Enköping
kommun

Verksamhetsberättelse för Funktionsrätt Enköping år 2019.
Funktionsrätt Enköping är en samarbetsorganisation för 16 funktionsrättsföreningar som
tillsammans representerar ca 1800 medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga
rättigheter när vi driver medlemmarnas funktionsrätt – rätten att fungera i samhällslivets alla
delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla.
Styrelsen för Funktionsrätt Enköping (FRE) får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för år 2019.
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Medlemsföreningar
Astma och Allergiföreningen Enköping-Håbo
Attention Enköping
OCD Enköping
Demensföreningen Enköping
Diabetesföreningen Enköping-Håbo
DHR, Delaktighet- Handlingskraft- Rörelsefrihet, Sydvästra Upplands avdelning
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, Enköping
HjärtLung föreningen Enköping
Hörselskadades förening Enköping
Neuroförbundet Enköping- Håbo
Personskadeförbundet RTP Enköping- Håbo
Rörelsehindrade Barn och Ungdom Uppsala län
Reumatikerföreningen Enköping- Håbo
Föreningen Social och mental hälsa, RSMH Liljan, Enköping
Strokeföreningen Enköping
Synskadades riksförbund Enköping
Adjungerad förening
Elöverkänsligas förbund i Uppsala län

Organisation
Årsmötet genomfördes den 24 april 2019
Ordförandemöten tillika förmöten till Kommunala Tillgänglighets Rådet (KTR) har
genomförts vid 6 tillfällen under året.
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden plus konstituerande möte.
Därutöver har ledamöter i styrelsen och kansliets personal haft överläggningar.
Styrelsens verksamhetsrapport för 2019 bifogas till originalprotokollet.
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Representation
ABF Uppsala län, representantskap och årsmöte
Brukarråd för hjälpmedel i regionen och i kommunen
Enköpings kommuns arbetsgrupp Fritid för alla
Folkrörelsearkivet i Uppsala län, årsmöte och styrelse
Funktionsrätt Uppsala län (FUL), ordförandemöten och halvårsmöte
PRIO satsning kring psykisk ohälsa lokalt i kommunen
Rådet för Delaktighet, Region Uppsala
Sommarros arbetsgrupp

Verksamhet
Kommunala Handikapprådet (KHR) → kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR)
Rådet har efter önskemål från FRE bytt namn. Kommunstyrelsen fattade det formella beslutet
i augusti 2019.
KTR är ett samrådsorgan med representanter från kommunen och funktionsrättsrörelsen.
Kommunen representeras i rådet av sex politiker och FRE av tio personer nominerade av
FRE:s medlemsföreningar. Mandatperioden är fyra år och tillsätts efter de allmänna valen.
KTR sammanträder 6 gånger per år. FRE:s ordförandemöten är referensgrupp till rådet. FRE
ansvarar för att varje KTR möte innehåller information från den samlade
funktionsrättsrörelsen och att information från KTR vidaresänds till funktionshinderrörelsen.
Representanter från FRE har ingått i Kommunala Tillgänglighet Rådet (KTR) och dess
arbetsgrupper för:
Vård- och Omsorgsnämnden
Anneli Djurklou

Margareta Wiberg

Samhällsbyggnadsnämnden
Katarina Lindberg

Per Nordlander

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Aila Nylund

Elsie Johansson

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Tilda Holstius

Arne Sundvall
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Upplevelsenämnden
Jan Wigdell

Nicklas Kleman

Områdesgrupp 1 Vård- och Omsorg
Representanter: Margareta Wiberg och Anneli Djurklou
Representanterna har haft ett möte under våren med förvaltningschefen och blev lovade
ytterligare ett under hösten vilket inte genomfördes.
På mötet diskuterades hjälpmedel, bostadsanpassningar, personalsituationen inom
förvaltningen och att vårdtagare inom hemtjänsten har en oförsvarlig mängd olika personal till
sin hjälp, vilket skapar stor oro.
Områdesgrupp 2 Samhällsbyggnad
Representanter: Katarina Lindberg och Per Nordlander
Det har varit kontakter med olika tjänstemän på förvaltningen från park, gata och fastighet.
Det som diskuterats är frågor som tex hur gatumiljön ser ut, kommunala byggnader mm och
hur tillgängligheten på alla plan fungerar. Glädjande nog så är tillgänglighetsaspekten med i
planteringarna i en större grad idag än för ca 10 år sedan vilket är positivt.
Områdesgrupp 3 Miljö- och byggnads
Representanter: Elsie Johansson och Aila Nylund
Inför varje KTR-möte har representanterna följt Miljö- o Byggnads nämndmöten.
Miljö-och byggnadsnämnden har ett projekt: Rök-o drogfri skolmiljö som skall avslutas under
2020. Nämnden har tillsynen över skolmiljön.
Områdesgrupp 4 Skola- och arbetsmarknad
Representanter: Tilda Holstius och Arne Sundvall
Flera representanter från Funktionsrätt Enköping har träffat representant från arkitektfirman
White, den firma som anlitats för att göra en förstudie inför bygget av nya gymnasiet. I första
hand lyfte vi frågan om trygga och lugna studiemiljöer för elever med funktionsnedsättningar.
Skolgruppen plus ytterligare representanter från FRE besökte Munksundsskolan.
Studiebesöket var mycket informativt om hur man kan bygga för att öka tillgängligheten för
elever med funktionsnedsättningar. Ett antal brister kunde FRE:s representanter peka på.
Samverkan med kommunen har inte fungerat bra. FRE:s arbetsgrupp har under året inte fått
någon kontaktperson inom förvaltningen.
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Områdesgrupp 5 Upplevelse
Representanter: Jan Wigdell och Niklas Kleman
Kontakterna med Upplevelsenämnden och dess förvaltning har under året fortgått
kontinuerligt.
Kontakterna har när det gäller nämnden bestått i närvaro vid nämndens sammanträde på de
delar som varit öppna för allmänheten. Kontakterna med förvaltningen har varit mer direkta
då de bestått i möten med de av förvaltningschefen utsedda inom personalen.
Diskussionerna vid mötena har i huvudsak kretsat kring frågor om tillgänglighet. Där har som
riktmärke använts den tillgänglighetsplan som togs fram inom förvaltningen 2018. Arbetet har
fokuserats mot tillgänglighet i lokaler som inte omfattas av lagstiftningen avseende ny- omeller tillbyggnad utan inriktas mot äldre lokaler som förvaltningen förfogar över genom eget
ägande eller förhyrning. I sammanhanget har också ägnats visst intresse mot
utomhusmiljöernas tillgänglighet och de åtgärder som där kan ha varit aktuella.
Samverkan med Region Uppsala
Representanter från FRE deltar i olika referensgrupper på regionen: Rådet för delaktighet,
arbetsgrupp kring kollektivtrafiken och medverkan som testresenär på UL, Råd kring psykisk
ohälsa och råd i andra diagnosgrupper.
Representanter från Enköping i rådet för delaktighet har varit Lena Thorén och Tilda Holstius.
Testresenär på UL har varit Agneta Södersten.
FRE delade ut flygblad vid Regionfullmäktiges sammanträde i november i Enköping med
uppmaning att inte höja avgifterna vid förskrivning av hjälpmedel.
Kollektivtrafik, närvårdssjukvård, psykiatrivård är några frågor som aktualiserats under 2019.
Rapporterna från mötena finns på FRE:s kansli och presenteras i FRE:s veckobrev.
Folkrörelsearkivet i Uppsala län
Tilda Holstius representerar Funktionsrättsföreningarna i länet i styrelsen för
Folkrörelsearkivet.
Under året har samarbetet med Folkrörelsearkivet och Funktionsrätt Enköping varit stort då vi
har börjat arbeta med föreningshistoria i FER. 25 mars besökte före detta ordförande i
Folkrörelsearkivet Mats O Karlsson oss för en inspirationskväll för att börja gå igenom
föreningarnas protokoll, foton och övriga intressanta dokument. Förhoppningarna är att FRE
kan avsluta arbetet med en utställning under 2020 och fortsatta gemensamma föreläsningar.
Brukarreferensgruppen
Gruppen består av fyra ledamöter från FRE:s organisationer och Malin Kangas,
budgetansvarig för hjälpmedel i kommunen. Vi ses fyra gånger per år då vi får ta del av det
som händer inom kommunen och länet med upphandlingar och allt som rör hjälpmedel för
vuxna från 21 års ålder, tekniska som kognitiva.
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Information/utbildning
Samarbete mellan Funktionsrätt Enköping och ABF Uppsala län.
Funktionsrätt Enköping har ett samarbetsavtal med ABF Uppsala län. Under 2019 deltog
många medlemmar från medlemsföreningarna i aktiviteter som arrangerats av ABF Uppsala
län.
Representanterna i KTR har haft föreläsning om två FN konventioner: Konventionen om
Mänskliga Rättigheter och Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Dessutom har en utbildning i lagstiftningen om Färdtjänst och
riksfärdtjänst genomförts.
Representanter från FRE har deltagit i de av kommunen arrangerade träffar kring nya
bidragsregler för föreningar och Föreningsträffar med Upplevelseförvaltningen/nämnden.
Hantverkscirkel på Sommarro/ Villa Sandgatan
Sedan flera år ansvarar FRE för en konsthantverk/stickcirkel. Under vinterhalvåret träffas
gruppen på Villa Sandgatan och under sommarhalvåret på Sommarro. Förutom att vara en
cirkel där det varje år sker fördjupning i kunskaper kring stickning/konsthantverk, så är det
en diskussionsgrupp där all vår intressepolitisk livligt diskuteras och skapar grund för
intressepolitiskt agerande.
Bokcirklar
Ett jävla solsken, en biografi av Ester Blenda Nordström, var den bok som cirkeln samlades
kring under våren. Cirkeln med 6 deltagare träffades under våren 5 gånger.
Höstens bok var Kaffe med rån av Catharina Ingelman/Sundberg. Cirkeln under hösten med 5
deltagare träffades 4 gånger.
Deltagarna kom från flera föreningar och cirkeln använde både talböcker och vanlig bok.
Studiecirkel: Att skapa Nyhetsbrev, hösten 2019
Hösten 2019 genomfördes en studiecirkel. Fem deltagare från olika föreningar träffades vid
fyra tillfällen, två timmar per gång. Cirkeln innefattade genomgång av olika formatmallar,
bildhantering/ regelverk, skrivregler, rutiner vid utskick och Publisher (publiceringsprogram).
Fritid för alla
Under året har representanter från Enköpings kommun, habiliteringen på regionen och FRE
träffats för att försöka utveckla möjligheterna för ett samarbete kring barn och ungdomar och
vuxna med funktionsnedsättningar och fritidsaktiviteter.
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Öppen Aktivitet för vuxna
Under vecka 9 - 20 under våren 2019 medverkade FRE i öppen aktivitet för vuxna, ett
samarrangemang med EHB och Enköpings kommun. Med Villa Sandgatan som utgångspunkt
erbjöd FRE promenader, hälsoinformation och samvaro till alla.
Sommarro
Under 2019 hade Sommarro ca 6 500 besökare. Verksamheten var öppen dagligen mellan kl.
11 och 16.
Under 2019 fanns en anställd i verksamheten under veckorna och under 9 veckor fanns
feriearbetande ungdomar från Enköpings kommun. Veckosluten ansvarade FRE:s
medlemsföreningar för.
Under 2019 har DHR, en av FRE:s medlemsföreningar, svarat för åtta onsdagskvällar med
underhållning. Under samma period har FRE bjudit in till medborgarcafé för att visa upp vad
Sommarro är och kan bli. Inbjudna var förutom medlemsföreningarna de politiska partierna i
Enköping och andra intresserade.
Flera av kommunens verksamheter och andra föreningar och enskilda personer har hyrt
Sommarro för aktiviteter. Sommarro har haft ett antal övernattningar i trädgården av
skolklasser och under tre veckor bedrev Socialpsykiatrin sin träffpunktsverksamhet på
Sommarro.
FRE har aktualiserat frågan med kommunen om ett avtal för Sommarro som inte är kopplat
till samverkansavtalet med kommunen och FRE.
Ekonomi
Hänvisas till den ekonomiska redovisningen.
Kansli och personal
Kansliets lokaler finns på Källgatan i lokaler som FRE delar med Neuroförbundet Enköping Håbo. FRE har också disponerat kanslilokal på Rugbylokalen, Sandbrogatan 2, Enköping.
Under året har Tilda Holstius, Lotta Tunhult och Sofia Hübner varit anställda.
Personalen på kansliet har förutom FRE:s egna kansliuppgifter hjälpt medlemsföreningarna
med skrivarbete, posthantering och sekreterauppgifter. Kansliet är samordnare av information
mellan kommunen, regionen och funktionsrättsrörelsen och samordnar den interna
kommunikationen inom funktionsrättsrörelsen.
Veckoblad
Varje fredag har kansliet sammanställt ett Veckoblad. Veckobladet innehåller information och
inbjudningar till olika verksamheter inom funktionshindersrörelsen och övrigt intresserade.
Flera av FRE:s medlemsföreningar använder sig av Veckobladet för att informera om den
egna verksamheten.
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Funktionsrätt Enköping distribuerar Veckobladet till ca 120 mejladresser varav tre i
pappersbilaga.
I veckobrevet finns ett kalendarium kring kommunens nämnd - och fullmäktige möten.
Funktionsrätt Enköping har sammanlagt publicerat 43 nummer av Veckobladet under 2019.
Hemsidor
Funktionsrätt Enköpings hemsida uppdateras varje vecka. På hemsidan finner man aktuell
information från samhället och annan information om Funktionsrätt Enköpings verksamhet
samt kalendarium kring kommunens nämnd och fullmäktige möten.
Funktionsrätt Enköpings hemsida hittar du på adressen:

https://hsoenkoping.com/

Sommarro Föreningsgårds hemsida hittar du på adressen:
https://sommarrohandikappgard.wordpress.com
På hemsidan finner man bokningskalendarium, bemanningslista och annan aktuell
information.
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Slutord
Året har som tidigare år varit omväxlande och intensivt. Vi har fortsatt med vårt
påverkansarbete med politiker och tjänstemän inom kommunen och regionen. Under 2019 har
arbetet i det nya Kommunala Tillgänglighetsrådet utvecklats och förhoppningsvis kommer
kontakterna med kommunens förvaltningar att utvecklas. 2020 blir ett spännande år då vi
fortsätter med vårt intressepolitiska arbete för ett bra samhälle för alla.
Enköping april 2020
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