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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. 

 
 
 
 

https://hsouppsalalan.org/blogg/
https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/
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Redaktören har ordet 
 
 
 

Vilken utmaning och annorlunda Vasalopp för framtids segrar! 
 
Tio äventyrslystna deltagare med funktionsnedsättning 
ska ta sig an den nio mil långa Vasaloppsleden i 
terrängrullstolar. 
 I slutet av juli är det dags för Sveriges första 
rullstolsexpedition. 
De ska vandra nio mil – i rullstol och permobil | 
SVT Nyheter 

 
Har idag fått spruta nummer två men är likväl övertygad om att man bör vara försiktig. 
Dels med tanke på den smittsamma Deltamutationen och dels för att FHM förlänger de 
gällande råden. Helt rätt beslut! 
FHM: Allmänna råd förlängs  

//svt.se 

 
Några som inte håller avstånd är sommarens myggor - hur skyddar man sig och hur 
väljer myggen ut sina offer?  
Tre-tips-hur-du-ska-skydda-dig-mot-sommarplågan  
 
Forskaren förklarar: Det får myggen att dras till dig 
 

Blodtörstiga myggor hör normalt sommaren till och i år  
är risken för en mygginvasion stor.  
Snörik vinter och mycket regn under våren har gett en  
fin start åt mygg och enligt forskare kan ...  

//svt.se  

 
 
 

Håll distans runt midsommarstången och ha en fortsatt härlig sommar! 
//Helene 
 

Nästa nummer kommer den 19 augusti 
 
 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
 

     

 

 

https://svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/de-ska-vandra-nio-mil-i-rullstol-och-permobil
https://svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/de-ska-vandra-nio-mil-i-rullstol-och-permobil
https://svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/de-ska-vandra-nio-mil-i-rullstol-och-permobil
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fhm-allmanna-rad-forlangs
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fhm-allmanna-rad-forlangs
https://svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/tre-tips-hur-du-ska-skydda-dig-mot-sommarplagan
https://svt.se/nyheter/inrikes/myggforskaren-forklarar-det-far-myggen-att-dras-till-dig
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Kansliet stängt till och med den 15 augusti 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 15 augusti 2021.  

Besked kommer under vecka 32 (9/8 - 15/8) om hur det blir efter den 15 augusti 2021. 

Detta kan ändras om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer och läget  

förändras i pandemin. 

___________________________________________________________________________ 

 

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla 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. 

• 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.  
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OBS! Nya rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken 

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. 
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. 

//Källa: SVT 

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.  
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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. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 

 

 

mailto:jocke.gunnarsson@c.hso.se
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 

 

 
 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset
krisinformation.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/
mailto: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. 

 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
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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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Hej,      april 2021 

I samband med vaccinationerna mot covid-19 pågår finns behov av lättillgänglig  
och anpassad information om vaccinen och vaccinationerna till olika grupper. 

I det här brevet har vi samlat material från bland annat Socialstyrelsen,  
Folkhälsomyndigheten och MSB som kan vara bra stöd vid kommunikation med 
personer som behöver få information som är anpassat utifrån deras behov.  
 
Nedan finns korta beskrivningar om respektive material och länkar.  
Sprid gärna denna information vidare till dina kontakter och nätverk. 

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19, 
inklusive faktablad och filmer. Informationen finns tillgänglighetsanpassad och översatt 
till många språk.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ 
covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/. 

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos MSB (krisinformation.se). 
Informationen vänder sig till allmänheten.  
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/ 
myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-
vaccin. 

På Krisinformation.se finns även regional information om coronaviruset. 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/ 
myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset. 

Polisen har tagit fram information om bedrägerier kopplat till vaccinationerna mot 
covid-19. https://polisen.se/bedrageri. 

Läkemedelsverket reder ut vanliga missuppfattningar och myter om vaccinen. 
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-
coronavaccin. 

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 
Här finns även regional information om vaccination mot covid-19. 
https://www.1177.se/. 

Vänliga hälsningar, 
Socialstyrelsen  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/%20covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/%20covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccin
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccin
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccin
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset
https://polisen.se/bedrageri
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin
https://www.1177.se/
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
har tillsammans med andra uppdraget att snabbt och samordnat sprida information till 
så många som möjligt för att bromsa smittspridningen av coronaviruset.  
 
Vi har hittills fått mycket god hjälp av er och är tacksamma om ni fortsättningsvis delar 
aktuell information på er webbplats, i sociala medier, medlemstidningar, nyhetsbrev, 
digitala medlemsmöten eller i andra kanaler. 
 
Coronapandemin: Detta gäller just nu 
På krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de förbud och de råd och 
rekommendationer som gäller just nu.  
Du hittar även länkar till fördjupad information. 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-
storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-
galler-just-nu 
 
 

Annonsmaterial med nationella budskap inför våren  
MSB producerar kontinuerligt informationsmaterial och filmer med budskap om hur alla 
kan hjälpa till att minska smittspridningen. 
Du kan ladda ner/dela och använda materialet i dina egna kanaler för att hjälpa oss att 
sprida budskapen.  
 
Just nu har budskapen fokus på nuvarande rekommendationer kopplade till våren och 
dess högtider.  
Annonsmaterial med nationella budskap: 
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-
anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons--och-kampanjmaterial/annonsmaterial-
med-nationella-budskap/ 
 
 

Faktablad från Folkhälsomyndigheten om vem som erbjuds vaccination mot 
covid-19 
Faktabladet ger information om att alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjuds 
gratis vaccination mot covid-19 och att man behöver inte vara svensk medborgare för 
att få vaccin.  
 
Faktabladet berättar även hur man gör om man saknar Id-handling, personnummer 
eller samordningsnummer och vill vaccinera sig. 
 
Faktabladet på flera språk: arabiska, bulgariska, dari, engelska, persiska, farsi, polska, 
rumänska, ryska, somaliska, tigrinja och turkiska: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-
sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/ 
  
 
 
 
 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons--och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons--och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons--och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
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Faktabladet på svenska: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-
som-ska-vaccinera-dig--vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/ 
  
Teckentolkade filmer från Folkhälsomyndigheten – Till dig som vaccinerar dig 
mot covid-19 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/teckensprak-lattlast/ 
 

 
Filmer om vaccinering mot covid-19 på andra språk 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram två filmer som handlar om vaccinering mot covid-
19. Den ena filmen tar upp varför vi ska vaccinera oss och den andra filmen informerar 
om hur det går till. Filmerna är framtagna på arabiska, somaliska, engelska, 
svenska, farsi och tigrinja. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB 
och Socialstyrelsen. 
 
Filmerna finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer 
 
Filmerna finns också på informationsverige.se: 
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsfilmer-
om-corona-pa-flera-sprak/ 
   
Informationsfolder om covid-19 på sju språk 
MSB har beviljats medel ur EU:s AMIF-fond (asyl- migrations- och integrationsfonden) 
för att nå ut med pandemiinformation till gruppen tredjelandsmedborgare (primärt 
asylsökande och anhöriginvandrare).  
 
Inom ramen för det projektet har bland annat en folder tagits fram på språken lätt 
svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och spanska.  
Informationen fokuserar på hur man ska gå till väga vid symtom på covid-19. 
 
Foldern finns att beställa gratis på msb.se:  
Information on COVID-19 for you who have recently arrived in Sweden (msb.se): 
https://www.msb.se/sv/publikationer/information-on-covid-19-for-you-who-have-
recently-arrived-in-sweden/ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-ska-vaccinera-dig--vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-ska-vaccinera-dig--vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/teckensprak-lattlast/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsfilmer-om-corona-pa-flera-sprak/
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsfilmer-om-corona-pa-flera-sprak/
https://www.msb.se/sv/publikationer/information-on-covid-19-for-you-who-have-recently-arrived-in-sweden/
https://www.msb.se/sv/publikationer/information-on-covid-19-for-you-who-have-recently-arrived-in-sweden/
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Samlingssida för att underlätta spridning av översatt informationsmaterial 
MSB har skapat en samlingssida på msb.se med översatt information om covid-19 dit 
aktörer på alla nivåer kan gå in och hämta och länka från sina egna webbplatser. 
 
Vi behöver hjälp och stöd med att aktivt få in tips om översatta informationsmaterial 
som vi sedan kan lägga upp på samlingssidan så att fler kan ta del av de 
översättningar som finns.  
 
För att MSB ska kunna lägga upp en länk till ett översatt material är kravet att det finns 
en tydlig beskrivning på svenska om syfte, innehåll och budskap. 
  
Samlingssidans adress: 
https://www.msb.se/coronavirusetandrasprak 
  
Tips på översatta material skickas till: 
samverkancorona@msb.se 
 
 
Dela gärna med dig av goda exempel 
Varje bransch, organisation eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar under 
pandemin. MSB vill hjälpa till att sprida goda exempel från andra som på olika sätt 
informerat och gjort insatser för att minska smittspridningen. 
  
Dela gärna med er av goda exempel från er verksamhet så att fler får ta del av det ni 
gör och får tips på hur deras verksamhet kan utvecklas till att bli mer smittsäker. 
 

Maila goda exempel till samverkancorona@msb.se 
 
  

Tack för att du hjälper till att sprida samhällsviktig information – 
tillsammans bromsar vi smittan. 
 
 
 

 

 

https://www.msb.se/coronavirusetandrasprak
mailto:samverkancorona@msb.se
mailto:samverkancorona@msb.se
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Den 5 oktober 2021 startar Funktionsrätt Sveriges projekt  
Rätt från början en studiecirkelledarutbildning i samverkan med ABF. 

  
Den här utbildningen vänder sig till dig som vill hjälpa till att sprida och utveckla kunskapen 
om universell utformning inom din organisation eller andra delar av samhället.  
Begreppet universell utformning definieras i FN:s funktionsrättskonvention och handlar om att 
göra rätt från början – att utgå från de varierande behov som finns i den mänskliga 
mångfalden redan när verksamheter och produkter planeras. 
  
Studiecirkelledarutbildningen består av fyra träffar på tre timmar vardera under hösten med 
start den 5 oktober. Du behöver vara med under hela utbildningen för att bli cirkelledare.  
 
Sammanlagt blir det 12 utbildningstimmar: 3 timmars introduktion till universell utformning 
och 9 timmars cirkelledarutbildning med utbildare från ABF på plats.  
Utbildningsdagar:  

• 5 oktober 
• 7 oktober 
• 12 oktober 
• 13 oktober  

Det blir tretimmarspass på för- eller eftermiddagen, vid samma tidpunkt varje dag.  
I anmälningsformuläret behöver du uppge vilken tid du föredrar, antingen kl 9-12 eller  
kl 15-18 på dagarna.  
Det blir ett utbildningspass per dag och vi kommer att välja den tidpunkt som flertalet 
föredrar. 
 Med tanke på pandemin kommer utbildningen att arrangeras på distans 
via webbkonferensverktyget Zoom.  
Veckan före utbildningen arrangerar vi ett frivilligt förmöte för de som vill testa tekniken och 
träffa varandra en stund innan vi kör igång på riktigt.  
Vi kommer att ha skrivtolkar som direkttextar vid samtliga utbildningstillfällen.  
 
Kontakt:  
Har du frågor kring utbildningen kan du kontakta Diana Chafik, projektledare för Rätt från 
början E-post: diana.chafik@funktionsratt.se  
Anmälan:  
Skicka intresseanmälan via den här länken 

Vi kan inte ta emot fler än 12 deltagare vid utbildningen, så skicka in din intresseanmälan så 
snart som möjligt men allra senast den 25 juni. 
  
Vänliga hälsningar Tor Gustafsson, kommunikatör 
rattfranborjan.nu 
 Funktionsrätt Sverige   
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070-169 98 61 
 
  

https://rattfranborjan.nu/
mailto:diana.chafik@funktionsratt.se
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/ny-cirkelledarutbildning-vill-du-hjalpa-till-att-sprida-kunskapen-om-universell-utformning/
https://rattfranborjan.nu/
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Personligt ombud är en framgångsrik stödfunktion inom socialtjänsten som når ut till de allra 

mest utsatta i samhället. 

  

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) med sina 13 medlemsorganisationer oroas nu 

tillsammans med YPOS av att den statliga finansieringen släpar efter och att antalet personliga ombud 

minskar ute i landet. 

  

Staten behöver höja anslaget så att personliga ombud kan fortsätta vara en samhällsekonomiskt 

lönsam stödfunktion som hjälper människor med långvarig psykisk ohälsa till ett bättre liv.  

 
MVH 
Elisabeth Axberg 
Föreningen Attention Uppsala 
 
Kraftig minskning av anslag till personliga ombud 

Debattartikel: Staten måste säkra finansieringen av 
personliga ombud 

NSPH med sina 13 medlemsorganisationer: Staten måste höja anslaget så att 
personliga ombud kan fortsätta vara en samhällsekonomiskt lönsam stödfunktion som 
hjälper människor med långvarig psykisk ohälsa till ett bättre liv. 

Personligt ombud är en framgångsrik stödfunktion inom socialtjänsten som når 
ut till de allra mest utsatta i samhället.  
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) med sina 13 
medlemsorganisationer oroas nu tillsammans med YPOS av att den statliga 
finansieringen släpar efter och att antalet personliga ombud minskar ute i landet. 

 Staten behöver höja anslaget så att personliga ombud kan fortsätta vara en 
samhällsekonomiskt lönsam stödfunktion som hjälper människor med långvarig 
psykisk ohälsa till ett bättre liv.  

Personligt ombud (PO) riktar sig till personer med omfattande och långvarig psykisk 
funktionsnedsättning, med eller utan beroendeproblematik.  
Det handlar om människor med stora och ofta långvariga behov av vård, stöd, 
rehabilitering och sysselsättning. 
  
Ofta är PO den enda verksamhet som når denna grupp. Att stärka den enskildes tilltro 
till sig själv och få bättre kontroll över den egna vardagen är vägledande för PO. 

PO utför andra uppgifter än exempelvis god man, kontaktpersoner eller 
boendestödjare och kan därför inte ersättas av dem.  
 
PO arbetar på klientens uppdrag för att socialtjänst, hälso- och sjukvård och berörda 
myndigheter ska ta ansvar för sina respektive insatser och samordnar dem.  
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PO bidrar till att det blir mer aktiverande och rehabiliterande insatser som terapi och 
sysselsättning och mindre passiviserande insatser som slutenvård, behandlingshem, 
försörjningsstöd.  
 
Verksamheten bidrar därmed till att personer med psykisk 
funktionsnedsättning/sjukdom ges bättre möjligheter att leva ett bra liv utifrån sina 
förutsättningar samt att stärka deras rättigheter. 

Medlemmar i NSPH:s organisationer har återkommande vittnat om det stöd och 
den hjälp som förmedlats via PO.  
Hjälpen har även inneburit en viktig avlastning för anhöriga som kunnat få vara 
just anhöriga, i stället för att behöva agera ombud för sina närstående. 

Det är kommunerna som ansvarar för verksamheten, vilken inte är lagstadgad. 

Tyvärr visar Socialstyrelsens senaste lägesrapport för 2020 att: 

– antalet kommuner med personligt ombud minskat. 

– antalet personliga ombud totalt i landet har minskat. 

– det antal klienter som har fått hjälp av personligt ombud har minskat. 
 Sammanlagt arbetade de personliga ombuden under 2020 med 9 477 klienter vilket är 
en minskning med 530 klienter jämfört med 2019. 

–18 av 20 län har väntetider för att få hjälp av ett personligt ombud, i vissa fall uppåt 
fyra månader. 

– cirka 20 procent av klienterna har barn i hushållet. 

PO finansieras till en del av regeringen. Statsbidraget låg stilla under nästan tjugo år 
för att sedan höjas något under 2019.  
Under perioden 2020–2022 avsätts 130 miljoner kronor per år. Av kommunernas 
återrapportering för 2020 framgår att det finns en oro för vad som kommer att hända 
från 2023 om statsbidraget återigen minskar.  
 
Socialstyrelsen drar slutsatsen att ”det finns risk för att kommunerna inte har 
incitament för att utvidga verksamheten med personligt ombud på grund av att 
statsbidragets storlek fluktuerar kraftigt över tid.”. Fler PO skulle också ge en lägre 
ersättning per ombud, vilket i sig är ett hot mot en utökning. 

Vi befarar att om inget görs för att höja ersättningen kan fler kommuner av ekonomiska 
skäl dra ner på verksamheten. Denna viktiga reform som når de verkligt utsatta måste 
säkerställas. Kortsiktiga så kallade besparingar är kontraproduktiva. 

 

 

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/redovisning/statsbidrag-personligt-ombud-lagesrapport-2020.pdf
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Vi föreslår: 

Vi menar att pengar måste skjutas till på ett sätt som når de mest utsatta i vårt 
samhälle.  
 
Statsanslaget per ombud bör höjas med ca 30 procent och beloppet bör kopplas till 
relevant index för att skapa en långsiktigt hållbar finansiering, så att PO med rätt 
kompetens rekryteras och ges tillräckliga resurser för att arbeta med sitt viktiga 
uppdrag.  
 
Detta inte minst då en relativt stor andel av samhällsvinsterna PO genererar inte 
omedelbart tillfaller de kommunala huvudmännen. 

Conny Allaskog 
Ordförande Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) 
Gertrud Magnusson 
Ordförande YPOS, Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige 
tillsammans med NSPH:s 13 medlemsorganisationer: 

Anki Sandberg 
Ordförande Attention 
Annica Bergström 
Vice Ordförande FMN 
Barbro Hejdenberg Ronsten 
Förbundsordförande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH 
Cassandra Lawrence 
Ordförande SHEDO 
Inger Blennow 
Ordförande Sveriges Fontänhus Riksförbund 
Inger Händestam 
Förbundsordförande SPES 
Helena Rönnberg 
Ordförande Svenska OCD-förbundet 
Lena Huss 
Förbundsordförande, Ångestförbundet ÅSS 
Lennart Halvardsson 
Förbundsordförande RFHL riks 
Margaretha Herthelius 
Ordförande Schizofreniförbundet 
Simone Gynnemo 
Ordförande Riksförbundet Balans 
Sonny Wåhlstedt 
Styrelseledamot Suicide Zero 
Stefanie Nold 
Verksamhetschef Frisk & Fri 
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Som en del av Friluftslivets år 2021 och den av Uppsala län initierade 

"Landshövdingestafetten" önskar landshövding Göran Enander, tillsammans med 

regionstyrelses ordförande Emilie Orring (Region Uppsala) och Upplandsstiftelsens 
ordförande Jenny Lundström, få ta del i verksamheter i Uppsala län som riktar sig särskilt 
mot friluftslivets års målgrupper och då specifikt nya svenskar, barn eller personer med 
funktionsvariationer.  
 
Vi önskar därför att få delta på en friluftsaktivitet tillsammans med er organisation under 
hösten. 

  
Genom att genomföra en friluftsaktivitet tillsammans är förhoppningen att uppmärksamma 
viktig verksamhet i vårt län som bidrar till god fysisk, mental och social hälsa.  
Och då särskilt för grupper som av olika anledningar inte är ute i naturen i samma utsträckning 
som andra.  
 
På detta sätt vill vi även bidra till att öka kunskap och medvetenhet om de värden vistelse i 
naturen och friluftsaktiviteter ger. 
   
Aktiviteten kan vara en fysisk aktivitet med rörelse i fokus men lika gärna något lugnare med 
fokus på återhämtning och reflektion. Kanske vill ni hellre genomföra något praktiskt såsom 
att göra upp eld och laga mat, studera växter och djur eller fotografera.  
 
Ni har själva stor frihet att föreslå aktiviteter utifrån er verksamhets förutsättningar och vad ni 
redan har planerat under hösten.  
Självklart behöver vi också anpassa oss utifrån rådande riktlinjer gällande smittspridningen. 
Tanken är att aktiviteterna äger rum någon gång mellan augusti till december 2021. 
  

Vi ser fram mot ett givande samarbete! 
  
Länsstyrelsen Uppsala län 
  
Martina Dernroth 
Samordnare friluftslivsuppdraget 
Projektledare miljöledning 
Investeringar för natur, kultur, rekreation och miljö 
Enheten för landsbygdsutveckling 
  
Telefon: 010-22 33 235 
E-post: martina.dernroth@lansstyrelsen.se 
Postadress: 751 86 Uppsala 
Besöksadress: Bäverns gränd 17 
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala 

 

 

mailto:martina.dernroth@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

 
Intresset för Sommar-Orda blev så stort att vi öppnar en förmiddagsgrupp 

också. 

Orda är ett skrivarprojekt för dig med intellektuell funktionsnedsättning.  

Från 12 år. 

I Orda jobbar vi med roliga skriv- och bildövningar för att väcka fantasi 

och  inspiration. Du behöver inte ha skrivit förut. 

Var? 

Alla träffarna är utomhus vid Ekebybruk i Uppsala. 

När är förmiddagskursen? 

Kursen pågår i 5 dagar. Den 13, 14, 20, 21, 22 juli. 

Klockan 10:00-12:30. 

 

Anmäl dig till Elin Sjöman 

elin.sjoman@studieframjandet.se, 018-19 46 13 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elin.sjoman@studieframjandet.se,
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Hitta ut i Uppsalas natur 

 

 

 

 

Vart kan man åka och vad kan man göra när man är i naturen?  

Vi tipsar om var du hittar information om utflyktsmål i Uppsalas natur! 

Välkommen ut i naturen! 

 

 

 

 

Naturkartan 

En digital friluftsguide med karta och information om natur i hela Sverige. 

Naturkartan finns både som app och på webben. 

Läs mer: www.naturkartan.se/uppsalalan 

 

 

Smultronställen 
Ett smultronställe är ett utflyktsmål som har fin natur och är trevligt och 

lättillgängligt för besökare. Det finns nära 50 smultronställen i länet.  

Läs mer: www.smultronstallen.nu  

 

 Tillgänglig natur i Uppsala län 

Oavsett om du använder rullstol, rollator eller har en barnvagn med dig ut 

så vill vi göra det lätt att vara i naturen!  

Här har vi samlat information om tillgänglig natur i länet. 

Läs mer: www.upplandsstiftelsen.se/tillganglignaturuppsala 

 

 

Friluftslivets år ”Luften är fri” 2021 
I år är det friluftslivets år i hela landet! Här samlar vi tips på vad man kan 

göra ute med familjen eller skolklassen. Några av tipsen finns även på 

persiska och arabiska. 

Läs mer: www.upplandsstiftelsen.se/friluftslivetsar2021 

http://www.naturkartan.se/uppsalalan
http://www.smultronstallen.nu/
http://www.upplandsstiftelsen.se/tillganglignaturuppsala
http://www.upplandsstiftelsen.se/friluftslivetsar2021
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Följ med på höstvandringar med guide! 
 

Fåglar vid Ånge våtmark 

Lär dig mer om fåglar som trivs vid vatten på vår guidning vid Ånge våtmark. 

När? Torsdag 9 september kl. 15 - 17 Var? Ånge våtmark 

Tillgänglighet: Platsen är tillgänglighetsanpassad, men det finns inte toalett. 
_____________________________________________________________ 

 
Wikparken i höstskrud 

Vi njuter av en vandring i slottsmiljö på fina stigar i Wikparken, omgivna träd i vacker 
höstskrud. 

När? Torsdag 23 september kl. 15 - 17 Var? Wikparken, samling vid 
handikapparkeringen 

Tillgänglighet: Vi går på hårdgjorda, breda stigar. Det finns en anpassad toalett vid 
samlingsplatsen. 

Coronaanpassning: Guidningarna hålls utomhus med begränsat antal deltagare. 
Övrigt: På båda turerna finns rastbord och möjlighet att fika.  
Tag gärna med eget fika!  
 
Anmälan: senast 6e september för Ånge och 22a september för Wik. 
Anmäl dig till Eva, tel. 070 611 6048 eller eva.arnemo@upplandsstiftelsen.se 

 

Varmt välkomna önskar Upplandsstiftelsen och Funktionsrätt Uppsala!
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FKB – vad är det? 
Under 2021 skapar Funktionsrätt Stockholms län ett verktyg för att förebygga 
diskriminering och säkerställa funktionsrättigheter. 
 
Verktyget heter Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB.  
Det ska hjälpa beslutsfattare i Region Stockholm att tänka efter före. 
  
Vill du lära dig mer om hur du kan använda FKB i det intressepolitiska arbetet  
   i din organisation?  
 
Välkommen till vårt digitala seminarium om FKB med funktionsrättsorganisationer 
på länsnivå. 
Mer information om FKB finns här: 
https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/ 

 

Upplägg 
15.00 Inledning och presentationsrunda 

15.10 Vi presenterar verktyget FKB 

15.35 Paus 

15.45 Frågestund 

16.00 Avslutning 

 
Tid och plats 

Onsdag den 1 september kl. 15.00 – 16.00 

Det digitala mötesrummet via Microsoft Teams.  
Anmäl dig senast den 30 aug: 
https://funktionsrattstockholmslan.se/anmalan-till-vad-ar-fkb-1-sept/ 

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv. 

Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler. 
 
Telefon (växeln): 08-651 25 10 info@funktionsrattstockholmslan.se 
www.funktionsrattstockholmslan.se 

 

https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/
https://funktionsrattstockholmslan.se/anmalan-till-vad-ar-fkb-1-sept/
mailto:info@funktionsrattstockholmslan.se
http://www.funktionsrattstockholmslan.se/
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Anmälan är öppen FRITID FÖR ALLA-dagen! 

Den 25 september är det dags för Fritid för alla-dagen!  

Upplands största prova på- dag för personer med funktionsnedsättning.  

En fantastisk möjlighet för föreningar och organisationer att visa upp sina 

aktiviteter och verksamhet.  

Nu är anmälan för föreningar och organisationer öppen, så in och registrera er! 

Platsen: Vi kommer att hålla till utomhus i Alnäs, som ligger en mil från centrala 

Uppsala. Det finns bra möjlighet till parkering och bussförbindelse och hela 

området är tillgänghetsanpassat. Mälarvägen 14–16, 756 53 Uppsala. 

På området finns stora gräsytor, fotbollsplan, basketplan, beachvolleybollplan, 

tennisbana, hinderbana i skogen, samt bryggor. 

När? Mellan 12:00-15:00 (ställa iordning från klockan 10)  

Vi ser fram emot en härlig dag med massor av givande och inspirerade möten! 

Arbetsgruppen för Nätverket Fritid för alla  

Frågor? Kontakta oss på info@fritidforalla.se 

Anmäl dig via www.fritidforalla.se 

 

 

 

 

mailto:info@fritidforalla.se
https://fyrisgarden.se/fritid-for-alla/information/fritid-for-alla-dagen/


 

23 
 

 

Välkommen till Språklig stimulans hösten 2021! 

 

Afasiföreningen i Uppsala län och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in dig 

som har afasi att delta i träffar där social samvaro och språklig stimulans är i 

fokus.  

Vi har engagerat två logopedstudenter som går sista året på sin utbildning och 

som gärna vill träna tillsammans med dig och övriga i gruppen. 

 

Det blir en eller två mindre grupper.  

Det kommer att finnas kaffe/te och kakor till varje tillfälle att fika på. 

 

Gruppen träffas onsdagar mellan klockan 14 och 16. 

Träff 1: onsdag 22 september  

Träff 2: onsdag 29 september  

Träff 3: onsdag 6 oktober  

Träff 4: onsdag 13 oktober  

Träff 5: onsdag 20 oktober  

 

Platsen är Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 trappa.     

Anmälan till 018–102370 eller anna-maria.lundberg@sv.se.  

Ditt deltagande är kostnadsfritt.  

Med vänliga hälsningar, 

Anna-Maria Lundberg 

Verksamhetsutvecklare Funktionsrättsområdet  

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 

 

 

 

 

mailto:anna-maria.lundberg@sv.se
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Efter det sorgliga avbrottet förra året hoppas förbundet åter att ett Barn/Familjeläger  

(familjer som kan se ut på många sätt) där ett av barnen har en förvärvad hjärnskada. 

Lägret genomförs 19–23 juli. 

 

Platsen är precis som 2019 på Valjevikens folkhögskola utanför Sölvesborg i Blekinge. 

Priset är lika lågt, det kan vi hålla tack vare utdelade fondbidrag.  

Inbjudan finns på hemsidans kalendarium https://hjarnkraft.se/events/sommarlager-for-barn-familjer/ 

 

SOMMARLÄGER FÖR BARN & FAMILJER - ETT OFÖRGLÖMLIGT SOMMARMINNE! 

Följ med Hjärnkraft på ett härligt sommarläger där det finns ett brett utbud av roliga 

aktiviteter för dig och din familj!  

 

Här kan du och ditt barn åka på spännande flotturer, testa att skjuta med luftgevär på 

skjutbanan och massor av andra roliga aktiviteter.  

 

Dessutom finns det flera olika simbassänger med varierande temperatur och djup på 

anläggningen.  

 

Under tiden som ditt barn aktiveras av personal från skolan får du själv möjlighet att delta i en 

samtalsgrupp ledd av en kurator ihop med andra deltagare från lägret.  

Varmt välkomna till sommarens roligaste familjeaktivitet önskar vi på Hjärnkraft!  

 

Tid och plats; 19 – 23 juli 2021 på Valjevikens folkhögskola, Blekinge  

Kostnad; Barn 400 kr (0–2 år gratis), föräldrar 800 kr  

 

Frågor och anmälan; per-erik.nilsson@hjarnkraft.se,  tel 070 441 32 55 

 

Mer information om lägret finns på; hjarnkraft.se 

 
 

 

 

https://hjarnkraft.se/events/sommarlager-for-barn-familjer/
mailto:per-erik.nilsson@hjarnkraft.se
https://hjarnkraft.se/
https://hjarnkraft.se/
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Centrum för forskning om funktionshinder 
2021 Höstens öppna föredrag 

8 september kl 14–16 
Stödpersoner och ställföreträdare för personer med funktionsnedsättningar  
Rättsliga frågor i skärningspunkten mellan tre (oförenliga?) intressen: 
självbestämmande, skydd och hjälp 
 
Therése Fridström Montoya, biträdande universitetslektor och docent i civilrätt vid 
Juridiska institutionen, Uppsala universitet 

7 oktober kl 14–16 
Erfarenheter från verksamheten Ung Intro 
En stödmodell för unga med aktivitetsersättning att komma i arbete 

Kjerstin Larsson, docent, socialmedicinsk forskning, Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala universitet 
Per Brodén, Projektledare och Case-manager, Ung Intro, Uppsala kommun 

9 november kl 14–16 

Kommunikation med stöd av samtalsapparat för barn och unga med svår CP 
Hur kan omgivningen underlätta? 

Helena Tegler, logoped, medicine doktor, forskare vid Sociologiska institutionen, 
Uppsala universitet 

15 december kl 14–16 
Vem gör anspråk på arbetet med barn i behov av särskilt stöd?  
Förskollärares och specialpedagogers samverkan och arbetsfördelning i arbetet med 
särskilt stöd i förskolan 
 
Petra Gäreskog, filosofie licentiat, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.see eller telefon 018-471 64 45 
Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45 

Alla föredrag äger rum i universitetshusets sal IV eller sal X, Biskopsgatan 3 och/eller 
digitalt via zoom. Rullstolsentré finns via Övre Slottsgatan 7 D. 
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En hälsning från ABF:  

I år firar Sverige 100-årsjubileet av allmän och lika rösträtt.  

Det talas om demokratins århundrade, trots vetskapen om att rösträtten de senaste hundra 

åren varit begränsad, på ett sätt som framförallt har drabbat utsatta grupper i samhället. 

Demokratin har inte stått ohotad under det senaste seklet, och trots en idag utbredd rösträtt i 

samhället är demokrati så mycket mer än att gå till val.   

Vi på ABF ser demokrati som en process och rörelseriktning som bygger på samtal och 

deltagande, inte bara en metod för beslutsfattande. Vi arbetar för en mer deltagande 

demokrati i samhället, och idag ser vi en ny utmaning – den digitala klyftan.  

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter ska alla ha rätt att kunna komma åt 

information och uttrycka sig på nätet. Det är en fråga om yttrandefrihet, och tillgång till 

information, vilket innebär att det digitala utanförskapet är ett hot mot den deltagande 

demokratin.  

I höst satsar vi på att öka den digitala delaktigheten - häng med på vår digitala djupdykning i 

projektet Obegränsad skärmtid! 

Du kanske vill spela vårt digital-bingo med utmaningar där du lär känna din smarttelefon? 

Delta i ett samtal om internetsäkerhet, gå på en föreläsning om källkritik eller lära dig mer om 

rösträttens historia? Kanske du vill delta i en studiecirkel med studiematerial från 

succéprogrammet Seniorsurfarna? Allt detta kommer vara möjligt i september!  

Frågor? Kontakta projektledare Teresa Haake, teresa.haake@abf.se / 010-199 04 52. 

Håll utkik på vår hemsida, och ha en trevlig sommar! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Till ABF i Uppsala läns regionala och lokala medlemsorganisationer, styrelse och revisorer. 

Kallelse till halvårsmöte för ABF i Uppsala län 

Tid: Måndag den 22 november 2021 kl. 18.30 

(Kaffe och smörgås kommer att serveras från klockan 18.00) 

Plats: Meddelas senare 

Ärenden: Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för år 2022, samt val av 

valberedning se information sida 2 

Anmälan: Senast 29 oktober 2021 anmäls ombuden till ABF i Uppsala län, med namn och i 

första hand e-postadress. E-post: agnes.jonsson@abf.se 

Bekräftelse: Sänds ut till anmälda ombud två veckor före mötet. 

 

mailto:teresa.haake@abf.se
mailto:agnes.jonsson@abf.se
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Ombudsrepresentation för ABF i Uppsala län: 

Varje lokal medlemsorganisation erhåller mandat/ombud enligt nedan. 

Organisation med 1 – 4 999 medlemmar - 1 ombud. 

Organisation med 5 000 – 9 999 medlemmar - 2 ombud. 

Organisation med fler än 10 000 medlemmar - 3 ombud. 

Ingen lokal medlemsorganisation har rätt att utse fler än 3 ombud. 

Varje regional medlemsorganisation erhåller 1 ombud. 

 

Välkommen 

Agnes Jonsson, ordförande ABF i Uppsala län 

www.abf.se/uppsala 

E-post: info.uppsala@abf.se Växel: 010-199 04 40< 

 

Nominering till valberedning: 

Vid årsmötet den 19 april fanns inga nominerade till valberedningen och årsmötet beslutade 

då att val skulle förrättas vid halvårsmötet. 

I och med detta uppmanas nu medlemsorganisationerna inkomma med nomineringar till 

styrelsen för ABF i Uppsala län som lägger fram sitt förslag till valberedning vid halvårsmötet. 

Det är önskvärt med en valberedning som speglar bredden av våra medlemsorganisationer, 

det är även en fördel om de som ska ingå i valberedningen har viss kunskap om ABF som 

organisation. 

Sänd nomineringar fortlöpande till styrelsen genom ordförande Agnes Jonsson senast  

18 oktober 2021, glöm inte att prata med den ni nominerar innan nominering. 

e-post: agnes.jonsson@abf.se 

 

 

http://www.abf.se/uppsala
mailto:info.uppsala@abf.se
mailto:agnes.jonsson@abf.se
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Nu kan du äntligen boka din biljett till Mänskliga 

Rättighetsdagarna i Göteborg! 
 

 

 

 

Årets andra upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna närmar sig med stormsteg och 

kommer att gå av stapeln 6–7 december på Svenska Mässan i Göteborg.  

Nu släpper vi ett begränsat antal biljetter till rabatterat pris! 

Temat för konferensen är ”Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!", det kommer 

att bli två dagar späckade med spännande seminarier, utställningar och mycket mer!  

Säkra din plats på MR-dagarna innan sommaren och ta del av vår boka-tidigt-rabatt.  

Till och med 8 juli erbjuder vi 10% rabatt på ordinarie priser och hela 20% rabatt om 

du bokar för en grupp på minst fem personer. Om du bokar senast 8 juli ingår även en 

biljett till vår digitala plattform från arrangemanget i Uppsala (värde 100kr). 

Biljettpriser med boka-tidigt-rabatt 

Myndigheter & företag 

2 dagar: 2475kr (2200kr/st om du bokar fem eller fler biljetter) 

1 dag: 1620kr (1440kr/st om du bokar fem eller fler biljetter)  

 

Ideella organisationer & lärare 

2 dagar: 855kr (760kr/st om du bokar fem eller fler biljetter) 

1 dag: 675kr (600kr/st om du bokar fem eller fler biljetter) 

 

Alla priser inkluderar möjligheten att se det digitala programmet från MR-dagarna i Uppsala i 

efterhand. Erbjudandet gäller till och med den 8 juli 2021. Se bokningssidan för fullständiga villkor. 
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Biljetter med förmånliga priser till studenter, ungdomar under 20 år, arbetslösa 

och pensionärer kommer att släppas under hösten. 

 

Boka din biljett till MR-dagarna i Göteborg här! 

 

 

 

Digitala Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala - nu endast 100kr! 

Nu sänker vi även priset rejält på biljetterna för det digitala programmet från 

arrangemanget i Uppsala som genomfördes 19–21 april.  

För bara 100kr får du nu tillgång till vår digitala plattform med över 100 seminarier, 

ett 80-tal digitala utställningar med mera! Materialet ligger uppe till 20 juli. 

 

Köp biljett till digitala MR-dagarna här! 

 

 

 

 

 

 

https://invitepeople.com/events/17768
https://invitepeople.com/events/12645/
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Planering av MR-dagarna med anledning av Covid-19 

Med anledning av den alltjämt pågående pandemin så finns det vissa osäkerheter 

i hur formerna för genomförandet av MR-dagarna kommer att se ut.  

 

Folkhälsomyndighetens senaste prognos är att samhället i stort kan återgå till ett 

normalläge i september 2021.  

Det gör att vi vågar tro på att kunna ses i december. Samtidigt är vi ödmjuka inför 

att prognoser kan komma att ändras och att restriktioner kanske inte lättas så 

snabbt som vi hoppas. 

 

Utifrån den information som getts från regeringen om öppningen av Sverige ser det i 

dagsläget ut som att MR-dagarna kan genomföras i stort sett som vanligt.  

Vi följer självklart utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  

Om restriktioner kring publikt deltagande kvarstår/införs med anledning av Covid-19 

kan arrangemanget komma att genomföras fysiskt men med mindre publik och 

flödesstyrning i kombination med fler digitala inslag, delas upp på fler platser, 

alternativt genomföras helt digitalt.  

Köpta biljetter gäller då för det arrangemang som är möjligt att genomföra.   
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TÄNKVÄRT 

 

"Att vara en, att vara enade är något stort.  
Men att respektera rätten att vara annorlunda 
är kanske ännu större." 
/Okänd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                       GLAD SOMMAR! 

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

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