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Redaktören har ordet       
 
 

Nu är OS slut för denna gång, otroligt vilket medaljregn Sveriges tävlande  
har åstadkommit! Har ni inte fått nog så finns en sammanfattning här; 
svt.se/sport/peking-2022/sa-var-vinter-os-i-peking-2022 
 
Snöoväder i all ära men härligt för skolbarnen med ett vintrigt sportlov!  
Väglaget är besvärligt för oss fotgängare och man är ängslig för att slå runt på de  
icke tillräckligt sandade gångvägarna eller snorhala vägkanter. 
 
Att vagga framåt som en pingvin är ett knep; 
Håll armarna utefter sidorna så att du flaxar med dem för att hålla balansen. 
Gå utåt med fötterna och håll vikten på främre foten. Ta små, korta steg.  
 
Behöver man vara raketforskare för att förstå att pandemin inte är över? 
Restriktionerna försvinner och vips resonerar folk att den tredje dosen 
vaccin inte är nödvändig.  
Om man inte vaccinerar sig finns risk för att smittspridningen ökar igen. 
Kommentar överflödig… 
 
Lyssna på förhoppningsvis (?) Jackes sista svängiga Coronalåt; 
Dans i februari - YouTube 
 

// Helene 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Träffa brukarombudet på Funktionsrätt Uppsala län! 
  
Nu finns brukarombudet på Funktionsrätt på torsdagar igen. 
Om du vill träffa mig för personligt möte så rekommenderas att kontakta mig innan. 
 
Jag kommer gärna på besök till era styrelsemöten eller deltar i någon av era 
medlemsaktiviteter. 
  
Vänliga hälsningar  
Jeanette Nordin, brukarombud Uppsala kommun 
  
Kontaktuppgifter: E-post: Jeanette.nordin@uppsala.se 
Telefon: 018-727 50 06 
Mobil: 0725–674870 

  
 

 
 
 

 

 

https://svt.se/sport/peking-2022/sa-var-vinter-os-i-peking-2022
https://www.youtube.com/watch?v=mD8jX2YckPU
mailto:Jeanette.nordin@uppsala.se
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DHR, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades Riksförbund i tidningen Arbetet om  
 
Arbetsförmedlingens brister i förhållande till arbetssökande med funktionsnedsättning.  
 
Vi ser ett skriande behov av akuta åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få 
det stöd de behöver för att kunna komma i arbete. 
Sprid gärna denna artikel i era egna kanaler och nätverk.  
 
Frågan är mycket aktuell inför Eva Nordmarks möte med arbetsmarknadsutskottet på 
torsdag. 
 
Debattartikeln i Tidningen Arbetet: 
 https://arbetet.se/2022/02/15/eva-nordmark-vad-ska-du-gora-at-arbetsformedlingen/ 
  

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

För kännedom har Funktionsrätt Sverige skickat in följande skrivelse: 
 Letter to Swedish Government about Presidency and AGA 2023 
  
  
Hälsningar 
  
Lotta Löwenström 
_____________________________ 
 Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 40 417 
  
www.funktionsratt.se     
www.respektforrattigheter.se 

https://arbetet.se/2022/02/15/eva-nordmark-vad-ska-du-gora-at-arbetsformedlingen/
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/02/EDF-22-10-YY-MLD-Letter-to-Swedish-Government-about-Presidency-and-AGA-2023.pdf
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
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Idag kommenterar vi regeringens lagrådsremiss med förslag för att stärka personlig 
assistans 
 
 ”Vi är förstås mycket glada över regeringens förslag att stärka assistansen”, säger 
Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. 
 ”Ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet är mycket viktigt för de som har behov av 
personlig assistans i sin vardag.” 
 
Regeringens förslag som kom i fredags syftar till att stärka rätten till personlig assistans för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och öka rättssäkerheten för barn som är i behov 
av assistans. Ändringen beräknas leda till 1800 nya mottagare av assistansersättning och att 
fler ska få rätt till kommunal personlig assistans. 
 
En viktig förändring är att ett nytt schabloniserat föräldraavdrag införs vid bedömningen av 
barnets behov av assistans. Syftet är att det som räknas som föräldraansvar* för barn med 
funktionsnedsättning ska bli mindre än det är idag när behovet av assistansbehov bedöms. 

”Det ökar förutsägbarheten för familjer som vi vet ofta lever med ett ansträngt livspussel”, 
säger Elisabeth Wallenius. 
 ”Vi hoppas att det blir som utlovas och leder till att fler barn får personlig assistans och att 
barn som redan idag har personlig assistans kommer att beviljas fler timmar. 
Förhoppningsvis minskar den oro som många familjer idag upplever inför risken att få 
assistansen minskad eller helt indragen.” 

Funktionsrätt Sverige ser samtidigt att ett helhetsgrepp behöver tas kring LSS. 
”Vi tycker liksom flera andra att den absurda minuträkningen måste upphöra, men kan inte 
dela in en persons behov i minuter och sekunder, som man gör idag. 
 Det finns också brister när det gäller flera av de andra insatserna enligt LSS och även dessa 
behöver tydliggöras och rättssäkerheten öka”, avslutar Elisabeth Wallenius. 

För att genomföra reformen satsas 667 miljoner under 2023 och drygt 3,3 miljarder per år 
när reformen fått fullt genomslag 2027.  
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Läs mer på regeringens hemsida 

*Det ansvar en förälder har som vårdnadshavare enligt föräldrabalken.  

Här omfattas förälderns ansvar för barnets personliga förhållande och se till att barnets 

behov blir tillgodosedda med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter.  

Ansvaret ska vara detsamma oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte. 

Länk till pressmeddelandet. https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/steg-i-ratt-
riktning-for-att-starka-ratten-till-personlig-assistans-34978 

  
Bästa hälsningar  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-foreslar-lagandringar-for-att-starka-ratten-till-personlig-assistans/
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/steg-i-ratt-riktning-for-att-starka-ratten-till-personlig-assistans-34978
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/steg-i-ratt-riktning-for-att-starka-ratten-till-personlig-assistans-34978
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 Välkommen till ett högaktuellt webbinarium den 9 mars 
  

Hur ska arbetssökande med funktionsnedsättning få stöd inom en 
reformerad Arbetsförmedling? 
 

Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet ska förändras i grunden.  
Fristående aktörer ska matcha och rusta för de lediga jobben.  
Regeringen har uttalat att personer med funktionsnedsättning inte ska påverkas av 
förändringarna, men hur blir det i praktiken? 
  
Två år har gått sedan reformeringens start. Sedan dess har vi i funktionsrättsrörelsen 
löpande fått vittnesmål om försämringar.  
 
Handläggare med avgörande specialistkompetens har försvunnit, digitaliseringen och 
Arbetsförmedlingens nya arbetssätt där individen själv ska navigera genom myndigheten har 
försvårat möjligheterna att få stöd.  
Arbetssökande med funktionsnedsättning som med rätt stöd hade kunnat ha en chans på 
arbetsmarknaden fångas inte upp.  
 
Bilden av att stödet försämrats bekräftas av Myndigheten för delaktighet i en färsk rapport 
till regeringen. 
Samtidigt har långtidsarbetslösheten nått rekordhöga nivåer, varav en stor andel har 
funktionsnedsättning. 
  

Vad tänker våra politiker göra för att personer med funktionsnedsättning som behöver 
stöd också ska få det? 

Tid: 9 mars kl. 13.30-15.00. Vi släpper in för mingel från 13.15 
  
Plats/Tillgänglighet: Digital direktsändning. Webbinariet kommer att direkttextas.  
Länk skickas ut dagen före webbinariet till de som anmält sig. 
  

Medverkande: 
Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) 
Lars Lööw, överdirektör Arbetsförmedlingen 
Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet 
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige 
  

 Läs mer och anmäl dig.   
  
Varmt välkommen!    

 Annica Nilsson 
Intressepolitisk utredare 
_____________________________ 
  
 

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/hur-ska-arbetssokande-med-funktionsnedsattning-fa-stod-inom-en-reformerad-arbetsformedling/
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Oron över nya badhusen: Ingen dialog om rehab - P4 Uppland | 
Sveriges Radio 

 

 
Michael Jestin, ombudsman på Funktionsrätt Uppsala kommun, hade 
velat se mer dialog om rehabmöjligheterna i de nya bassängerna. 
 

• Funktionsrättsrörelsen oroas över att rehab-bassänger inte inkluderats i 
kommunens första rapport om badhusen som ska ersätta Fyrishov. 

• "Antingen har man glömt bort oss eller så har man tagit avstånd från 
funktionsrättsfrågan", säger Michael Jestin, ombudsman på Funktionsrätt 
Uppsala kommun. 

• "Det kommer in i ett senare skede", säger Carl Ljunggren, fastighetschef på 
Uppsala kommun. 

 
  

 
 
 
 
 
Källa/ Foto: Martina Karpmyr/Sveriges Radio och TT. 
 
  
  

  

https://sverigesradio.se/artikel/oron-over-nya-badhusen-ingen-dialog-om-rehab
https://sverigesradio.se/artikel/oron-over-nya-badhusen-ingen-dialog-om-rehab
https://sverigesradio.se/artikel/oron-over-nya-badhusen-ingen-dialog-om-rehab
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Rullstolsdans 
Alla kan dansa! 

 
Kom och var med på en studiecirkel i rullstolsdans! 

Med 10 gånger och start 2:a mars (till 18/5) 

 

Onsdagar klockan 15.30–17.30 

I A-hallen på Fyrishov, Uppsala 
(Idrottsgatan 2) 

 

 
Anmäl dig gärna med en partner. 

Men om du inte har partner kan vi kanske hitta en åt dig. 

 
Studiecirkeln är gratis. 

 

 

 
För frågor & anmälan kontakta: 

elin.sjoman@studieframjandet.se Telefon: 018-194613 
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Hitta fritidsaktiviteter 

Studiecirkel i att hitta och planera fritidsaktiviteter. För dig 

med intellektuell funktionsnedsättning. 
 

Vilka aktiviteter finns? Hur gör man för att ta sig dit? Behöver man spara pengar för att göra 
aktiviteten? I studiecirkeln tar vi reda på svaren tillsammans. 

 
Dag: Onsdagar, varannan vecka (jämna veckor) 
Tid: 16:00-17:30 
Start: 9 mars 
Plats: Studiefrämjandet i Uppsala 
             Ljusbärargatan 2, 

             Tre trappor upp - 
Ledare: Johanna Lindbom och Daniel Johansson 
Pris: Gratis 

 
Anmäl dig till Elin Sjöman, Studiefrämjandet 
elin.sjoman@studieframjandet.se , 018 - 19 46 13 
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Välkommen att vara med  

i Spara och slösa!  
 

Kom och var med på vår roliga ekonomikurs.  

Du lär dig om budget, skatt, lån, ränta med mera. 

 

• Torsdagar klockan 16.30-18.00  

• 6 gånger  

• Start: torsdag 24 mars 

• Lokal: Studiefrämjandet i Uppsala,  

Ljusbärargatan 2, 

Tre trappor upp  

 

Ledare är Ramiro Callisaya och Christopher Lundgren 
 

Hur anmäler jag mig? 

Anmäl dig till Elin Sjöman på Studiefrämjandet 

elin.sjoman@studieframjandet.se  

018-194613 
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Föreläsning i Tärnsjö 10 mars 2022, kl 18–20 

Kom och upptäck riktigt bra idéer och råd från dem som får livet 

med NPF-diagnos att fungera! Jonas Wik, med autism och ADD, 

har fått förtroendet från hundratals andra med diagnos att förmedla 

berättelser och strategier som de vet hjälper. 

Plats: Tärnsjö bibliotek, Stationsgatan 19 

Anmälan: Senast 8 mars via infoteket@regionuppsala.se 

eller 018-611 66 77. Ingen deltagaravgift. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 
 

Ett arrangeman i samverkan mellan infoteket och Heby kommun 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 

 
Vardagen 

så funkar den! 
Om att få livet med 

NPF-diagnos att 
fungera 
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Föreläsning i Östhammar 17 mars 2022, kl 18–20 

Kom och upptäck riktigt bra idéer och råd från dem som får livet 

med NPF-diagnos att fungera! Jonas Wik, med autism och ADD, 

har fått förtroendet från hundratals andra med diagnos att förmedla 

berättelser och strategier som de vet hjälper. 

Plats: Östhammars stadsbibliotek, Klockstapelsgatan 2. 

Anmälan: Senast 15 mars via infoteket@regionuppsala.se 

eller 018-611 66 77. Ingen deltagaravgift. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 
 

Ett arrangeman i samverkan mellan infoteket och Östhammars kommun 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 

 
Vardagen 

så funkar den! 
Om att få livet med 

NPF-diagnos att 
fungera 
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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 Vårens 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, Uppsala 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, Mälardalens 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 

 
 

 

Välkomna 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  

Alla föredrag ges digitalt via zoom. En länk till respektive 
föredrag kommer att skickas ut till de som har anmält sig till 
föredragen dagen innan via e-post. 

 
 

Centrum för forskning om funktionshinder 

www.cff.uu.se 
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Aktuell information finns på  
Uppsala | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 

 
 

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 på Länsstyrelsens webb 

 

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 

    

……………………………………………………………………………………… 

 

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
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2371-000023340b8400000000000000000beb-3f23d0e71d66741ef799e616e2acfb20&c=ab8b238baa
mailto:martina.dernroth@lansstyrelsen.se
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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. 

Samverkan och ett kunskapsbaserat arbetssätt utgör grunden i lokalt brottsförebyggande 
arbete.  

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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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. 

 

Kommuner mot brott (Sou 2021:49) 
Följ arbetet och håll utkik under året när riksdagen beslutar om ny lagstiftning som 
ökar kommunernas brottsförebyggande ansvar.  
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   

 

 

 

 

 

  

 

Ny rapport: Fortsatta problem med att nå ekonomisk jämställdhet 

När män har en inkomst på fem kronor är kvinnors inkomst fyra kronor.  
Skillnaden i inkomster mellan kvinnor och män har i stort sett inte förändrats de senaste 20 
åren. Pandemin har bidragit till den ekonomiska ojämställdheten.  
Samtidigt missgynnar det offentliga Sverige kvinnorna när det gäller finansiellt stöd till 
företag.  

 

 
 

 
 

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. 
 
 
 

 
 
      

 

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2361-000023600b84000000000000000008af-0078eb5f5b31174f1b2b58aa8615a428&c=98cafcda82
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2419-000023f70b84000000000000000008a5-7f94a1520f379858982be71e4619ba7c&c=bfa5269de3
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10 Maj l Prevention är livsviktigt! 
Samma orsaker ligger bakom många av de 
samhällsutmaningar som finns idag inom 
våld, brott, droger, ohälsa och utanförskap. 
 Destruktiva normer påverkar också barn 
och ungas förutsättningar.  
 
Att arbeta mer samordnat främjande och 
förebyggande ger bättre möjligheter till 
goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och 
unga.  
Det ger även samhällsekonomiska vinster. 
 
Denna dag fokuserar särskilt på tre viktiga 
skyddsfaktorer: måluppfyllelse i skolan, goda 
föräldra-barnrelationer och meningsfull 
fritid. 
I Uppsala län finns en samverkan inom Råd 
för social hållbarhet för att stärka hälsa, 
trygghet och goda livsvillkor i 
socioekonomiskt utsatta områden och 
grupper.  
Länsstyrelsen i samarbete med Region 
Uppsala och länets Hälsoäventyr bjuder 
därför in till en dag på detta tema.  
Föreläsare är bland annat: professor Anna 
Sarkadi forskaren Camilla Pettersson, Mikis 
Kanakaris - Stiftelsen 1000 Möjligheter, 
Bananteatern och barnöverläkaren Steven 
Lucas.    

 

 

 

  

 
FORSKARNA PÅ SLOTTET 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. 
 
 
 
 
 
 

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2419-000023f70b84000000000000000008a5-12dd8ddb3cf38e8769ea94eb3b6b68a0&c=985dd2efba
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2419-000023f70b84000000000000000008a5-4e8bce062248ded89b5f24fe9ac86ff5&c=3090276def
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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. 
  
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
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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 
 

 
 
 
 
 
 
fritidforalla.se 
    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. 
 

 

https://www.fritidforalla.se/information/vad-vi-gor/
https://fritidforalla.se/content/uploads/2022/02/Varsalong-2022.pdf
mailto:johanna.soderstrom@uppsala.se
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Mer information finns på nyhetsbrev.anhoriga.se 
 
Ny upplaga av handboken ” Kvalificerad omvårdnad i vardagen” 
Nu finns en reviderad upplaga av handboken Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer 
med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.  
 
Handboken innehåller information och råd som kan vara användbara för anhöriga och 
personal. Den beskriver olika omvårdnadssituationer för personer med 
flerfunktionsnedsättning och belyser ämnen som sömn, andning, rörlighet och epilepsi.  
 
Handboken går att läsa samt ladda ner kostnadsfritt på Nka:s webbsida. 
 

Läs mer och ta del av handboken 
 
 
 
Anhöriga sökes till Nka-studie om 
pandemins konsekvenser 
Nka söker anhöriga till en intervjustudie om 
hur anhörigas möjlighet att arbeta och 
samtidigt ge omsorg till en närstående har 
påverkats av covid-19-pandemin.  
 
Vi söker den som är mellan 18 och 64 år  
och som har erfarenhet av att kombinera 
anhörigskap med arbete både före och 
under pandemin.  
 
Intervjun sker via telefon eller Zoom.  
Läs mer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studie om anhörigas erfarenheter under  
covid-19 pandemin 
Anhörigas Riksförbund har i samarbete med Malmö  
Universitet genomfört en studie för att belysa anhörigas  
erfarenheter och upplevelser av covid-19-pandemin.  
 

Studien finns nu sammanfattad i en folder. Läs mer 

 .  
 

 

 

 

https://nyhetsbrev.anhoriga.se/
https://nyhetsbrev.anhoriga.se/
https://anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/kvalificerad-omvardnad/
https://anhoriga.se/nyheter/anhoriga-sokes-till-nka-studie-om-pandemins-konsekvenser-/
https://anhoriga.se/nyheter/studie-om-anhorigas-erfarenheter-under-pandemin/
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Temakvällar för anhöriga – prata om framtiden 
I vår bjuder Nka in till digitala temakvällar för anhöriga till personer med 
flerfunktionsnedsättning.  
 
Under träffarna kommer vi lyfta olika teman som berör framtiden och hur man kan prata 
om den. Träffarna hålls den 2 mars, 21 mars och 13 april.  

Deltagandet är helt kostnadsfritt. Läs mer 

 

Utredning vill reformera vården för personer med samsjuklighet –  
och lyfter anhörigas situation 
Samsjuklighetsutredningen föreslår i ett delbetänkande en genomgripande reform av 
samhällets insatser till personer med skadligt bruk eller beroende och psykisk sjukdom. 
 
Syftet med förändringen är att säkerställa en samordnad, behovsanpassad och 

patientcentrerad vård och omsorg. Läs mer 
 
 

Anmälan till konferensen Livets möjligheter är nu öppen!  
Den 24–25 oktober 2022 anordnar Nka konferensen Livets möjligheter.  

Temat för konferensen är "Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, 

anhöriga, professionella och beslutsfattare".  

Du kan nu säkra din plats till de två dagarna som vi hoppas kan inspirera till ett liv med 

möjligheter. Mer information och länk till anmälan hittar du på vår webbsida 

   
  

https://anhoriga.se/temakvallar
https://anhoriga.se/nyheter/utredning-vill-reformera-varden-for-personer-med-samsjuklighet-och-lyfter-anhorigas-situation/
https://anhoriga.se/konferenser/livets-mojligheter-2022/


 

22 

 

TÄNKVÄRT 

 

                     

"En mamma håller sina barn  
i handen en kort stund i livet, 
men för alltid i sitt hjärta." 
 
/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

