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 Redaktören har ordet       
 
Ska det satsas ska det satsas ordentligt, då de flesta av restriktionerna  
försvinner. Det finns naturligtvis delade meningar om denna åtgärd och  
viss expertis förefaller skeptisk till beslutet. Lugnet före stormen?? 
 
Nu stannar man ju ändå hemma och ser på Olympiska Spelen. 
De till perfektionism drillade kinesiska barnen visade upp ett fulländat 
framträdande under invigningen. 
 
Säga vad man vill om värdnationen, men vilken nervkittlande underhållning  
de bjuder på. Nils van der Poels 5000 meters lopp på skridskor var en rysare.  
Sverige levererar flera medaljer. 
. 

I ett något lugnare tempo firas det första Vasaloppet som 
gick av stapeln redan 1922.  
139 tappra skidåkare i tidsenliga kläder och skidor genomför 
loppet Jubileumsvasan den 12 februari.  
Lite nostalgi  Hårds Vasaloppshistorier | SVT Play 
 

Biskopar och präster anses vara Guds bästa barn och kyrkans förebilder.  
Men så är icke alltid fallet.  
Låter som den ertappade biskopen tar på sig en rejäl offerkofta/offerkåpa… 
ingår inte budord nummer sex och nummer åtta i arbetsbeskrivningen?  
Avslöjad och avkragad. 
 
(6. Du skall inte begå äktenskapsbrott. 
Var trogen mot din partner. 
8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 
Visa dig pålitlig i tanke, ord och handling). 
 

Biskopen: Hela mitt liv har blivit upp och ned | SVT Nyheter 
Biskopen Thomas Petersson i Visby stift avsattes på tisdagen i ett  
historiskt beslut. Bakgrunden var att han haft en utomäktenskaplig  
relation med en anställd i stiftet. – Jag har levt hela ... 
 

 Här är prästerna som har avkragats SVT Nyheter 
Avkragningen av biskopen i Visby stift beskrivs som 
 “unikt och historiskt”.  
Men när det gäller präster finns det en rad fall de  
senaste åren där de förlorat sina prästkragar, visar SVT ... 
 

Ett varmt bad kan göra underverk för en värkande kropp. 
Dessa besvär har inte Uppsalas kommunstyrelse drabbats av. 
Läs mer på sidan 7. 
 

”Lets be careful out there”, 
/Helene 

https://www.svtplay.se/hards-vasaloppshistorier
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/biskopen-hela-mitt-liv-har-blivit-upp-och-ned
https://svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-prasterna-som-avkragats
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De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari 

 Lyssna 

PUBLICERAT 03 FEBRUARI 2022 

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten 
ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat 
belastningen på samhället.  
Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta 
åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari.  
Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska 
upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. 

Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. 
Men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot 
allvarlig covid-19 sjukdom hos de allra flesta.  
Den senaste tiden har det också blivit tydligt att omikron ger färre fall av allvarlig 
sjukdom jämfört med tidigare varianter. I jämförelse med tidigare smittvågor behöver 
färre intensivvård trots ett betydligt högre antal fall av smitta.  
Samma gäller för slutenvården. Ett stort antal patienter vårdas för covid-19 men jämfört 
med tidigare är andelen lägre, trots en omfattande smittspridning. 

– Åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande 
än nödvändigt. Smittan kommer fortsätta att spridas men får tack vare vaccinationerna 
inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare.  
Folkhälsomyndigheten hemställer därför till regeringen om att häva klassificeringen av 
covid-19 som samhälls- och allmänfarlig sjukdom.  
Individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smittan vidare genom att 
stanna hemma när man är sjuk med symtom på covid-19 och att vaccinera 
sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell. 

Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån för att 
motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet i dessa grupper.  
Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån 
den specifika arbetsplatsens förutsättningar.  

Viktigt skydda grupper med högre risk         
Antalet fall inom äldreomsorgen är omfattande och fler än tidigare under pandemin. 
Även där har man i regel ett mycket bra skydd av vaccinet.  
Även milda symtom kan dock ge allvarliga konsekvenser för individer i denna grupp. 
Riskerna ökar också i takt med stigande ålder. 

För att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom 
hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. 

https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=11438&lang=sv_se&readclass=rs-listen&url=https%3a%2f%2fwww.folkhalsomyndigheten.se%2fnyheter-och-press%2fnyhetsarkiv%2f2022%2ffebruari%2fde-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari%2f
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Vaccinationerna avgörande för den fortsatta hanteringen 

av pandemin 
Vaccination mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död.  
Vaccinerna minskar riskerna för att smittas och att smitta andra.  
För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som 
rekommenderas för olika grupper.  
De ovaccinerade som löper störst risk för allvarlig sjukdom är de som tillhör en medicinsk 
riskgrupp. Risk för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.  
För de i riskgrupp och äldre är det också särskilt angeläget med påfyllnadsdos när det 
rekommenderas. 

Tillsammans med regioner, kommuner, myndigheter, civilsamhället och andra aktörer 
blir det en av Folkhälsomyndighetens viktigaste uppgifter att framöver fortsatt arbeta för 
en hög och jämn vaccinationstäckning i hela befolkningen. 

– Pandemin har visat att ett robust och motståndskraftigt samhälle endast kan byggas 
på en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. 
Så länge grupper i samhället med väsentlig risk för svår sjukdom och död inte nåtts eller 
tagit emot erbjudandet om vaccination så är samhället sårbart, säger Karin Tegmark 
Wisell. 

Myndighetsrekommendationer från den 9/2 

 Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom 
som kan vara covid-19. 

 Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har 
vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder.  
Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar 
inomhus.  
De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig 
sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder. 

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari 
Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning 
till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen: 

 Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare 
ska testas vid symtom på covid-19. 

 Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt 
med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. 

  Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och 
undvika nära kontakt med andra vid sjukdom. 

 Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning. 
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Hemställningar 
 Folkhälsomyndigheten hemställer 3 februari till regeringen om att omklassificera 

covid-19 från allmän- och samhällsfarlig sjukdom till anmälningspliktig.  
Kräver beslut av riksdagen och regeringen. 

 Folkhälsomyndigheten hemställer 3 februari till regeringen om att från den  
9 februari häva deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar, mässor och privata sammankomster.  
Kräver beslut av regeringen för att hävas. 

Socialdepartementet: Hemställan om att sjukdomen covid-19 inte längre ska vara en 
samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom, att det ska vara en anmälningspliktig sjukdom 

och att deltagarbegränsningarna i begränsningsförordningen tas bort (PDF, 366 kB)   
 

Exempel på regleringar som upphör den 9/2 
Folkhälsomyndigheten har beslutat att upphäva alla föreskrifter under Lagen om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och Tillfälliga 
lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  
 
De innefattar bland annat att deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, 
vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga kl. 23 upphör att gälla från och 
med den 9 februari.                    

Allmänna råd och rekommendationer som upphör 
den 9 februari 

 Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet. 

 Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik. 

 Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma. 

 Råden till arbetsgivare. 

 Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper 
och läger inomhus upphör. 

 Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.  

Ändrad provtagningsindikation från den 9/2 
 Ny provtagningsindikation fokuserar testning på personal och patienter inom 

hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten. 

        Uppdaterat: 2022-02-03 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6235e51c598b49d9b52a81b147052adb/folkhalsomyndighetens-hemstallan-sjukdomen-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6235e51c598b49d9b52a81b147052adb/folkhalsomyndighetens-hemstallan-sjukdomen-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6235e51c598b49d9b52a81b147052adb/folkhalsomyndighetens-hemstallan-sjukdomen-covid-19.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cevqs&lang=sv_se&url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6235e51c598b49d9b52a81b147052adb/folkhalsomyndighetens-hemstallan-sjukdomen-covid-19.pdf


 

6 

 

 
 

 

 
Funktionsrätt Uppsala län har från Region Uppsala fått förfrågan om våra behov inför 
kommande upphandling av telefonistservice. 
 
Region Uppsala vill ha vårt remissvar senast den 15 februari 2022. 
Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 10 februari 2022.  
 
Hälsningar 
/Janne 
 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 
___________________________________________________________________________ 
 
Insamling av behov inför kommande upphandling av telefonistservice hos Region Uppsala 
 
En process kring upphandling av telefonistservice för Region Uppsala kommer att starta 
2022. Avtal med nuvarande leverantör löper ut den 31 januari 2024. 
Tjänsten innebär bemanning och förmedling av samtal och medicinska larm i den 
regiongemensamma telefonväxeln. 
 
OBS att detta inte gäller invånartjänsten 1177 utan växeln in till Region Uppsala och 
Akademiska sjukhuset. 
 
Insamling av krav och behov påbörjas i januari och utskick skickas till berörda.  
Vi ber om skriftliga svar för att insamlade behov ska bli tydliga och mindre en risk för  
att missförstånd uppstår.  Vid behov kan även samråd bli aktuellt.  
Vi behöver era svar senast 15 februari 2022.  
  
Vilket eller vilka behov har ni i kontakten med Region Uppsalas telefonväxel?  
Beskriv gärna ditt behov så utförligt som möjligt. 
  
Med vänlig hälsning 
Via Martina Melander 
Från Jan Asklöf, Avdelningschef, IT Centrum/IT Support 
 
  

https://hsouppsalalan.org/
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Nya badanläggningar planeras utan rehab-bad 

 

En utredning föreslår till Uppsalas kommunstyrelse att lägga ner 
Fyrishov och istället bygga nya badanläggningar.  
Funktionsrättsrörelsen har sett en rehab-bassäng efter den andra stänga 
ner och har länge hoppats på nya badanläggningar.  
 
Enligt utredningen har man dock valt ”att inte inkludera frågan gällande  
rehab-anläggning”. 
 
– Man blir otroligt besviken när man får den här typen av nyheter, säger Funktionsrätt 
Uppsala kommuns ombudsman Michael Jestin.  
Fyrishovs bassäng är idag den enda bassängen som våra föreningar kan hyra i 
Uppsala.  
 
Bassängträning är avgörande för många personer med funktionsnedsättningars 
hälsa och man kör över dom om man väljer att gå vidare med att bygga 
bassänganläggningar utan rehab-bad. 
 
I utredningen skriver man att anledningen till att man inte inkluderar frågan om  
rehab-bassäng är att det finns ekonomisk osäkerhet kopplat till de avtal som tecknas 
med Regionen för att betala för nyttjandet av anläggningen för rehab.  
 
Vidare skriver man att om kommunens beslutsfattare anser att en rehab-funktion ska 
inkluderas i en av anläggningarna som planeras byggas behöver 
rekommendationerna omarbetas. 
 

– Det måste byggas fler rehab-bassänger i Uppsala och att man använder den 
ekonomiska osäkerheten i relation till regionen som argument för att inte utreda 
frågan är inte acceptabelt, fortsätter Michael Jestin. 
 
Vi kommer trycka på kommunstyrelsen så man går vidare med ett beslut som 
innefattar rehab-bassänger också. 

Nya badanläggningar planeras utan rehab-bad (wordpress.com)   

https://hsouppsalakommun.wordpress.com/2022/02/06/nya-badanlaggningar-planeras-utan-rehab-bad/
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Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, 
kansliet, länssamarbetsorganisationer 
  
För kännedom har Funktionsrätt Sverige skickat in följande skrivelse:  
 
Tillgänglighetsdirektivet och andra unionsakter samt propositioner om 
tillgänglighet våren 2022 
 
  
  
Hälsningar  
Lotta Löwenström 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 40 417 
  
www.respektforrattigheter.se 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Till styrelsen, ordföranden, kanslichefer, kommunikatörer, samarbetsorganisationer i 
regionerna samt medlemstidningar 
  
 
Idag skriver vi debatt tillsammans med Barncancerfonden, DHR, Hjärnfonden och 
Studieförbundet Vuxenskolan i altinget.se om ett förslag som ska öka möjligheten att 
engagera sig ideellt och delta i fritidsaktiviteter, men som vi menar får motsatt effekt. 
  
Läs och sprid gärna denna viktiga artikel vidare för att skapa tryck i frågan. 
 

https://www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/begransa-inte-mojligheten-att-
engagera-sig-ideellt 
  
 
Bästa hälsningar 
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A  
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070 885 42 65 
  
www.funktionsratt.se    
www.respektforrattigheter.se 

 

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/01/Propositioner-om-digital-tillanglighet-varen-2022.pdf
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/01/Propositioner-om-digital-tillanglighet-varen-2022.pdf
http://www.respektforrattigheter.se/
https://www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/begransa-inte-mojligheten-att-engagera-sig-ideellt
https://www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/begransa-inte-mojligheten-att-engagera-sig-ideellt
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
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Till styrelsen, ordföranden, kanslichefer, kommunikatörer, medlemstidningar och 
samarbetsorganisationer i regionerna 
 
 

Skollagen fastslår att alla har rätt till en likvärdig utbildning och rätt till stöd.  
Skolan ska även vara kompensatorisk och uppväga skillnader, oavsett om det rör 
barn som kommer från socioekonomiskt utsatta områden eller om barn som har en 
funktionsnedsättning. Så är det inte idag!  
 
Vi vill att alla elever får det stöd och de anpassningar de behöver i skolan.  
Det måste ställas högre krav på huvudmännens ansvar för elevens rätt till en 
inkluderande skolmiljö. 
  
Dessutom måste skrivningen i skollagen tas bort som ger skolor möjlighet att neka 
en elev stöd med hänvisning till organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 
  
Idag skriver vi debatt i Expressen om denna viktiga fråga. 
Vi blir glada om ni delar och sprider denna artikel i era egna kanaler, även om det 
inte blir förrän i nästa vecka! 
 

Läs vår debattartikel i Expressen. 
  
  
Bästa hälsningar  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070 885 42 65 
  
www.funktionsratt.se    
www.respektforrattigheter.se 
  
  
  

  

https://www.expressen.se/debatt/skollagen-tillater-att-elever-diskrimineras/
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
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Remiss – förslag till Region Uppsalas kulturplan 2023–2026 

Region Uppsalas vision är att länets invånare ska kunna leva ett gott liv. I det har 
konst och kultur en självklar plats. Inför kommande fyra år (2023–2026) är Uppsala 
läns utgångspunkt att konst, kultur och kreativitet är en drivkraft för länets 

samhällsutveckling. Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023– 
2026 sänds nu ut på remiss, för att samla in synpunkter och ta fram en slutlig 

version. 

Bakgrund 

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen, en modell för att fördela statliga 

bidrag till regional kulturverksamhet. Modellen regleras av en statlig förordning 

(2010:2012) samt föreskrifter, som anger att villkoret för att regioner ska kunna 

fördela statsbidrag är att en regional kulturplan har upprättats. Planen ska arbetas 

fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet. 

Syfte och innehåll 

En regional kulturplan ska beskriva de prioriteringar som regionen vill göra i fråga 

om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd samt förhållandet till de 

nationella kulturpolitiska målen. Planen anger prioriteringar inom tre strategiska 

utvecklingsområden, som även knyter an till den regionala utvecklingsstrategi (RUS), 

som tidigare antagits av Region Uppsala. Prioriteringarna har framkommit i de 

samtal och dialoger som genomförts och som ligger till grund för den regionala 

kulturplanen. 

Hur svarar jag? 

Vi tar gärna emot synpunkter på planen i första hand där ni anser er berörda, men 
synpunkter kring andra delar och kring helheten är också välkommet. 

 
Vi vill ha era synpunkter digitalt senast den 11 februari 2022. Svaren skickas till 
kultur@regionuppsala.se 

Ange ”Dnr KN2020-00082, remiss regional kulturplan 2023–2026” i ämnesraden. 

 
Planen skickas på remiss till instanser enligt bifogad lista, spontana remissvar tas 

också emot. 
 
 

Kultur och bildning 

Storgatan 27 │ 751 85 Uppsala │ tfn 018-611 00 00 (växel) │ org nr 232100-0024 

kultur@regionuppsala.se │ www.regionuppsala.se/kultur 
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Vad händer sedan? 

Inkomna remissvar sammanställs efter remissperioden till kulturnämnden och ett slutligt 
förslag till kulturplan arbetas fram. 

 
Slutlig version av regional kulturplan beslutas av kulturnämnden i mars för att därefter 
beslutas i regionstyrelsen i april och regionfullmäktige i juni 2022. 

Frågor? 

Vid frågor, kontakta gärna oss på kultur@regionuppsala.se 
 
 

Välkommen med ert remissvar! 

 
Med vänlig hälsning 

 
Annika Eklund 

Kulturdirektör 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Funktionsrätt Uppsala län har fått remissversionen av Region Uppsalas 
kulturplan 2023–2026 
 
Region Uppsala vill ha vårt remissvar senast den 11 februari 2022. 
 
Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast tisdagen den 
8 februari 2022.  
 
Kultur och bildning, Region Uppsala skriver: 
Vi tar gärna emot synpunkter på planen i första hand där ni anser er berörda, men 
synpunkter kring andra delar och kring helheten är också välkommet. 

Hälsningar                                                                                                                      
/Janne 
 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 

 

mailto:kultur@regionuppsala.se
https://hsouppsalalan.org/
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Remissinstanser – Region Uppsalas kulturplan 2023–2026 

Barnombudet i Uppsala län 

Enköpings kommun 

Eric Sahlström Institutet 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län 

Funktionsrätt Uppsala län 

Föreningen Företagens historia Uppsala län 

Grönsöö kulturhistoriska stiftelse 

Handelskammaren i Uppsala län 

Heby kommun 

Håbo kommun 

Ideell kulturallians 

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd 

Knivsta kommun 

Konstfrämjandet Uppland 

Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala (Uppsala Internationella Kortfilmfestival) 

Kulturskaparrådet 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Nationella minoriteters föreningar i Uppsala län 

RF-SISU Uppland 

Riksteatern Uppsala län 

Stiftelsen för att medicinhistoriskt museum i Uppsala 

Stiftelsen Leufsta 

Stiftelsen Musik i Uppland 

Stiftelsen Nordens Biskops Arnö 

Stiftelsen Upplandsmuseet (inkl. länshemslöjdskonsulentverksamheten) 

Svenska kyrkan Uppsala stift 

Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna 

Tierps kommun 

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund 

Uppsala Internationella Gitarrfestival 
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 Uppsala kommun 

Uppsala Läns Bildningsförbund 

Uppsala läns bygdegårdsdistrikt 

Uppsala stadsteater 

Uppsala universitet Älvkarleby 

kommun Östhammars kommun 

 
Dessa organisationer inbjuds att lämna synpunkter på Region Uppsalas kulturplan 2023–

2026. Utöver remissinstanserna tas spontana remissvar också emot. 

 

Läs om innehållet i aktuell kulturplan; 

https:/ / regionuppsala.se/ samverkanswebben/ samverkan -och-
utveckling/ samverkan-kultur/ regional-kulturplan-och-
kultursamverkan/  
 

Remissversion Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 

Remissversion av Kultur i hela länet  - hela livet . Region Uppsalas 
kulturplan 2023–2026 (pdf) 

 

 

 

 
  

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/samverkan-kultur/regional-kulturplan-och-kultursamverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/samverkan-kultur/regional-kulturplan-och-kultursamverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/samverkan-kultur/regional-kulturplan-och-kultursamverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/samverkan-kultur/regional-kulturplan-och-kultursamverkan/
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/kultur/regional-kulturplan/bilaga--98-region-uppsalas-kulturplan-2023-2026-remissversion.pdf
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 Påminnelse:  
Allas vårt hårt kämpande samarbetsorgan  
Funktionsrätt Uppsala kommun samlar sina medlemmar till ett  
 
Ordförandemöte måndagen den 14 februari 2022, start kl. 18. 
 
De envisa och uthålliga covid-19-virusarnas fortsatta härjningar medför att mötet kommer 
att genomföras på distans över internet (”virtuellt”, "elektroniskt", "digitalt", online”).  
 
RÖSTRÄTT 
Varje medlemsförening har rätt att delta med varsin röstägande delegat (ett ombud), i första 
hand sin ordförande. Vem som ska företräda Din förening bör i förväg anmälas till 
funktionsrattuppsala@yahoo.com - eller till sekretariatet, sms 0768 916 500.  
 (Annan intresserad kan medges vara åhörare.) 
 
ÄRENDEN 
Föreningarna uppmanas att anmäla ärenden för ordförandemötet, senast en vecka i förväg.  
Att vi alla jobbar aktivt tillsammans är alltid mycket angeläget och är en oundgänglig 
förutsättning för att vi ska förtjäna framgång för våra intressepolitiska strävanden. 
 
Ordförandemötet ska ta ställning till hur den uppsaliensiska handikapprörelsen ska agera 
och samarbeta för att vinna gehör för sina krav och åsikter i valrörelsen inför de politiska 
valen av kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagsledamöter i september 2022.  
 
Styrelsen vill också veta vad medlemmarna och ordförandemötet tycker om 
samarbetsorganets webbplats och hur de vill ha den framöver. 
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/ 
https://hsouppsalalan.org/hso-uppsala/ 
 
Något oklart? Hör gärna av Dig! 
 
Välkommen! 
/Ingor Lind 
Sekreterare 
  
PS.  Vi planerar för ett stadgeenligt årsmöte under andra hälften av maj i år.  
Bland årsmötets många ärenden återfinns som vanligt att välja styrelseledamöter, varav  
en ordförande, och revisorer, så föreningarna bör redan nu börja att förbereda sig för att 
lansera sina kandidater till de lediga förtroendeuppdragen.  
Kallelse till årsmötet beräknas spridas stadgeenligt i sinom tid. 
 
 

https://hsouppsalakommun.wordpress.com/
https://hsouppsalalan.org/hso-uppsala/
https://hsouppsalalan.org/hso-uppsala/
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Vad är 
autism? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webbutbildning 16 februari 2022, kl 18–20 

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig vad autism är. 
Den ger grundläggande kunskap om autism, vilka konsekvenser 
det kan innebära att ha autism och vad man kan göra för att 
underlätta vardagen. 

Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Anmälan: Senast 14 februari via infoteket@regionuppsala.se 
eller 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer. 
Ingen deltagaravgift. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 
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Infotekets 
evenemang 

 

26 jan, 18–20 Att vara förälder med autism 

Barnboks-release och infotekskafé med föräldrar 
som delar med sig av egna erfarenheter. 

Digitalt 
live-evenemang 

3 feb, 10.00–12 Vad är intellektuell funktionsnedsättning? 

Ett utbildningstillfälle om intellektuell funktionsnedsättning 
- för dig som inte har så mycket förkunskaper. 

Digitalt 
live-evenemang 

9 feb, 18–20 Förenkla din vardag med kognitivt och kommunikativt stöd 

Tips på verktyg som kan stödja vår förmåga att kommunicera, 
planera, organisera, komma ihåg och visualisera tid. 

Digitalt 
live-evenemang 

16 feb, 18–20 Vad är autism? 

Ett utbildningstillfälle om autism - för dig som inte har 
så mycket förkunskaper. 

Digitalt 
live-evenemang 

10 mars, 18–20 
(i Tärnsjö) 

17 mars, 18–20 
(i Östhammar) 

Vardagen, så funkar den! 

Idéer och råd från dem som får livet med NPF-diagnos att 
fungera. Konkreta förslag som låter dig vara din egen person. 

Liveföreläsning 
med publik 

6 april, 18–20 Kom igång med lek och kommunikation! 

Om hur vi kan stötta små barns utveckling. 

Digitalt 
live-evenemang 

20 april, 18–20 Marionettmamman - från novis till expert som NPF-förälder 

Om att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. 

Digitalt 
live-evenemang 

27 april, 18–20 Vad är trotssyndrom och vilka mekanismer ligger bakom? 

Om trotssyndrom och vad man idag vet om orsakerna bakom. 

Digitalt 
live-evenemang 

4 maj, heldag Vad är det som pågår? 

En heldag om aktuell eller pågående forskning kring området 
funktionsnedsättning. 

Digitalt 
live-evenemang 

11 maj, 18–20 Att stötta utan att stöta sig 

Om hur vi som föräldrar kan bemöta unga, nyblivna vuxna 
som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Liveföreläsning 
med publik 

19 maj, 8.30–11 Vad är autism? 

Ett utbildningstillfälle om autism - för dig som inte har 
så mycket förkunskaper. 

Digitalt 
live-evenemang 

Evenemangen är gratis. Alla intresserade är varmt välkomna! 

Läs mer om evenemangen på: www.regionuppsala.se/infoteket 

Anmälan till infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. 

Infoteket om funktionshinder 
S:t Johannesgatan 28 D Uppsala 

2021-12-03 

 
Våren 
2022 
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2022 V årens öppna föredrag 
3 februari kl. 14–16 

Barn med diagnoser 

Mödrars och skolors strategier i Stockholm 

Emma Laurin, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier, U ppsala universitet 
 

6 april kl. 14–16 

Serotonin, dopamin och social ångest 

Vilken roll spelar serotonin och dopamin vid social ångest? Hur används de 

vid behandling av social ångest och hur stor roll spelar förväntanseffekter för 

framgångsrik farmakologisk behandling? 

Olof Hjort, filosofie doktor och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet 
 

27 april kl. 14–16 

I mötet med sårbarheten 

Om vardagsinteraktioner mellan boende och personal vid bostad med särskild service 

Richard Gäddman Johansson, filosofie doktor, postdoktor i sociologi Akademin för hälsa, vård 

och välfärd, M älardalens universitet 
 

10 maj kl. 14–16 

Dual-task-testning för tidig upptäckt av demenssjukdom 
Hanna Bozkurt Åhman, medicine doktor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid 
Uppsala universitet, fysioterapeut, Uppsala kommun 

 
 

 

V älkom na att delta 

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se 

eller telefon 018-471 64 45 

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45  

A lla föredrag ges digitalt via zoom . En länk till respektive 
föredrag kom m er att skickas ut till de som  har anm ält sig till 
föredragen dagen innan via e-post. 

 
 

C entrum  för forskning om  funktionshinder 

www.cff.uu.se 
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Aktuell information finns på  

Uppsala | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 
 
Här kommer årets första nyhetsbrev med fokus på social hållbarhet från Länsstyrelsen i Uppsala 

län. Vi ser fram emot att få dela nya utmaningar och framgångar tillsammans med dig.  

/Tony Engström, Chef vid Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Uppsala län 

 

Internationella Brottsofferdagen 2022 – 22 februari  
Varje år den 22 februari uppmärksammar Brottsoffermyndigheten och ett antal 

organisationer inom civilsamhället Internationella Brottsofferdagen med en konferens.  

 

Under 2022 års konferens får du lyssna på flera svenska forskare inom brottsofferområdet, 

som bland annat föreläser om förtalsdomar efter #metoo, hur sjukvård och polis bemöter 

kvinnor som utsatts för våldtäkt och hur brottsutsattas minne fungerar. 

 

 Dessutom kan du välja på ett antal olika parallella seminarier för att fördjupa dina 

kunskaper om brottsoffers situation och rättigheter.  

Mer information och anmälan: Internationella Brottsofferdagen 2022 | 

Brottsoffermyndigheten 

 

29 mars l Jämställda och jämlika val 

Det är valår! Det innebär att många kommer att delta i demokratin genom att rösta. 
 Funderar du på hur jämställt och jämlikt valdeltagandet är?  
Kanske undrar du också kring hur valdeltagandet kan öka?  
Då kan du delta digitalt på Länsstyrelsen Uppsala läns valaktivitet Jämställda och jämlika 
val den 29 mars 2022, kl. 13.00-16.00.  
Länsstyrelsen återkommer med särskild inbjudan inom kort. 
  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala


 

19 

 

31 mars l Lunchseminarium om 
vägledningsuppdraget 

Olga Gislén, utredare och projektledare på 
Socialstyrelsen informerar om 
Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas 
uppdrag samt om det stöd som finns att 
tillgå för att underlätta tillämpningen av de 
nya bestämmelserna i arbetet med 
våldsutövare. 

Från och med 1 augusti 2021 förändrades 
socialtjänstlagen och numera ska 
socialnämnden verka för att den som 
utsätter eller har utsatt en närstående för 
våld eller andra övergrepp ska ändra sitt 
beteende.  

 

 
 

Denna förändring medför behov av 
information och vägledning till berörda 
myndigheter, däribland kommuner och 
regioner. 
 
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta 
fram sådan information och vägledning 
och detta seminarium är en del av det 
uppdraget 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

7–8 april l Råd för framtiden 

Råd för framtiden är Brottsförebyggande 
rådets (Brå) nationella konferens om 
brottsförebyggande arbete där landets 
brottsförebyggare träffas för att få praktisk 
kunskap i vardagen. – 7–8 april 2022 

Boka in 7–8 april, för två fullspäckade och 
lärorika dagar om brottsförebyggande 
arbete! 
2022 arrangeras konferensen i samarbete 
med Gävle kommun och genomförs som en 
hybridkonferens där både fysiskt och digitalt 
deltagande erbjuds. 

 

 

 

 

  

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet. 

Ny skrift om samverkan med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. 

Den 12 januari lanserades en ny guide framtagen av Polisen, Brå, Länsstyrelserna och 
Svenskt Näringsliv: Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet. 

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2419-000023f70b84000000000000000008a5-ec0e0e14c1282b305988100a05897a10&c=62f5cabc2b
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2419-000023f70b84000000000000000008a5-ec0e0e14c1282b305988100a05897a10&c=62f5cabc2b
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2361-000023600b84000000000000000008af-c23f3a1cdf3d9551fc996888286f5d5b&c=62365e9df0
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Samverkan och ett kunskapsbaserat arbetssätt utgör grunden i lokalt brottsförebyggande 
arbete.  

Genom att inkludera näringslivet får det brottsförebyggande arbetet en starkare 
förankring, chans till större genomslag och en ökad förändringseffekt. 
 Det lokala näringslivet har således en viktig roll att spela i det brottsförebyggande arbetet. 

Denna nya guide innehåller goda råd, konkreta verktyg och inspirerande exempel för hur 
näringslivets inkludering i det brottsförebyggande arbetet kan fungera i praktiken.  

 

 
 

 

Uppföljningsrapport om offentliga aktörers arbete med tillgänglighet 

och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Varje år följer Myndigheten för delaktighet upp offentliga aktörers arbete med tillgänglighet 
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  
Uppföljningen görs av myndigheter, kommuner och regioner.  
 
Syftet är att bidra till ett mer tillgängligt samhälle som är användbart för alla oavsett 
förutsättningar och behov.  
Bland annat visar årets uppföljning att de flesta myndigheterna arbetar med att säkerställa 
att de har en tillgänglig rekryteringsprocess men att arbetet gällande dialog och 
upphandling kan förbättras hos samtliga myndigheter för att öka delaktigheten. 
 
Uppföljningen 2021 visar att nästan alla kommuner arbetar med att föra dialog och inhämta 
kunskap från personer med funktionsnedsättning men gällande utformningen av e-tjänsten 
och mobilapplikationer finns utvecklingspotential. 

Kommuner mot brott (Sou 2021:49) 
Följ arbetet och håll utkik under året när riksdagen beslutar om ny lagstiftning som 
ökar kommunernas brottsförebyggande ansvar.  
 
Utredningens förlag presenterades i juni 2021. Under 2022 förväntas ett beslut att tas. 
Utredningen betonar att alla kommuner kan och bör göra mer för att förebygga brott. 
 Det handlar inte om att vidta vissa specifika brottsförebyggande åtgärder utan om att 
arbeta med och ta ansvar för de brottsförebyggande frågorna på ett sätt som främjar 
effektivitet i samhällets samlade brottsförebyggande arbete.  

 
Kommunerna kan komma att få en samordnade roll. Utredningen föreslår att det införs 
en ny lag som anger vilka krav som ställs på kommunerna. 
 Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Länk till utredningen 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2361-000023600b84000000000000000008af-0078eb5f5b31174f1b2b58aa8615a428&c=98cafcda82
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FORSKARNA PÅ SLOTTET 
 

Flyttat från den 17 februari till den 2 juni. 
 

 Länsstyrelsen välkomnar dig till Uppsala slott för att under en förmiddag ta  

del av fyra teman med koppling till rådet för social hållbarhets prioriterade 

område Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden 

och grupper. 

 

Lär dig mer om hälsoekonomi, våldsprevention, att ha ett samtal om suicid och 

psykisk ohälsa på ett bra sätt och hur ser egentligen lägesbilder för trygghet 

och brott ut ur små och stora kommuners olika perspektiv samt ur ett 

genusperspektiv? 
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Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor bjuder den 7 mars in till en  
digital träff med fokus på våld i nära relationer och intellektuell samt 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
 
Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög utsträckning som kvinnor 
generellt. Kvinnor med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar brukar betraktas 
som särskilt sårbara. Även män med funktionsnedsättning är mer utsatta än andra personer.  
 
Syftet med träffen är att få mer kunskap kring intellektuell och neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning samt våld i nära relationer. 
 
Målgrupp 
Yrkesverksamma i Uppsala län - kommun, region/hälso- och sjukvård, myndighet och 
civilsamhälle som i sitt yrke arbetar mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer eller 
med funktionsrättsfrågor. 
  
På träffen medverkar: 
Myndigheten för delaktighet 
Myndigheten för delaktighet kommer att ge en övergripande bild av ämnet våld i nära 
relationer och funktionsnedsättning. Myndigheten har av regeringen nyligen fått ett uppdrag 
kring att inventera kunskapen kring våld mot personer med funktionsnedsättning. 
  
FUB i Uppsala län 
FUB Uppsala i Uppsala län som kommer berätta om arvfondsprojektet Relationer som 
funkar. Tillsammans med erfarenhetsexperter som har egen intellektuell 
funktionsnedsättning eller autism utforskar de hur personer med dessa diagnoser enklare 
ska kunna skapa, fördjupa och ta hand om sina nära relationer, på de sätt som de själva vill. 
  
Stockholms tjejjour 
Stockholms tjejjour har sedan 2020 drivit Irisprojektet som syftar till att öka kunskapen om 
tjejer med NPF (Neuropsykiatriska funktionsvariationer eller -nedsättningar) samt erbjuda 
individanpassat stöd för tjejer med NPF. 
 
Ytterligare information, program och anmälan finner ni via denna länk:  
Våld i nära relationer och intellektuell samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning | 
Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se).  
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till Sabina Carlsson 
(sabina.carlsson@lansstyrelsen.se). 
VAR: Träffen genomförs digitalt. Länk kommer skickas ut till anmälda personen innan kursen. 
KOSTNAD: Ingen kostnad. SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 mar 2022 
--------------- 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Janni Bohman 
Regional samordnare för mänskliga rättigheter 
Telefon: 010-223 33 48    E-post: janni.bohman@lansstyrelsen.se 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-01-19-vald-i-nara-relationer-och-intellektuell-samt-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-01-19-vald-i-nara-relationer-och-intellektuell-samt-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning.html
mailto:sabina.carlsson@lansstyrelsen.se
mailto:janni.bohman@lansstyrelsen.se


 

23 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens studiecirklar med Studiefrämjandet 
 
 

 

Vi har ett stort utbud av anpassade studiecirklar, i blandade 

ämnen. 
 

Några exempel är gitarr, engelska, teaterhistoria, körsång, rullstolsdans, LSS, samtalscirklar 
om diagnoser med mera. 

 
Ta en titt i vårt programblad. Ni hittar det på https://www.studieframjandet.se/amnen/ 
halsa-for-kropp--sjal/sarskilda-behov/?region=Uppsala%20l%C3%A4n 

 

Eller kontakta: 
Elin Sjöman, Studiefrämjandet 

elin.sjoman@studieframjandet.se - 
018-194613 

 

Varmt välkomna! 
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Regional tankesmedja för friluftsliv 

24 mars 2022 

Aronsborg, Bålsta 

 

Friluftslivet i en tid av förändring 

Länsstyrelsen Uppsala län tillsammans med Upplandsstiftelsen och Håbo kommun hälsar dig 

välkommen till en dag för nya insikter, erfarenhetsutbyte och inspiration. 

 

Vi är i förändringarnas tid. Vilka erfarenheter har vi med oss från pandemin och Friluftslivets 

år, och hur tar vi dem vidare?  

Vad tänker våra politiker inför kommande val? 

 

Se fram emot inspirerande föredrag och politikersamtal. 

Mer information och program kommer efter nyår här på Länsstyrelsens webb 

men boka in den 24 mars redan nu och sprid gärna inbjudan vidare! 

Vi ses! 

Tankesmedjan vänder sig till dig i Uppsala län som arbetar på kommun eller myndighet, till 

dig som äger eller förvaltar områden viktiga för friluftsliv och till dig som är aktiv i förening, 

organisation eller företag och vill bidra till att förverkliga friluftsmålen. 

Frågor? Kontakta Martina Dernroth, Länsstyrelsen Uppsala län 

    

 

 

 

 

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2371-000023340b8400000000000000000beb-3f23d0e71d66741ef799e616e2acfb20&c=ab8b238baa
mailto:martina.dernroth@lansstyrelsen.se
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Jag skulle vilja bjuda in till boksläpp av diktsamlingen "Sår i själen"  
som bygger på många människors erfarenheter av hur man kan tackla 
sin psykiska ohälsa i vardagen.  
 
Dikterna är skrivna under 10 års tid då jag lett självhjälpskurser och  
dropin verksamheten "Promenader i Balans" i föreningen Balans regi. 
 
Så hjärtligt välkommen den 30 mars kl 14.00 till Drakensalen i 
Vuxenskolans lokaler, på Kungsängsgatan 12 mitt i Uppsala. 
 
Med vänliga hälsningar 
Carl-Johan Bachofner, poet 
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Vill du vara med på en vårsalong? 
 

Vårsalong 2022 

 
  
Det är äntligen dags för årets Vårsalong! 

Klicka på Vårsalongen inbjudan – så kan du läsa eller skriva ut inbjudan.  

 
Det är Bibliotek Uppsala som ordnar. 
Alla som vill får vara med och skicka in sina konstverk! 
  

För att vara med behöver du 
ta kort på konstverket och svara på frågorna: 
 
Vem har gjort konstverket? 
Hur är ditt konstverk gjort? 
Har ditt konstverk något namn? 
Vill du ställa ut konstverket? 
Berätta gärna något mer om konstverket! 
  
Konstverken kommer att ställas ut på Café Kardemumma på Stadsbiblioteket  
den 7–28 maj. 
 
Vi kommer även att ordna två vernissager: lördag 7 maj, och måndag 9 maj. 
  
Skicka bild på ditt konstverk, tillsammans med svaren på frågorna 
till johanna.soderstrom@uppsala.se senast 28 februari. 
 
 
KONTAKT  
 

Fritid för alla 
 

 

https://fritidforalla.se/content/uploads/2022/02/Varsalong-2022.pdf
mailto:johanna.soderstrom@uppsala.se
https://www.fritidforalla.se/information/kontakta-oss/
https://www.fritidforalla.se/information/kontakta-oss/
https://www.fritidforalla.se/information/kontakta-oss/
https://www.fritidforalla.se/information/kontakta-oss/
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TÄNKVÄRT 

 

                     

"När du tvivlar på hur långt du kan gå, 
kom ihåg hur långt du har kommit." 
 
/Okänd 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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

mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se

