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Förkortningar i löpande text: KTR (Kommunala tillgänglighetsrådet), FRE (Funktionsrätt Enköping), 

RFD (Rådet för delaktighet). 

AKTUELLT FRÅN STYRELSEN 
Ordförande har ordet 
Så har vi då passerat Lucia och när detta nummer når er, är det fem dagar kvar till 

dess det vänder och blir ljusare igen! Visst går tiden orimligt fort? 

Sedan sist har vi genomfört julmarknaden (mer om detta längre fram), några av oss 

deltagit i årets sista Kommunala Tillgänglighetsråd och förhandlingsgruppen har haft 

ett möte med Upplevelseförvaltningen. 

Som jag berättat tidigare är vårt avtal med Upplevelseförvaltningen uppsagt till 

kommande årsskifte, efter en förlängning på ett år. Under 2021 var det meningen att 

vi skulle förhandla fram ett s.k. IOP-avtal (Ideellt Offentligt Partnerskap) gällande 

Sommarro (uppdrag från UpN) och förhoppningsvis också ett avtal gällande FREs 

egentliga verksamhet (vår ingång i förhandlingen). Efter mötet i februari – då en 

tidplan lades fast med slutdatum i september - skulle vi bli kallade till förhandling. Det 

drog emellertid ut på tiden och i slutet av november skickade vi en förfrågan om vi 

inte skulle mötas under året. Resultatet blev att vi fick ett möte 8 december med de 

två högsta cheferna på förvaltningen och Marita Ghafouri som är föreningsansvarig. 

Resultatet är, att vi fått avtalet förlängt ytterligare ett år med samma bidrag. Under 

2022 ska vi komma i hamn med IOP-avtalet för Sommarro. Sedan ska vi diskutera 

möjligheten av ett motsvarande avtal gällande FREs arbete. Egentligen är vårt ännu 

gällande avtal i stort sett vad vi behöver igen. D.v.s. att FRE åtar sig att bidra med 

den ”expertkunskap” vi besitter med vår unika kunskap om att leva med våra 

diagnoser, när kommunen planerar sina arbeten. Kommunen bidrar som 

motprestation med ett årsarvode till föreningen. Den typen av avtal har både Uppsala 

kommun och Region Uppsala tecknat med sina respektive Funktionsrättsföreningar.  

Så till slut – ekonomin är tryggad ett år till. Och vi behöver diskutera internt, vad vi 

kan ställa upp med vad gäller Sommarro. Det är ett nytt möte bestämt till april, då vi 

ska lägga fram våra idéer och dessutom ha beräknat dem ekonomiskt. 

 

Nya tag, Nytt År som jag önskar blir Gott för er alla!! 

Och innan dess God Jul!!! 

 

Anneli Djurklou, ordförande 
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AKTUELLT FRÅN MEDLEMSFÖRENINGAR 
HRF, Hörselskadades förening 
Den 2 december hade vi ett föreningsmöte där Marcus Wennerström, kommunens 

Trygghets- och säkerhetschef, informerade om kommunens krisberedskap. Det var 

av särskilt intresse för oss att veta hur man informerar allmänheten i händelse av en 

allvarlig situation. Vi fick bland annat veta att viktiga meddelanden kan gå ut via sms 

till alla som befinner sig i det aktuella området. Man behöver alltså inte registrera sig 

för att nås av ett sådant meddelande. Det är varje kommun som tar beslut om ett 

sådant meddelande behöver skickas ut och det går då alltid via VMA/SOS Alarm. Det 

här är ett system som används sedan 2017. Nu behöver vi hörselskadade inte längre 

vara oroliga för att inte uppfatta viktiga meddelanden.  

Se mer information om VMA via sms här: 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-

forsvar/befolkningsskydd/varningssystem/vma-som-sms/  

En situation som kan vara särskilt oroande så här i jultider är om det börjar brinna i 

huset där man bor. Många av oss kanske inte uppfattar ett brandlarm eller om någon 

ringer på dörren på natten när vi har tagit av oss hörapparaten. Men Marcus 

Wennerström försäkrade oss om att brandskyddspersonal alltid tar sig in i ett hus 

eller en lägenhet om de inte får kontakt med den som bor där. Så nu kan vi nog sova 

lugnt också.  

Det finns dessutom särskilda varseblivningssystem för döva och hörselskadade som 

består av en vibrator som man placerar under kudden eller madrassen och som är 

kopplad till brandlarmet.  

RSMH, Jullunch på Dagliljan 
Under hösten har RSMH Liljan träffats varje vecka i 

FUB lokalen. Efter en medlemsomröstning döptes 

verksamheten till Dagliljan. 

På programmet under torsdagarna har det funnits 

möjlighet att delta i målarkurs, sång- och 

dramaaktiviteter.  Viktigast av allt är förstås att vara 

tillsammans och dela erfarenheter, glädje och 

bekymmer. 

I veckan serverades en utsökt jullunch där vi alla hjälpts åt med 

att tillreda eller inhandla! På julbordet fanns sill, ägghalvor, 

Janssons frestelse, lax, skinka, köttbullar, prinskorv och morots-

och kålrotslåda. Till efterrätt serverades kaffe och Julstjärnor, en 

finsk julkaka.  

Dagliljan har öppet torsdagarna under jul - nyårs och 

trettonhelgen. 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas ni alla!  

Dagliljan 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/varningssystem/vma-som-sms/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/varningssystem/vma-som-sms/
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AKTUELLT INOM KOMMUNEN 
Kommunfullmäktige 13 dec, om föreningslokaler 
Vid Kommunfullmäktigemötet den 13 december fanns flera ärenden som berörde 

föreningslokaler för ideella organisationer. Det var dels det medborgarförslag som vi 

skrev om i förra FREbladet, men det har också kommit in en interpellation från 

Nystart Enköping och en motion från Socialdemokraterna. Lite snopet var det att inte 

något av dessa ärenden diskuterades utan beslutades direkt att de skulle hanteras 

av kommunstyrelsen. 

Rapport från KTR 2 december 2021 
Datum för årets sista möte hade skjutits fram en vecka på grund av förhinder för 
ordförande.  

På dagordningen stod tre huvudpunkter.  

• Arne Sundvall, tog vid ett tidigare möte upp problemet med att vara en god 

medborgare och sortera rätt vid sopstationerna, när han inte kunde se skillnad på 

containrarna. Malin Larsson, regionchef för Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen, FTI, hade inbjudits. FTI äger containrarna men hyr marken 

av både privata och kommunala markägare. Man är däremot inte ansvarig för 

soprum som hör till boendefastigheter, det är hyresvärden/ägaren.                                                          

FTI ansvarar för tömning och städning av containerområdet. Man försöker 

anpassa tömningsfrekvensen så att det inte ska uppstå överfyllnad. Containrarna 

planeras stå med 1,5 meters mellanrum så att de ska kunna nås runtom även för 

personer med gå-hjälpmedel, men hon medgav att det ofta inte fungerade så. 

Problemet med att inte kunna skilja på var de olika fraktionerna skulle läggas hade 

inte föresvävat företaget, men det var mycket lägligt att frågan kom just nu, då 

man arbetade med att öka tillgängligheten på sina anläggningar. Vi påpekade 

också svårigheten att nå upp till inkasten, för personer som sitter i rullstol. Det 

finns inkast som är lägre placerade på långsidorna, men för att nå dem måste det 

alltså finnas tillräckligt med utrymme runt om.  

• Upplevelseförvaltningen arbetar med att ta fram ett nytt sätt att hyressätta sina 

lokaler och planer (idrotts- och fotbolls-). Vi fick en redovisning av nuläget och den 

”omvärldsspaning” förvaltningen gjort  hos närliggande-  respektive kommuner i 

ungefär samma storlek som Enköping. Det finns ännu inget förslag framtaget, men 

om vi har idéer, är vi välkomna att lämna input fram till nyår. Upplevelsenämnden 

ska diskutera frågan i slutet av januari. 

• Regionen och länets kommuner har beslutat att samarbeta för att kunna ge 

kvalitativ vård och omsorg till personer som har behov av hjälp och insatser i 

framtiden. Detta samarbete kallas VIS – Vård i samverkan, som i sin tur är en del 

av det som benämns Effektiv och nära vård 2030.  Man vill att vården/omsorgen 

ska samskapas av vård-/omsorgsgivare, patient, brukare och anhöriga. För att det 

ska vara möjligt i verkligheten måste ledningen och styrningen av de verksamheter 

som bedriver hälsa, stöd, vård och omsorg se till att det finns rutiner som tas fram 

och ta tillvara information från patient/brukare/anhöriga om deras behov och 
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erfarenheter. Och för att få en samsyn i hela regionen har ett förslag till Riktlinje 

tagits fram.  

Man tänker sig att det ska ske på tre nivåer: individnivå, på verksamhetsnivå och 

på organisatorisk nivå. Den kunskap som verksamheterna får, ska ligga till grund 

för verksamhetsutveckling. För medverkan på verksamhets- och organisatorisk 

nivå, tänker man att representanter ska arvoderas. På individnivå är det en 

utveckling av det som kallas SIP (Samordnad Individuell Plan), vilket har varit i 

bruk sedan 2010 men tyvärr inte fungerat särskilt bra. Ett förslag till 

Patientkontrakt har arbetats fram. 

Beslut ska fattas av Regionfullmäktige i mars. Föredragande var projektledare 

Karolina Mark, från Region Uppsala. 

 

AKTUELLT INOM REGIONEN 
Effektiv och Nära vård 
Vid det senaste mötet låg fokus på vården på landsbygden.  

En etableringsplan håller på att tas fram för att se var i länet det kommer att finnas 

behov av nära vård, d v s vårdcentrum, vårdcentraler och närmottagningar. Man tittar 

då på geografi och avstånd, antal invånare med tillväxt och åldersgrupper samt antal 

läkarbesök. Syftet är att det ska vara en jämlik vård över hela länet. 

När det gäller närmottagningar har man särskilt tittat på vilken verksamhet som ska 

bedrivas där. I en omvärldsanalys har man granskat hur vården på landsbygden 

hanteras i andra kommuner i landet, hur vårdbehovet ser ut och även tittat på olika 

förslag på lösningar av lokalförslag. Mobila lösningar är ett av förslagen man ser 

närmare på. Det kan också vara så att det går att använda lokaler som kommunen 

äger. Viktigt är att man utgår från vårdcentralen för att underlätta bemanningen. 

Vid det efterföljande grupparbetet diskuterades vad som kan vara särskilt viktigt för 

de som bor på landsbygden, om det kan var åldersberoende och vilket utbud som 

den nära vården behöver ha.  

 

LÄS/TITTA-TIPS FÖR JULLEDIGHETEN 

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början: Hela webinariet från 
avslutningsveckan går att se i efterhand här: 
https://rattfranborjan.nu/avslutningsveckan/ 

https://rattfranborjan.nu/avslutningsveckan/
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SOMMARRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nu har julen 

kommit även till 

Sommarro, där 

Tomten står så fint 

på trappan. 
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Julmarknaden 
Efter en hel del planering och installation kunde vi öppna dörrarna till FREs Jul- och 

hantverksmarknad. Med tanke på pandemiläget var vi nöjda med antalet besökare. Här får ni 

ett litet bildkollage från marknaden: 

 

 

 
Kvällen före: Anneli och 
Agneta monterar dukar på 
alla (14) bord. 

Kvällen före: Nu har vi pyntat 
och utställarna har packat upp 
det mesta.  

Agneta visar sitt bord fyllt 
med nålsömnad, smycken 
och annat hantverk. 

  
Katarina fick en strategisk placering där hon 
kunde visa upp en mängd hantverk, bakverk 
och andra julbetonade saker. 

Lotta hade bordet fullt med stickade 
mössor, schalar och armledsvärmare. 

 

 

RSMH Liljan hade lyckats få ihop många 
som hjälpte till under dagen och sålde både 
hantverk, bakverk och egentillverkade 
julkort. 

HRFs sålde batterier, hantverk och bakverk 
och delade ut  information om hörsel.  
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KALENDARIUM 
 

I avvaktan på besked om när KTR ska ha sina möten 2022 väntar vi också med 

beslut om datum för ordförandemöten och styrelsemöten. Om datum är klara innan 

nästa nummer av FREbladet läggs det ut på hemsidan. 

 

 

Funktionsrätt Enköping 
Källgatan 1B 
749 35 Enköping 

Redaktör: Anneli Djurklou 
 
Redaktionskommitté:  
Maud Sundqvist, Lena Thorén. Telefon 076 843 91 91 

E-post funktionsratt.enkoping@gmail.com 

Webbplats www.hsoenkoping.com 

 

Nästa nr:  fredag 28 januari 
Manusstopp:  måndag 24 januari 

 

Texter/Information: Redaktionskommittén ansvarar för texter som saknar signatur. 

 

Torget i adventskrud 


