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Verksamhetsplan för Funktionsrätt Enköping 2020 
 

Vision 
Funktionsrätt Enköping, FRE, verkar för att inga hinder för allas delaktighet skall finnas 
i Enköpings kommun. 
 

Värdegrund 
FN:s deklaration för personer med funktionsnedsättningar utgör grund för FRE:s arbete. 
Alla människors lika värde. 
-I mötet med andra utgår vi från att alla människor har lika värde och att samhället är 
tillgängligt för alla. 
FRE accepterar inte att någon form av diskriminering förekommer. 
 

Verksamhetsområden 
 

Tillgänglighet 
Gäller alla former av tillgänglighet. Arbeta ”tvärsektoriellt” inom FRE (dvs flera föreningar 
tillsammans). Om det ska gå att nå framgång behöver vi samarbeta och ha en strategi!   
 

Fyra prioriterade områden för 2020 där FRE inventerar, kommer med förslag, svarar på 
remisser och utvärderar: 

- Tillgänglighet i skolan 
- Tillgänglighet i kommunala lokaler 
- Tillgänglighet i staden/kranskommunerna 
- Kollektivtrafiken  

 

Rehabilitering/habilitering 
Rehabilitering/habilitering är ett gemensamt ansvar för kommunen och regionen och frågan 
drivs också av medlemsföreningarnas länsföreningar och Funktionsrätt Uppsala län, FUL. 
 

Många av FRE:s medlemsföreningar har egna grupper med ett stort utbud av aktiviteter, 
men ibland med få deltagare.  Andra har goda idéer kring aktiviteter men inte tillräckligt 
med intresserade i den egna föreningen. Att då samarbeta med andra föreningar inom FRE 
kan ge möjligheter. 
 

- Anpassad friskvård, Neuros och Enköpings kommuns gemensamma Arvsfondsprojekt 
måste fortleva efter projekttiden. FRE följer styrgruppens arbete. 

- ”Alla kan vara med” samarbete inom FRE: 
  a/ Motionsträning anpassad till funktionsnedsättningen 
  b/ Promenad-grupper  
  c/ Rehabbad -grupper 

- ”Gemensamhetsgrupper” med kravlös gemenskap och kamratstödjande verksamhet. 
a/ Kulturgruppen 

Enköping 

kommun
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b/ ”Stickgruppen 
 

Kunskapsspridning 
Kontinuerlig obligatorisk fortbildning, av utsedda samverkansrepresentanter till kommunen 
och regionen, som innehåller kunskap om kommunen respektive regionens verksamheter 
och organisation, våra intressefrågor och att företräda andra. 
 

- Fortsatt utbildning kring diskriminering, FN-konventionerna och lagstiftning som 
ligger till grund för kommunens och regionens verksamheter. 

- Hjärt- och lungräddning för de inom FRE som är arrangemangansvariga. 
- Erbjuda diagnoskunskap till kommunens verksamheter. 
- Medlemsrekrytering – samla in och sprida erfarenheter från medlemsföreningarna 

och andra. 
- Uppdatera FRE:s utåtriktade information i form av hemsida, Nyhetsbrev/Veckobrev 

och upprätta en mediaplan för månatliga artiklar i EP och Enköping Direkt.  Vår 
förhoppning är att under 2020 få till stånd ett samarbete kring hemsidor med hela 
funktionsrättsrörelsen i Uppsala län. 
 

Alla utbildningar sker i samarbete med ABF i Uppsala län. 
 

Intressepolitik 
Vår målsättning är att alla ska ha möjlighet att delta i livet på lika villkor. En 
funktionsnedsättning skall aldrig få diktera intressen eller ambitioner. 
 

Basen för vårt intressepolitiska arbete är våra kunskaper och erfarenheter. 
 

- Etablera kontakter med politiska företrädare i kommunen och regionen. Träff med 
minst 4 av våra 9 politiska partier i kommunen och att skapa ett forum för träffar 
med regionpolitiker 2 gånger under 2020.  

- Vidareutveckla arbetet i samverkansavtalet tillsammans med kommunen utifrån det 
tecknade avtalet från 2018. 
 

Inom ramen av samverkansavtalet kommer tonvikten att ligga på att etablera kontakter med 
förvaltningarna och att utveckla de arbetsgrupper som utgör basen i arbetet i FRE och 
Kommunala Tillgänglighetsrådet, KTR.  
 

- Under 2020 skall FRE arbeta för att kontinuerliga överläggningar med förvaltningarna 
och våra arbetsgrupper kommer till stånd och att våra representanter kan ingå som 
sakkunniga i arbetet. 
 

Våra arbetsgrupper ansvarar för fem olika områden kopplade till respektive nämnd. Det är 
nämnderna för utbildning, upplevelse, vård och omsorg, samhällsbyggnad och miljö- och 
stadsbyggnad. Till arbetsgrupperna rekryteras ledamöter från medlemsföreningarna. 
 

- Arbetsgrupperna rapporterar på ordförandemötena från gruppens arbete. 
- Ledamöterna i KTR ingår i arbetsgrupperna och svarar på KTR för rapportering från 

gruppens arbete. 
 

KTR kommer att sammanträda 6 gånger under 2020 och FRE:s ordförandemöten planeras in 
ca 14 dagar före för att kunna fungera som referensgrupp till KTR. 
 

- Under 2020 skall FRE inrätta en arbetsgrupp för regionfrågor och utveckla 
samarbetet med Funktionsrätt Uppsala län. 
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Sommarro 
I samverkansavtal med Enköpings kommun har FRE åtagit sig drift och verksamhet på 
Sommarro Föreningsgård under 2020. Förhandlingar pågår om att lyfta ut Sommarro 
Föreningsgård till ett eget avtal med riktade resurser. 
 

Under 2020 undersöks möjligheterna att utveckla Sommarro Föreningsgård till en 
arbetsplats med 2 anställningar och plats för 6 feriearbetande ungdomar. 
En förutsättning för att FRE skall klara sitt åtagande är att medlemsföreningarna deltar aktivt 
i arbetet på Sommarro Föreningsgård.  
 

 Under 2020 kommer Sommarros Vänner, ett stödformum för verksamheten att finna sina 
former. 
 

Övrig verksamhet 
 

Deltagande i följande projekt: 
 -Friluftsprojekt tillsammans med kommunen och regionen (Upplandsstiftelsen). 

              -Dokumentationsprojekt tillsammans med Folkrörelsearkivet 
              -Tillgängligt bad på Sommarro 
 

Organisation 
 

FRE beslutande organ är ordförandemötet, som planeras till 6 möten för 2020, varav ett 
årsmöte och ett halvårsmöte där verksamhetsplan och budget för 2021 kommer att 
beslutas. 
FRE har en verkställande styrelse med fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. 
FRE har ett kansli med anställd personal på Källgatan 1, Enköping. 
 
 
 


