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AKTUELLT FRÅN STYRELSEN
Ordförande har ordet
Valet närmar sig snabbt och just nu finns en större möjlighet att nå de personer som
kandiderar till politiska uppdrag än under resten av mandatperioden. Vi kallar den
ökade viljan till väljarkontakt ofta lite föraktfullt för politikens ”röstfiske” och det är det
naturligtvis sett ur ett perspektiv. Men jag tycker att vi ska försöka förstå varför
politiker är mer benägna att komma ut och träffa väljare inför valen än efter.
För det första. Alla politiker i Enköping utom de tre kommunalråden som är
heltidsarvoderade, är politiker på sin ”fritid” och har ingen ersättning för utebliven
inkomst om de behöver ta ledigt för kontakt med väljare (andra regler gäller för
sammanträden). Alla möten som sker dagtid, medför alltså avdrag på lönen.
Naturligtvis minskar det viljan och möjligheten att delta i träffar.
För det andra. Om ett politiskt parti ska ha en minsta chans att kunna förverkliga de
idéer som partiet kämpar för, måste man få många röster, så att man i kraft av
många mandat kan få igenom sin politik.
För det tredje. Ju större andel väljare som lägger sin röst på ett parti, ju fler mandat
(platser) i Kommunfullmäktige och i nämnderna får partiet. Eftersom det i dag inte går
att få ensam majoritet i ett val, medför det att alla beslut som skall fattas under
kommande mandatperiod skall förhandlas med de partier man regerar med, och
även då gäller att den som är störst, har ett övertag.
Politiker beskylls ofta för att svika sina löften, om de inte genomförs exakt som det
lovades i valrörelsen. Det beror väldigt ofta på att besluten måste förhandlas fram
med de samregerande partierna. Ju fler disparata åsikter som skall kokas ner till
acceptans hos alla inblandade, ju mindre likt vallöftena blir det.
För att bli så stora som möjligt och därmed få mest ”makt” mobiliserar partierna inför
valen. Det finns partimedlemmar som tar semester för att kunna vara ute och
övertyga oss väljare att just deras parti förtjänar röster.
Nå, är detta av vikt för oss att veta? Naturligtvis är det viktigt. Vi har dels en större
möjlighet att verkligen träffa dem, dels en större möjlighet att lägga fram våra behov
och få dem att förstå att vi är så många att vi förtjänar att tas på allvar för vi är också
väljare….
Det är viktigt för oss, att få så många partier som möjligt att förstå de behov som våra
medlemmar har, för om de är överens när det fattas beslut som berör oss, blir det
resultat.
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Styrelsen hoppas att många av er tar chansen att möta alla nio parter som finns i
Enköping på de träffar som arrangeras på Sommarro. Där får ni möjlighet att ställa
frågor, förklara er situation och diskutera med partiföreträdare. Vi startar den 11 maj.
Tiden kl. 17.00-19.00 gäller vid alla tillfällena.
Hela schemat finns här:
Maj
Onsdag 11

Moderaterna

Måndag 23

Centerpartiet

Måndag 30

Liberalerna

Juni
Tisdag 1

Kristdemokraterna

Onsdag 8

Miljöpartiet

Onsdag 15

Sverigedemokraterna

Måndag 20

Vänsterpartiet

Onsdag 22

Nystart Enköping

Måndag 27

Socialdemokraterna

Anneli Djurklou, ordförande

Årsmötet
Äntligen kunde årsmötet genomföras i enlighet med stadgarna och utan restriktioner.
23 personer som representerade 14 föreningar var närvarande och mötet
genomfördes under ledning av Mats O Karlsson. Efter genomgång av
verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Tomas Tronsén avgick från styrelsen. Britt-Marie Bernström och Margareta Wiberg
skiftade roller, till ersättare respektive ordinarie ledamot. Niclas Kleman valdes in
som ersättare.
Inga motioner hade lämnats in. Anneli Djurklou informerade under punkten
Styrelsens förslag:
Med anledning av att FRE har ansökt om serveringstillstånd för caféverksamheten på
Sommarro pågår nu ett arbete med att ta fram ett förslag till nya rutiner med
anledning av att det är krav på att det ska finnas en kontrollplan.
Styrelsen har nu formulerat förslag på krav och åtaganden för FRE som förberedelse
till det IOP-avtal mellan Upplevelseförvaltningen och FRE som ska tas fram för
verksamheten på Sommarro. Förslaget redovisades och godkändes av årsmötet.
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Leif Hedström lämnade det glädjande beskedet att DHR skänkt ett stort belopp till
FRE vilket möjliggjort att samtliga skulder nu är återbetalda. Årsmötet applåderade
varmt som tack till DHR för den generösa gåvan!
Efter mötet diskuterades vilka frågor vi ska ta upp vid kommande politikerträffar.
Förslagen berörde färdtjänst och handikapparkering, lokaler, tillgänglighet för
hörselskadade, hälsobefrämjande åtgärder, parfymfria produkter och skola.
Förslag att behandlas på nästa KTR: Textning av Kommunfullmäktiges
webbsändningar, tillgängliga dokument på kommunens websida, tillgång till
handlingar som är för omfattande för att skrivas ut av privatpersoner, badramp på
Sommarro.
Mötet avslutades med god smörgåstårta.

Föredrag och bildvisning 9 maj
Efter 40 år som biståndsarbetare bland fattiga mayabönder i södra
Mexiko och Guatemala är Per Bylund Andersen återigen på besök
i Sverige för att ge sig ut på en turné i landet med sina bilder och
minnen.
Nu kommer han till Sommarro för att berätta om inbördeskrig,
flyktingströmmar, raserade livsbetingelser – och om kampen för att
bygga upp en ny tillvaro med mark att odla, skolor att sätta barnen
i, små kliniker för byborna och att finna former för en relativ
trygghet.
Möt Per på Sommarro måndagen 9 maj kl. 17.00
Välkomna!
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AKTUELLT FRÅN MEDLEMSFÖRENINGAR
RSMH
Våran konst
På annandagen ställde RSMH Liljan
ut sin konst i FUB lokalen.
Våran konst hade skapats under
tiden Liljan haft möjlighet att ha en
träffpunkt igång.
Varje torsdag är det möjligt att komma
till träffpunkten Dagliljan. Dagliljan är
öppen mellan kl 13 – 16.
Att ha en träffpunkt, en mötesplats,
skapar möjligheter till kreativa uttryck
förutom att ge möjlighet till kamratstöd
och samvaro i en trygg miljö.
Det kom inte så många besökare till utställningen, men det blev en ändå en fin dag.
Liljan sålde ca 20 verk och hälften av intäkterna går till stöd för Ukraina.
Resterande verk hoppas vi kunna ställa ut på Sommarro under en av de dagar Liljan
är ansvarig för serveringen.

HRF, Hörselskadades förening
Föreningen deltog på Livsstilsmässan med
ett informationsbord. Där kunde besökare
bl a göra ett enkelt hörseltest, och det
lockade många besökare. De flesta fick
resultat som visade på en nedsatt hörsel
och rekommenderades att boka tid på
någon av den två audionommottagningar
som finns i Enköping. Eftersom ljudmiljön
inte var optimal hänvisade vi till testet på
HRFs web, www.horseltestaren.se, för att
göra det i en lugnare miljö.
Det viktigaste under de här dagarna, fredag och lördag, var att vi fick tillfälle att sprida
mycket kunskap om hörsel. Samtalen med både hörselskadade och anhöriga är alltid
givande. Även vi själva får ta emot mycket information som vi har nytta av när vi ska
driva påverkansarbete på olika nivåer.
Men det var lite för lång tid att tillbringa mestadels på stående fot. Nästa gång ska vi
se till att vi är fler som kan lösa av varandra så att passen blir kortare. För det här är
ändå ett format som vi uppskattar när det gäller att sprida hörselkunskap!
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Hjultorget 18-19 maj 2022 på Kistamässan
Hjultorget är hjälpmedelsmässan som arrangerats i snart 40
år. Mässan vänder sig till dig som är hjälpmedelsanvändare
och de som inom professionen vill hålla sig uppdaterad på
det senaste inom rullstolar, bilanpassning, fritidshjälpmedel
och mycket annat.
Tanken med Hjultorget är att fungera som en central
träffpunkt för hjälpmedelsanvändare och förskrivare. Där
kan besökare inspireras och uppleva marknadens nya
produkter.
Det är gratis att besöka mässan, men du behöver registrera
dig för att få din biljett. Gå in på https://hjultorget.nu
Medarrangörer är DHR förbundet och
Personskadeförbundet RTP.

AKTUELLT INOM KOMMUNEN
Nyheter inom färdtjänst (Tekniska Nämnden)
Om Kommunfullmäktige i juni antar Tekniska nämndens förslag, så kommer
medresenär att åka gratis igen från och med nästa år! Och det gör KF med största
säkerhet.
Avgiftsfri färdtjänst inom zon 1 och 2 för gymnasieelever från och med 1
augusti 2022.
Alla ungdomar i Enköpings kommun kan välja en gymnasieutbildning i Enköping eller
i en grannkommun. Gymnasieeleven kan ansöka om ett kostnadsfritt busskort fram
till och med första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år. En gymnasielev som har
rätt till färdtjänst kan välja att resa med färdtjänst till och från sin gymnasieskola. Idag
betalar gymnasieeleven sina resor själv enligt samma taxa som gäller för alla
färdtjänstresor. Det innebär att de elever som går på Westerlundska gymnasiet i
Enköping betalar 80 kronor per skoldag (cirka 1600 kronor per månad) och de elever
som har valt att studera i en grannkommun betalar 330 kronor per skoldag (cirka
6600 kronor per månad).
Det är en orättvis skillnad för gymnasielever som behöver färdtjänst för att komma till
och från sin skola. Gymnasieelever med busskort betalar ingenting medan
gymnasielever med färdtjänst betalar flera tusen kronor i månaden. Förvaltningen
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föreslår att färdtjänstresor till och från gymnasieskolan inom zon 1 och 2 blir avgiftsfri
till och med första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år.
Enligt ”Riktlinje för färdtjänst” (TF2020/136) är zon 1 inom Enköpings kommun och
zon 2 sträcker sig 2,5 mil utanför kommungränsen. Om eleven går på en
gymnasieskola som ligger utanför zon 2 betalar eleven enligt gällande färdtjänsttaxa
för sista sträckan från zon 2 till skolan. För gymnasieskolorna Jälla utanför Uppsala
och Ösmo utanför Sala innebär det cirka 840 kronor per månad.

Nyheter om hjälpmedel (Vård- och omsorgsnämnden)
Föregående riktlinjer för individuellt förskrivna hjälpmedel har uppdaterats för att
motsvara nya länsgemensamma förskrivningskriterier samt nytt regelverk kring
medicintekniska produkter.
Länsgemensamma förskrivningskriterier och vilka hjälpmedel som är
förskrivningsbara är ett steg i riktning mot jämlik vård för våra patienter i länet.
Ett utökat samarbete mellan Kommunrehab (vård- och omsorgsförvaltningen) och
Joar Socia (socialförvaltningen) har medfört att vi nu kan erbjuda våra
kommuninvånare möjlighet att införskaffa hjälpmedel som övergår i egenansvar.
Innehållsmässigt har följande skett:
Nytt förskrivningsbara hjälpmedel Tyngdvästar, ett hjälpmedel för patienter med stor
motorisk eller psykisk oro, har tillkommit. Syftet med hjälpmedlet är att förbättra
aktivitets- och koncentrationsförmåga hos dessa patienter.
Förskrivningsbara hjälpmedel som övergår i egenansvar
Följande hjälpmedel och tillbehör har tagits bort som förskrivningsbart hjälpmedel
eftersom de inte kräver hälso- och sjukvårdspersonals kunnande och de övergår i
egenansvar att hantera för individen:
• Stödkäppar
• Rollatorkorgar och –brickor
Ytterligare hjälpmedel har tagits bort för att de inte uppfyller kraven för
medicintekniska produkter samt för att den tekniska utvecklingen med mobiltelefoner
och dylikt medför att liknande funktioner finns tillgängliga på öppna marknaden:
• Elektroniska medicindosetter
• Påminnelsehjälpmedel med uppspelningsfunktion
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AKTUELLT INOM FUNKTIONSRÄTT SVERIGE
Ingen studiero utan tillgängliga lärmiljöer
Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är
skribentens egna.
Många elever exkluderas i skolan på grund av otillgängliga lärmiljöer, till exempel av
högljudda lektioner i gamla skolbyggnader. Om våra elever ska få bättre studiero och
resultat behöver lärmiljöer utformas utifrån alla elevers behov, skriver Ida Cederlund,
Elisabeth Wallenius och Diana Chafik.
”En skola präglad av trygghet och studiero är en rättighet för alla elever”. Så inleds
regeringens föreslagna nationella plan för trygghet och studiero. Men efter sommaren
återvänder var tredje elev till klassrum med oljud och oordning, enligt Pisaundersökningen.
Flera av planens förslag handlar om disciplinära åtgärder. Vi menar att mer fokus
behöver läggas på förebyggande arbete. Skolan behöver kompetensen för att möta
elevernas varierande behov. Dessutom är de fysiska lärmiljöerna i för dåligt skick.
När Specialpedagogiska skolmyndigheten gjorde akustikmätningar fann de att enbart
ett av fem klassrum uppfyller Boverkets minimikrav.
Inkluderande lärmiljöer
En dålig ljudmiljö stör undervisningen och barn med hörselnedsättningar och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hör till de som drabbas hårdast. Skolor och
huvudmän måste arbeta systematiskt för att skapa mer inkluderande lärmiljöer
oavsett om det gäller den pedagogiska, psykosociala eller fysiska miljön.
En del i lösningen är principen om universell utformning, som innebär att alla elevers
behov ska finnas med i kalkylen redan från början när skolor och lärmiljöer utformas.
Inom pedagogiken finns ett motsvarande ramverk, Universell design för lärande.
Att bygga utifrån universell utformning motverkar exkludering av stora elevgrupper.
Det gynnar alla elevers hälsa och inlärning och blev ett krav vid nybyggnation när
Sverige accepterade FN:s Funktionsrättskonvention.
Här är våra förslag för bättre studiero:
1. Förverkliga en inkluderande utbildning för alla elever. Riksdagen måste driva på
för alla elevers rätt till inkluderande utbildning. I dag når många elever inte målen i
skolan, bland annat beroende på bristande stöd och en otillgänglig lärmiljö.
2. Ta fram en nationell handlingsplan som utgår ifrån universell utformning.
Regeringen och ansvariga myndigheter behöver konkretisera för skolans huvudmän
hur det förebyggande arbetet ska se ut. För alla elevers studiero bör universell
utformning vara en ledstjärna.
3. Stärk kompetensen i skolan. Säkerställ att skolpersonalen har rätt kunskap och
verktyg för att framgångsrikt möta alla elevers behov av en inkluderande lärmiljö.
Att skapa lärmiljöer utifrån alla elevers behov är en långsiktig investering i våra barn
och därmed i vår gemensamma framtid.
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Nu är det upp till politiker och skolans huvudmän att ta ansvar. Att skapa lärmiljöer
utifrån alla elevers behov är en långsiktig investering i våra barn och därmed i vår
gemensamma framtid.

SOMMARRO
Sommarro inför Valborg
Det är underbart vackert ute på Sommarro och på vägen dit
ner. Massor med blåsippor – till och med i de av vildsvinen
uppgrävda dikeskanterna – vitsippor och backsippor. Sen
inne på Sommarros område finns vårlök, scilla och gulsippor!
Fyra sorters sippor på en
promenad!
Det blir en fin inramning till
DHR:s Valborgsmässofirande.
Nu är Sommarro städat och alla
trädgårdsmöbler är utställda.
Kommunen kommer att laga
bryggan och rusta upp den och det sker förhoppningsvis
innan badsäsongen drar i gång på riktigt.
Kommunen har också lovat
Sommarro grus till gården och jord till gräsmattorna. Så det
kommer att finnas möjlighet till trädgårdsarbete för fler.
Det är fortfarande fler arbetspass lediga i serveringen!
Sommarro öppnar söndagen den 15 maj kl 11 00. Välkomna!

PS. Tag gärna med
era utblommade
påskliljelökar när ni
besöker Sommarro
nästa gång!
DS.

ÖVRIGT
Sveriges första nationella anhörigstrategi
Urklipp från Pressmeddelande från Socialdepartementet, publicerad 14 april 2022
Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med
strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet
till anhöriga mer likvärdigt över landet. Inom ramen för strategin ger regeringen bland
annat tre uppdrag till Socialstyrelsen och utökar statsbidraget för organisationer som
stödjer anhöriga.
– Vården och omsorgen behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt
arbete. Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse
både för den närstående och för välfärden. Samtidigt vet vi att många anhöriga
ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya
nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga, säger
socialminister Lena Hallengren.
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Strategins utgångspunkter
1. Att välfärdens insatser till den närstående fungerar.
2. Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett anhörigperspektiv. Det
innebär att vården och omsorgen utförs med beaktande också av den
anhörigas behov av till exempel delaktighet och information och att den
anhöriges insatser uppmärksammas.
3. Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Sådant stöd kan till
exempel bestå i information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och
samtalsstöd.
Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska
bygga på frivillighet.
Tre uppdrag till Socialstyrelsen och ökat statsbidrag
att redovisa dels hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälsooch sjukvård och omsorg kan utformas, dels hur en kontinuerlig uppföljning av det
stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga kan utformas.
att ta fram stöd som riktar sig till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälsooch sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och
omsorgspersonal. Stödet ska ge vägledning för ledning, styrning, kunskap,
kompetens, samverkan och samordning för att stärka anhörigperspektivet.
att ta fram stöd som riktar sig till kommunernas handläggare som utreder och fattar
beslut om personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Stödet ska ge
vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningen och
vara till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser riktade till den som är
anhörig.
Socialstyrelsen fördelar årligen 11 miljoner kronor organisationer som stödjer de som
vårdar och hjälper någon närstående. Nu beslutar regeringen att permanent höja
statsbidraget med 5 miljoner kronor för att öka möjligheterna för dessa organisationer
att stödja anhöriga.
Utveckling av dagverksamhet
Syftet med dagverksamhet är dels att erbjuda personer med demenssjukdom
gemenskap och aktivering för att ge dem möjlighet att bo kvar i sitt hem, dels att
erbjuda anhöriga en tillfällig avlösning. 2019 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag
att ta fram en vägledning för dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Vägledningen betonar bland annat värdet av ett tydligt anhörigperspektiv och vänder
sig till första linjens chefer som exempelvis enhetschefer, nyckelpersoner inom
området samt professionen. Regeringen beviljar nu Svenskt Demenscentrum 2,4
miljoner kronor för att starta ett tvåårigt projekt att i fem kommuner utveckla
dagverksamheter och sprida Socialstyrelsens framtagna vägledning om
dagverksamhet för kvinnor och män med demenssjukdom. Totalt beräknas projektet
kosta 5,1 miljoner kronor.
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KALENDARIUM
Aktuella möten den närmaste tiden. Se hemsidan för fullständig kalender där också
kommunens nämndmöten finns med.
VÅREN 2022
9 maj
Föreläsning

HÖSTEN 2022
26 aug
FREbladet nr 6

11 maj

Politikermöte på Sommarro

11 sept

Valdagen

15 maj

Sommarro öppnar

17 sept

Sommarro stänger

16 maj

Kommunfullmäktige

27 sept

Ordförandemöte

19 maj

KTR

30 sept

FREbladet nr 7

23 maj

Politikermöte på Sommarro

13 okt

KTR

27 maj

FREbladet nr 5

17 okt

Kommunfullmäktige (ny)

30 maj

Politikermöte på Sommarro

28 okt

FREbladet nr 8

1 juni

Politikermöte på Sommarro

1 nov

Ordförandemöte

8 juni

Politikermöte på Sommarro

14 nov

Kommunfullmäktige

13 juni

Kommunfullmäktige

17 nov

KTR

15 juni

Politikermöte på Sommarro

25 nov

FREbladet nr 9

20 juni

Politikermöte på Sommarro

12 dec

Kommunfullmäktige

22 juni

Politikermöte på Sommarro

27 juni

Politikermöte på Sommarro

Förkortningar:
KTR = Kommunala tillgänglighetsrådet, FRE = Funktionsrätt Enköping, RFD = Rådet för delaktighet.

Funktionsrätt Enköping
Källgatan 1B
749 35 Enköping
Telefon
076 843 91 91
E-post
funktionsratt.enkoping@gmail.com
Webbplats www.hsoenkoping.com
Nästa nr:
Manusstopp:

Redaktör: Anneli Djurklou
Redaktionskommitté:
Maud Sundqvist, Lena Thorén.

fredag 27 maj
måndag 23 maj

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