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Redaktören har ordet       

 

Utgår i detta nummer på grund av personliga skäl. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Julian Lennon Performs 'IMAGINE' for Global Citizen's 
Stand Up For Ukraine w/Nuno Bettencourt - YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NicWjYMPDG0
https://www.youtube.com/watch?v=NicWjYMPDG0
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Hej!   
 
Funktionsrätt Sverige har idag publicerat ett debattinlägg i Dagens Samhälle som tar 
avstamp i regeringens nya förslag för ökad trygghet och studiero, där huvudförslagen 
handlar om disciplinära åtgärder, som möjligheten för lärare att ingripa fysiskt och 
stänga av elever.  
 
Vi ställer oss kritiska till den starka betoningen på disciplinära åtgärder som en 
kungsväg till trygghet och studiero. 
 
Istället lyfter vi vikten av ett långsiktigt, förebyggande arbete: 
  
”Genom att stärka det förebyggande arbetet och se till att skolan blir bättre rustad för 
att möta elevernas varierande behov kan vi skapa förutsättningar för en skola som 
både har god arbetsmiljö och studiero – för både lärare och elever.” 
  
Länk till artikeln i Dagens Samhälle: 
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/disciplinara-atgarder-ar-inte-basta-
vagen-till-studiero/ 
  
Sprid gärna i era egna kanaler och nätverk! 
  
Vänliga hälsningar 
  
Tor Gustafsson 
Kommunikatör 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070-169 98 61 
www.funktionsratt.se     
  
  
  
  

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/disciplinara-atgarder-ar-inte-basta-vagen-till-studiero/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/disciplinara-atgarder-ar-inte-basta-vagen-till-studiero/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/disciplinara-atgarder-ar-inte-basta-vagen-till-studiero/
http://www.funktionsratt.se/
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Brukarombudet önskar veta mer om konsekvenser vid avslag på 
ansökan om insatser.  

 
Under senhösten 2021 har flera personer uppmärksammat mig om att personer med 
funktionsnedsättning och deras närstående påverkats negativt vid avslag på 
ansökningar om insatser enligt SoL och LSS.  
 
Frågan är inte ny men konsekvenserna som jag tagit del av är nya för mig.  
Det finns personer som tidigare varit aktiva inom föreningslivet och politiken som inte 
längre kan vara det. Detta är ett problem både för den enskilda individen och i 
förlängningen även ett problem för demokratin.  
 
Jag vill bland annat lyfta frågan om konsekvenser för demokratin och föreningslivet i 
brukarombudets årsrapport för 2022. Rapporten kommer redovisas i 
Kommunfullmäktige 2023.  
 
För att få en tydligare bild av konsekvenserna önskar jag nu komma i kontakt med 
personer som vill berätta om hur avslag på insatser påverkat dem.  
 
Dela gärna informationen till era medlemmar på det sätt som ni önskar.  
Jag har några namn på personer som vill berätta om sin situation, men jag önskar 
träffa fler. 

 Det går bra att kontakta mig för ett samtal via  
e-post jeanette.nordin@uppsala.se eller per telefon 018-7275006.  

Med vänlig hälsning 

JEANETTE NORDIN 

Brukarombud 

e-post: jeanette.nordin@uppsala.se 

……………………………………………………………. 

 
Postadress: Uppsala kommun, 

Vård- och omsorgsförvaltningen, 

Box 1023, 751 40 Uppsala 

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1. 

Telefon: 018-727 50 06 

  

mailto:jeanette.nordin@uppsala.se
mailto:jeanette.nordin@uppsala.se
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Vi söker 
äldreambassadörer 
Är du engagerad, flexibel och full av idéer? Då kan du bli en av 
kommunens äldreambassadörer och bidra till en äldrevänlig 
kommun. Uppdraget är en unik möjlighet att verka för dialog, 
delaktighet och engagemang i frågor som rör äldre. Vi söker 
10 äldreambassadörer. 

Är du nyfiken och vill veta mer? Sök efter äldreambassadör på 
uppsala.se/ledigajobb 
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Inbjudan till föreläsning om hedersrelaterat våld  
och förtryck  
 
Uppsala läns nätverk för civilsamhällsfrågor 
 

Nätverket för civilsamhällesfrågor bjuder in till en digital temaföreläsning  
om hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
 
När: Den 3 maj klockan 16.30 - 19.00. Digital och kostnadsfri. Anmälan krävs. 
 
För vem? Föreläsningen riktar sig till civilsamhällsaktörer i Uppsala län.  
 
Syftet med föreläsningen är att få en grundläggande teoretisk förståelse av 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala län har bjudit in Mariet Ghadimi, 
verksamhetschef på TRIS, tjejers rätt i samhället, som kommer att hålla i 
föreläsningen. 
  
Information och anmälan: 
https://lul.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/201/?EventId=58 
  
Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län hälsar varmt välkomna! 
 
Vid frågor vänligen kontakta: 
Martina Melander 
 
Processledare Regional utveckling, Region Uppsala 
martina.melander@regionuppsala.se 
018-611 6197 
 

 

 

 

 

  

https://lul.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/201/?EventId=58
mailto:martina.melander@regionuppsala.se
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Inbjudan 

Inspirations- och lärkonferens 
En inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län 

 
 

Välkommen till en inspirations- och lärkonferens för en 

inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län. Konferensen 

anordnas av Region Uppsala och RegExPro och finansieras av 

Samordningsförbundet Uppsala län. Dagen kommer att bjuda på 

en inblick i aktuellt forskningsläge och arbetsmarknadsläget i 

Uppsala län, inspiration och goda exempel med fokus på unga 

och utrikes födda. 

Syfte och mål 

Syftet med dagen är att bidra till ökad kunskap och inspiration 

kopplat till aktuella utmaningar, behov och framgångsfaktorer 

för unga och utrikes födda på arbetsmarknaden. Konferensen 

har även relevans inför kommande utlysningar inom ramen för 

ESF+ och AMIF 2021–2027. 

Målgrupp 

Målgrupp för dagen är Uppsala läns kommuner, myndigheter, 

näringsliv, civilsamhälle, utbildningsaktörer, tjänstepersoner och 

politiker som är verksamma inom områdena arbetsmarknad, 

inkludering, social och ekonomisk hållbarhet, utbildning och 

kompetensförsörjning. 

 
Sprid gärna denna inbjudan till kollegor och andra som du tror 

kan ha nytta av konferensen! 

 
”Utbildning och sysselsättning ökar delaktigheten i samhället och bidrar till 

ett hållbart samhälle. [...] Alla ska ges möjligheter 
till egen försörjning på en jämlik och jämställd arbetsmarknad, 

vilket kräver samordning av flera aktörer.” 

Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län (RUS) 

 
 
 
 
 

 
Tid: Fredagen den 13 maj 2022 

kl. 09.00-16.00 

Plats: Clarion Hotel Gillet, 

Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala 

Kostnad: Konferensen är 

kostnadsfri. Lunch och fika ingår. 

 
Mer information samt anmälan: 

Mer information om programmets 

innehåll och anmälan finner du här: 

Anmälan konferens: En inkluderande 

arbetsmarknad 

 
Sista anmälningsdag är den 28 april. 

 
Välkommen! 

 
Vid frågor: kontakta Tove Österling: 

tove.osterling@regionuppsala.se eller 

Helene Ulman Lilja: 

helene.ulman.lilja@regionuppsala.se 
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Afasi - Språklig stimulans 

Studieförbundet Vuxenskolan och Afasiföreningen i Uppsala län bjuder in 

till studiecirklar för personer med afasi. 

Varje cirkel leds av två logopedstudenter som är bra på att hjälpa och 

stötta personer som har svårt att uttrycka sig. 

 
I cirklarna får du träna på att kommunicera, läsa och skriva utifrån dina 

egna förutsättningar. Vi samtalar om intressanta ämnen, har roligt 

tillsammans, fikar, utbyter erfarenheter och får nya vänner. 

 
Vi träffas måndagar klockan 9.30 – 11.30 med start 4 april 2022. 

Övriga datum för träffar är 11/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5 och 23/5. 

 
Lokal: 

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 trappa upp, 

Uppsala 

 
Rullstol är inget hinder. 

 

Det är okej att testa att gå på första tillfället utan att man behöver binda 

sig för hela perioden. Om intresse finns fortsätter grupperna även under 

hösten. Deltagande är kostnadsfritt. 

 
Anmälan sker via Studieförbundet Vuxenskolan, 018-10 23 70 eller till 

kontaktperson för cirklarna Anna-Maria Lundberg, 018-10 23 86 

Mer info på www.sv.se/uppsala sökord: språklig stimulans 
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Våra husdjur 
Välkommen till studiecirkel om våra vanliga och ovanliga husdjur i Sverige. 

 
Vi lär oss mer om att ha husdjur och vi delar erfarenheter med varandra. Vi har ett eller flera 

teman för varje träff som vi beslutar om tillsammans. 

 
Frågor som pratar om är t ex: Vad är viktigt för att husdjuret ska må bra? Hur påverkar husdjuret 

människors hälsa? 

 
Vi träffas vid sju tillfällen, sju fredagar i rad. 

Att delta i studiecirkeln är kostnadsfritt. 

 
Välkommen med din anmälan! 

 

 

 

Våra husdjur start 22 april på Pepparn 

Tid: Fredagar kl 14 - 15.30 

Lokal: Pepparn, Årstagatan 14, Uppsala 

Ledare: Maria Dey 

Anmälan: Tinget eller till Studieförbundet Vuxenskolan, senast 19 april 

Kontaktperson: Anna-Maria Lundberg, 018-102386, anna-maria.lundberg@sv.se 

Plats för dig 
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Vi gör just nu en undersökning för vår kursverksamhet inom Studieförbundet Vuxenskolan 
för att få bättre förståelse över folks levnadsvanor och beteenden efter Corona.  
 
Det är 8 frågor och det tar högt 2 minuter av din tid att genomföra.  
Alla som svarar på enkäten är helt anonyma och vi behandlar uppgifterna konfidentiellt. 
Enkäten är endast avsett för internt bruk. 
 
Tack för att du vill hjälpa oss att bli bättre! 
  

Till enkäten  

 

 
 

Aktuellt kursutbud 

På vår hemsida publiceras löpande nya spännande kurser. 

Varmt välkommen till oss på SV!   

  

LÄS MER 
 
 
Ny i föreningslivet 

Vi går igenom det viktigaste kring ideella föreningar och styrelse-uppdrag, ger tips på bra 

förenings-arbete och ger plats för erfarenhetsutbyte.  

Mer info och anmälan 

 

SV folkbildar inför valet – Mitt Val 

Det är valår och SV Uppsala län kommer genom olika aktiviteter att jobba med att höja 
kunskapen om hur val går till, hur man kan hitta information vilka man kan rösta på och inte 
minst hjälpa till att göra politikerna lättare att förstå. 
  
Vi börjar med att presentera Mitt Val! 
Mitt Val är en studiecirkel om demokrati,  
partier och de olika valen i Sverige.  
Studiecirkeln vill ge personer med  
intellektuell funktionsnedsättning  
möjlighet att ställa frågor om politik  
och att delta i val. 

       LÄS MER OM MITT VAL

https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=36832&eml=helene.ahlgren@c.hso.se&rid=636710
https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=36833&eml=helene.ahlgren@c.hso.se&rid=636710
https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=36584&eml=helene.ahlgren@c.hso.se&rid=772481
https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=36583&eml=helene.ahlgren@c.hso.se&rid=772481
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STARTA EN STUDIECIRKEL! 
 
Efter en lång tid av pandemirestriktioner är vi många som har längtat efter att ses ansikte 
mot ansikte igen. Och i dessa tider är det så klart viktigare än någonsin att vi fokuserar på 
samtal och gemenskap.  
 
Varför inte dra igång er förenings- och cirkelverksamhet med hjälp av vårt nya material?  
 
Initiativet #ViMåstePrata har bland annat tagit fram samtalskort om demokrati: ett kul och 
enkelt sätt att få igång intressanta och betydelsefulla diskussioner, och ett handfast sätt att 
arbeta med demokratifrågor i en tid när auktoritära rörelser kraftsamlar.  
 
Vill ni starta en cirkel? Hör av er till oss så får ni låna en uppsättning samtalskort utan 
kostnad! Tipsa gärna om detta utanför er egen förening också. 
 
 "Vänj dig aldrig, blunda inte för det obekväma, för tecken som kan förebåda ondska.  
Höj din röst för rättvisan, fånga ögonblicket när din röst kan ändra på det påbörjade onda 
och var med och skapa en bättre värld.”“ 
 
/HÉDI FRIED, INITIATIVTAGARE TILL #VIMÅSTEPRATA 
 
 VILL DU HELLRE DELTA I EN FÄRDIG CIRKEL? 
Vi erbjuder även en färdig studiecirkel med utgångspunkt i samtalskorten från 
#ViMåstePrata.  
Under sex cirkelträffar kommer vi tillsammans, med hjälp av en cirkelledare, att utveckla 
våra tankar om demokrati i samhället och vardagslivet. 
 
Vi ses på ABF, S:t Persgatan 22B i Uppsala klockan 18.00–20.00, följande datum:  
7/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5. 
 
Läs mer och anmäl dig här!  
På vimasteprata.org hittar ni massor av inspiration kring hur vi bygger demokrati med 
folkbildning som metod. Har ni en idé kring hur vi kan jobba vidare med detta 
tillsammans? Hör av er till er verksamhetsutvecklare på ABF i Uppsala län. 

 
 

  

https://gantrack2.com/t/l/6653624/3_MzU2MzI3MzcwMw==/
https://gantrack2.com/t/l/6653626/3_MzU2MzI3MzcwMw==/
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ABF i Uppsala läns 

Föreningsutbildningar 
Har du just axlat en ny roll i föreningen?  

Se hit, här finns kurser för dig!  

 

Utbildningarna ger dig grundläggande kunskaper om din funktion i  

styrelsen och genomförs i ABFs lokaler på S:t Persgatan 22 B i Uppsala.  

Och du, utbildningarna är dessutom helt kostnadsfria!  

Vill du veta mer? 

Hör av dig till Andrea Hillgren: andrea.hillgren@abf.se  010-199 04 46 

Kassör 

 7 maj 13.00 – 17.00 

abf.se/uppsala/kassor 

Studieorganisatör 
12 maj 13.00 – 17.00 

abf.se/uppsala/studieorganisator 

Valberedning 
3 september 13.00 – 17.00 

abf.se/uppsala/valberedning 

Ordförande 
24 september 10.00 – 14.00 

abf.se/uppsala/ordforande 

Sekreterare 
25 september 10.00 – 14.00 

abf.se/uppsala/sekreterare 

 

Läs mer och anmäl dig via länken; abf.se/uppsala/forening 

  

mailto:andrea.hillgr
mailto:en@abf.se
abf.se/uppsala/forening
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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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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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OBS Föreläsningen Vad är trotssyndrom…27 april är inställd. 

 

 
 

 

 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Välkommen att vara med när olika forskare och presenterar aktuell eller pågående 
forskning kring området funktionsnedsättning. Det blir en heldag med korta föreläsningar 
utfrån olika ämnen. Du väljer om du vill ta del av alla eller några. 

Tid: 4 maj 2022 
Plats: Webbföreläsningar. Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Ämnen ur programmet: 

• Autism – ett vanligt underliggande tillstånd inom vuxenpsykiatri? 

• Om barnpsykiatrisk forskning 

• Kan en infektion orsaka psykisk sjukdom? 

• Cerebral pares och associerade funktionsnedsättningar 

• Kognitiva funktioner vid ryggmärgsbråck – ett livsperspektiv 

• Är Cognitiv Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) 
användbart för personer med ryggmärgsbråck? 

• Musik och autism 

• Psykologisk behandling för barn och ungdomar med adhd 

• Pandemin, funktionsnedsättning och digitala lösningar – Hur har det fungerat? 

 
Mer information och hela programmet hittar du på 
www.regionuppsala.se/infoteket 

Ingen deltagaravgft 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 

Vad är det 
som pågår? 

En heldag om forskning 
kring funktionsnedsättningar 
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Vi vänder oss till personer som drabbats av TBE, deras familj och andra anhöriga.  
Personal inom rehabilitering och övrig sjukvård samt skolan som kommer i kontakt  
med TBE-drabbade. Beslutsfattare och politiker samt övriga med intresse för ämnet. 
  
Utbildningen kommer att ge kunskap om TBE av professionen – från själva bettet, via 
insjuknandet till vägar mot inflammationens utläkning.  
Lyssna även till en TBE-drabbad som delar med sig av sin berättelse. 
  
När: Den 27 april 2022 kl. 13-16. 
Plats: Via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan. 
Pris: Kostnadsfritt. Stöd oss genom att bli medlem, https://hjarnkraft.se/bli-medlem/ 
Mer info: Mejla till TBESektionen@hjarnkraft.se eller 08-447 45 30. 
Anmälan: Klicka på länken till anmälningsformulär https://forms.office.com/r/gNTzM1hauX 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLGRUPP  

Personer som drabbats av TBE, deras familj och 

andra anhöriga. Personal inom rehabilitering 

och övrig sjukvård samt skolan som kommer i 

kontakt med TBE-drabbade. Beslutsfattare och 

politiker samt övriga med intresse för ämnet. 

 
OM UTBILDNINGEN  

Utbildningen kommer att ge kunskap om TBE av 

professionen - från själva bettet, via insjuknandet 

till vägar mot inflammationens utläkning. Lyssna 

även till en TBE-drabbad som delar med sig av sin 

berättelse. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Läs in qr-koden för att komma till anmälsformuläret. 

Varmt välkomna önskar vi på Hjärnkrafts TBE-sektion! 

 

INBJUDAN TILL DIGITAL UTBILDNING  

 

 

OM HJÄRNKRAFT  

Hjärnkraft arbetar för att personer 

med förvärvad hjärnskada ska få 

tillgång till rehabilitering och stöd i 

sitt dagliga liv samt att närstående 

ska få stöd samt information. 

TBE-sektionen inom Hjärnkraft 

vänder sig till dig som har kognitiva 

besvär efter TBE och till anhöriga. 

 

 
KORT OM  

 
När: Den 27 april 2022 kl. 13-16. 

Plats: Via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan. 

Pris: Kostnadsfritt. Stöd oss genom att bli medlem, 

https://hjarnkraft.se/bli-medlem/ 

Mer info: TBESektionen@hjarnkraft.se eller 08-447 45 30. 

Anmälan: Via qr-koden nedan eller länk till formulär: 

https://forms.office.com/r/gNTzM1hauX 

TBE − FÄSTINGBUREN HJÄRNINFLAMMATION 

FRÅN BETT TILL TBE − VAD HÄNDER I KROPPEN? 

https://hjarnkraft.se/bli-medlem/
mailto:TBESektionen@hjarnkraft.se
https://forms.office.com/r/gNTzM1hauX
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Varmt välkommen till seminariet  
Aktion som metod den 27 april 
 
Se den bifogade inbjudan och gör din anmälan genom att scanna  
QR-koden. Du kan även klicka HÄR. 
 
Inom kort kommer ett program med mer information om eftermiddagens 
innehåll. Vi hoppas att du har möjlighet att komma! 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Sara Duarte 
projektledare 
0702 69 68 03 
Malmö mot Diskriminering 
www.malmomotdiskriminering.se 

  

 

 
 

AKTION SOM METOD 
27 april, 13:30 - 16:30 

Digitalt eller på STUDIO i Malmö 

 
Hur sätter vi barnets perspektiv i centrum för 

ett arbete mot diskriminering? Ta del av 

lärdomar från projektet Aktion som metod. 

 
 

 
ANMÄLAN: 

    

https://malmomotdiskriminering.se/aktion-mot-diskriminering/
http://www.malmomotdiskriminering.se/
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Fågelspaning vid Ånge våtmark 
Den lilla våtmarken i Ånge sjuder av liv så här i början av sommaren. Vi tar en gemensam 

promenad längs den hårdgjorda stigen fram till rastplatsen vid våtmarken. Här spanar vi 

fåglar tillsammans med våra guider. Ta gärna med eget fika - vi bjuder på kaffe/ te! 

 
När? 1 juni kl. 13 - 15 

Samlingsplats: Parkeringen vid Ånge våtmark 
 

Höstvandring i Wikparken 
I Wikparken är det härligt att vandra under hösten. De mäktiga träden har en spännande 

historia som vi får veta mer om på turen. Vi går på hårdgjorda stigar utan branta backar, så 

det går bra att ta sig fram med rullstol. Ta gärna med eget fika - vi bjuder på kaffe/ te! 

 
När? 22 september kl. 13 - 15 

Samlingsplats: Handikapparkeringen 
 

Anmälan och frågor: Sara på tel. 070 586 03 11, eller info@upplandsstiftelsen.se 

 

 

 

 

 

INBJUDAN 
UPPLANDSSTIFTELSEN FYLLER 50 ÅR! 

Vi vill fira 50 år av samarbete i naturen och bjuder 

därför in dig på JUBILEUMSKALAS. 

DATUM: den 21 september, kl. 14–18. 

PLATS: Utomhus vid Wiks slott. 

Vi bjuder på mat och tårta och roliga aktiviteter. 

Program och information om hur du anmäler dig kommer. 

 
VÄLKOMNA! 

 

. 
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Foto: Göran Ekeberg / AddLight" 

 

 
 
Välkommen på en träff 
om funktionsrätt, relationer och sexualitet. 

 
För medlemmar i medlemsförbunden i Funktionsrätt Uppsala län 

 

Den 18 maj klockan 18.30 - 20.00 
i konferensrum Storan, Kungsgatan 62, (5 trappor upp), Uppsala. 

 

Vi kommer att prata om nära relationer, och om hur våra olika föreningars 
medlemmar påverkas eller begränsas i sin sociala, sexuella och reproduktiva hälsa. 

 

På träffen får vi också tillfälle att lära oss mer om sexuella och reproduktiva 
rättigheter, och hur de hänger ihop med funktionsrätten.  

 

Dessutom kommer vi att ta upp frågan om vi vill samarbeta mer kring dessa frågor, 
exempelvis i form av ett nätverk.  

 

På träffen medverkar bland annat RFSU Uppsala, och Relationer som funkar, som  
är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av FUB i Uppsala län. 
 

 

--Magnus Lindén 

Huvudprojektledare 

 

Relationer som funkar, FUB i Uppsala län 

Telefon: 0760-28 26 24 

 

Följ oss på: 

facebook.com/relationersomfunkar 
instagram.com/relationersomfunkar/ 

 
 
 
 

http://facebook.com/relationersomfunkar
http://instagram.com/relationersomfunkar/
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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. Lansstyrelsen.se/uppsala 
 
 

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. 
 
 

 

l 

 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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HHF:S DIGITALA OCH FYSISKA ÅRSMÖTE 
22 APRIL 2022 

Datum: 22 april 2022 
Tid: 10.00-11:30 
Plats: Digitalt och Palmesalen ABF, Stockholm. Länk kommer att skickas i separat mejl några dagar innan. 

Välstånd och Välfärd/del 2 (Fristående) 
Funktionshinderspolitiken under 1900-talet 

Seminariet genomföras med samma upplägg på plats och digitalt 

Tid: kl. 13.00 och 15.00 

Seminariet behandlar hur det allmännas syn på och insatser för människor med funktionsnedsättning 
kommer till uttryck i offentliga utredningar, ställningstaganden och beslut under 
1900-talet samt framväxten av funktionshindersrörelsen och dess påverkan på utvecklingen 
under samma tid. 

Styrelsens ledamöter Christer Degsell, Lars Hagström och Guy Lööv har tagit fram underlaget 
som började presenteras vid ett digitalt seminarium den 27 januari i år. 
Detta seminarium är 
en fortsättning. 

Vår ambition är att ordna såväl skriv- som teckenspråkstolkning. Ange gärna behov av detta. 

Läs mer och anmäl deltagande på hemsidan. 
https://hhf.se/hhf-s-arsmote-och-seminarium-22-april-2022/ 

Välkomna!

https://hhf.se/hhf-s-arsmote-och-seminarium-22-april-2022/
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Säkra din plats på MR-dagarna innan sommaren och ta del av vår boka-tidigt-rabatt. 

Till och med 30 juni erbjuder vi 20 % rabatt på ordinarie priser till biljettkategorierna 

myndigheter/företag och ideella organisationer/lärare. 

Om du bokar biljetter för en grupp om minst tio personer så får du hela 30 % rabatt! 

 Biljettpriser med boka-tidigt-rabatt 

Myndigheter & företag 

2 dagar: 2 200kr (1 925kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). 

1 dag: 1 440kr (1 260kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). 

Ideella organisationer & lärare 

2 dagar: 760kr (665kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). 

1 dag: 600kr (525kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). 

Boka-tidigt-rabatten gäller till och med den 30 juni 2022. Se bokningssidan för fullständiga villkor. 

Biljetter till ordinarie pris 

Privatpersoner 

2 dagar: 700 kr 

1 dag: 500 kr 

Studenter, arbetslösa, pensionärer, ungdomar upp till 20 år 

2 dagar: 290 kr 

1 dag: 190 kr 

Boka din biljett till MR-dagarna i Örebro här!

https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=7d4cfc5a43&e=6a187d5d03
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Många faktorer påverkar upplevelsen av trygghet; vårt boende, tillgången till arbete, 

vår ekonomi, vår tillit till samhället, vår familjesituation, vår upplevelse av att 

behandlas likvärdigt med andra (icke-diskriminering), oro för problem i närmiljön, 

större globala hot som klimatkris, konflikter och mycket mer. 

Med en sådan bred syn på vad som skapar trygghet är det uppenbart att åtgärderna för 

att uppnå ett liv i trygghet för alla är många och komplexa. 

Mänskliga Rättighetsdagarna vill tillföra ett tydligt människorättsperspektiv i samtalet 

om trygghet och säkerhet och öka förståelsen för hur vi kan främja ett liv i trygghet och 

säkerhet för alla. 

Läs mer om temat här! 

På det digitala Fredstorget kan du ta del av information från organisationer som 

arbetar med mänskliga rättigheter, fred och säkerhet i deras digitala montrar. Du 

kan se över 20 stycken inspelade seminarier från MR-dagarnas Globala Scen, göra 

quiz eller hoppa in i digitala upplevelser med visualiserad data i sann Rosling-anda. 

På plattformen hittar du även jobb- och engagemangscoaching. Det är helt 

kostnadsfritt att besöka plattformen, men du behöver anmäla dig. 

Seminarier i urval 

Afghanistan – vad händer med freden & kvinnors organisering? 

Hur försvarar vi civilsamhället - demokratins fundament? - 

Samtal med Anders Kompass 

Sexuella rättigheter - motstånd och framgångar 

Besök digitala Fredstorget här!

https://www.mrdagarna.nu/tema2022/
https://www.mrdagarna.nu/fredstorget
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TÄNKVÄRT 

"Det hemskaste med ord är att de 
kan skapa sanningar som inte finns." 

/Mark Levengood, (född 10 juli 1964), finlandssvensk journalist, 
författare och programledare. 

: 

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

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

