett beteende som vi upplever utmanande.
Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.
Anmälan: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611
När du anmält dig får du information med e-post om hur
du tar del av webbföreläsningen. Ingen deltagaravgift.

66 77.

Anpassad IT och DigiJag. Digital delaktighet för personer med IF
Webbföreläsning 21 april 2021, klockan 18–20
Dator är ett självklart verktyg för att kunna vara delaktig i samhället.
Så ser det inte ut för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).
På distansutbildningen Anpassad IT vid Mora Folkhögskola har deltagarna fått tillgång den
digitala världen och varit med att utveckla den kognitivt tillgängliga lärmiljön DigiJag.
Projektledare och föreläsare Kerstin Gatu kommer att ge många exempel hur IT kan göras
tillgängligt.
Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.
Anmälan: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.
När du anmält dig får du information med e-post om hur du tar del av webbföreläsningen.
Ingen deltagaravgift.

Utbildningstillfälle: Vad är autism?
Webbsändning 28 april 2021, kl 18–21
Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig om autism.
• Vad betyder diagnosen och hur ställs den?
•Vilka konsekvenser kan det innebära att ha autism?
•Vad kan man göra för att få vardagen att fungera bättre?
Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.
Anmälan: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.
När du anmält dig får du information med e-post om hur du
tar del av utbildningen via dator, mobil eller surfplatta.
Ingen deltagaravgift. Utbildningen är ett samarrangemang med habiliteringen i Uppsala.
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FOLKRÖRELSEARKIVET INFÖR 2021
ÅRSMÖTE 12 APRIL
Folkrörelsearkivet för Uppsala län har årsmöte måndag den 12 april.
- Samling och registrering 18.30-18.45
- Årsmötets inledning, kl 19.00, med föredrag av Silke Neunsinger och
Monica Sparrman, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
- Årsmötesförhandlingar
Plats meddelas senare i samband med kallelsen. Utskick sker under vecka 9.
Med tanke på rådande smittriskförhållanden och förbud för folksamlingar hålls
årsmötet 2021 med all sannolikhet över länk.
KURSER
ONS 17 MAR | 10.00-12.00
GDPR FÖR FÖRENINGAR OCH ARKIV
Kjell Adolfsson, Uppsala universitet
Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr
Föranmälan senast 15 mars
Mötet genomförs digitalt (Zoom-möte)
Vi anordnar gärna kurser på medlemmarnas beställning. Folkrörelsearkivet kan erbjuda
kurser om bl.a. arkivvård för föreningar, introduktionskurs i att planera
föreningshistorik, e-arkiv, källkritik, med mera. Se vidare om vårt kursutbud på vår
hemsida: www.fauppsala.se, fliken Utåtriktad verksamhet > Kurser.
FYRISKÄLLANS OCH ARKIVETS ÖPPETHÅLLANDE
På grund av smittskyddsåtgärderna fortsätter Folkrörelsearkivet att hålla stängt för
besök tills vidare. Vi i personalen arbetar i möjligaste mån hemifrån. Det går bra att
kontakta oss via e-post info@fauppsala.se och telefon 018-7272470 i olika ärenden.
När vi inte kunnat ha publik har vi lagt föreläsningar på Folkrörelsearkivets
Youtubekanal istället. Hösten 2020 kunde vi presentera ett bra program och vi når av
allt att döma fler människor denna väg. Under våren 2021 blir vi mindre aktiva med
föredragsserier p.g.a. andra filminspelningar. Vi återkommer med annonseringar om
premiärer.
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TVÅ NYA PROJEKT
Vi börjar 2021 med att sätta igång arbetet med två stora projekt.
1. Labour's memory, är ett projekt där vi tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek (ARAB), International Institute for Social History i Amsterdam (IISH) och Archiv
der soziale Demokratie i Bonn, ska digitalisera och tillgängliggöra
verksamhetsberättelser och revisionsberättelser från den fackliga rörelsen, från 1880talet fram till nutid.
Vi samarbetar också med Institutionen för IT, Institutionen för lingvistik och filologi och
Institutionen för Arkiv, bibliotek och museum (ABM) vid Uppsala universitet. Projektet
kommer att pågå under tre år.
2. Inget om oss utan oss! Svensk påverkan och medverkan i framtagandet av FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).
Projektet ska dokumentera svenskars insatser i framtagandet av FN-konventionen som
antogs 2006. Huvudsökande och förvaltare är Handikapphistoriska föreningen.

Folkrörelsearkivet för Uppsala län | c/o Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Besöksadress: S:t Olofsgatan 15
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Här kommer inbjudan till årets Nationella SUF-konferens som i år är digital.
Konferensen är kostnadsfri, öppen för alla i hela Sverige och ingen föranmälan behövs.
Det innebär att man kan vara med hela dagen eller välja den/de föreläsningar som man
vill ta del av.

Det är dags att boka in årets Nationella SUF-Konferens i din kalender!
Konferensen kommer som vanligt att innehålla många intressanta och lärorika
föreläsningar.
I år är konferensen digital, så välkommen att delta på distans via nätet.
Öppen för alla via länk på internet.
•
•
•

Kostnadsfri
Ingen föranmälan
Sprid till alla som du tänker kan ha intresse av föreläsningarna.
Program SUF-Konferensen 5 maj >>

Med vänliga hälsningar
Laila Stolpe
Informatör
SUF-Kunskapscentrum www.regionuppsala.se/suf
018-611 67 92
070-601 60 31
Laila.dahlstrom.stolpe@regionuppsala.se
Nära vård och hälsa
Region Uppsala
www.regionuppsala.se/hoh
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International Young Carers Conference 2021 – sista chansen för Early Bird

Under fyra halvdagar den 3-6 maj 2021 bjuder Nka, Eurocarers och
Linnéuniversitetet in till den tredje internationella konferensen om barn som
anhöriga/unga omsorgsgivare, som också är slutkonferensen för EU Horizon
2020-projektet Me-We.
Årets tema är ”Identify, Support, Listen to young carers” och denna gång
kommer konferensen vara helt digital.
Sista dagen att registrera sig för Early Bird-pris är 31 mars.
Barn och unga som ger vård, stöd eller hjälp till en familjemedlem eller vän behöver
synliggöras och få sina behov av stöd tillgodosedda.
Konferensen kommer därför att fokusera på vilka konkreta åtgärder som krävs för att
barn och unga som är anhöriga ska kunna nå sin fulla potential utan att påverkas
negativt av omsorgsansvaret.
Under konferensen kommer forskare, beslutsfattare och unga omsorgsgivare från
flera olika länder dela med sig av kunskap, projekt och egna erfarenheter.
Deltagarna kommer bland annat få ta del av strategier som har implementerats i
olika länder och få veta mer om ny forskning inom området.
– Konferensen kommer vid en kritisk och viktig tidpunkt när många unga
omsorgsgivare runt om i världen gör omfattande insatser för att stödja sina nära och
kära. Till följd av covid-19-pandemin känner många sig isolerade och deras egen
hälsa och framtida livschanser riskerar att äventyras.
Konferensen är ett utmärkt tillfälle för alla som arbetar med och för barn i utsatta
situationer att samlas, engagera sig och tillsammans lära hur vi på bästa sätt kan
utveckla och implementera policyer och evidensbaserade metoder och främja
forskning som möjliggör att unga omsorgsgivare blir erkända, lyssnade till och får
stöd. Detta är våra centrala teman för konferensen.
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Vi på Nka är väldigt glada över att få anordna konferensen tillsammans med
Eurocarers i syfte att lyfta allt viktigt arbete som görs i Sverige och de nordiska
länderna när det gäller barn som anhöriga, och att få arbeta tillsammans med våra
internationella kollegor för att ytterligare förbättra situationen för unga
omsorgsgivare, säger Elizabeth Hanson, FoU-ledare vid Nka och professor vid
Linnéuniversitetet.
Konferensen vänder sig till forskare, beslutsfattare, personal, organisationer,
anhöriga och andra som är intresserade av att lära sig mer om barn som
anhöriga/unga omsorgsgivare.
Konferensen kommer vara helt digital och alla anmälda deltagare kommer ha
tillgång till de inspelade presentationerna två månader efter konferensen.
I samband med föreläsningarna kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till
föreläsarna.
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig (sista anmälningsdag är 27 april 2021)
Program: Klicka här för att läsa/ladda ner det preliminära programmet

Läs mer om konferensen på Eurocarers webbplats
Dela gärna evenemanget på Facebook
Vid frågor, kontakta Annica Larsson Skoglund: annica@anhoriga.se
Varmt välkomna!
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TÄNKVÄRT
“Själva kan vi göra så lite,
tillsammans kan vi göra så mycket.”
/Helen Keller, (1880 - 1968), amerikansk författare, aktivist och föreläsare. Hon
var den första dövblinda person som avlade en akademisk examen.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se
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