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

RFD (Rådet för delaktighet). 

AKTUELLT FRÅN STYRELSEN 
Ordförande har ordet 
Nu är sommaren över men förhoppningsvis har vi flera månader med ”uteväder” kvar 

framför oss. Jag hoppas att ni haft det skönt, även om värme inte alltid uppskattats – 

i alla fall inte när den nått 30-gradersnivån som den ju gjort i sommar igen. 

Vi närmar oss valet 11 september, och redan nu 

kan vi förtidsrösta. Du kan läsa hur och var längre 

ner i FREbladet. 

Som Janne skriver nedan, träffade vi 

representanter för alla partier i början av 

sommaren. Partierna hade fritt att välja vilka som 

skulle representera dem och de flesta kom med 

flera av sina toppnamn, vilket visade att våra frågor 

togs på högsta allvar. Det alla partier uttryckte var, 

att vi behöver träffas mer än bara inför val, och att 

man mer än gärna möter oss igen när den 

kommande mandatperioden kommit igång. Det 

kommer FREs styrelsen att ta fasta på och försöka 

bygga upp ett hållbart kontaktnät. För att våra 

frågor har låg prioritet i nämndernas arbete, beror 

till stor del på okunskap hos både politiker och 

tjänstemän.  

Dessvärre tyckte KDs ordförande i Upplevelsenämnden Kristina Eriksson, att vi inte 

var en prioriterad grupp att träffa, så därför kunde vi inte framföra våra behov vad 

gäller den så jätteviktiga frågan om föreningslokaler och lokaler för RSMH till henne, 

trots att hon är den ytterst ansvarige politikern för det.  

Vi har många frågor att diskutera vidare. I förra veckan dök ytterligare en upp – att 

kommunen sänker ”lönen” för dem inom LSS som arbetar på Daglig verksamhet med 

2/3! Trots att kommunen får statsbidrag för det! Ersättningen sänks redan från 

november, fastän statsbidraget är utbetalt för hela året! Det säger något om synen på 

personer med funktionsnedsättning!! 

Så: Välkomna till en ”ny mandatperiod 2022 - 2026” där vi och våra föreningar ska ge 

röst åt det som inte fungerar bra för våra medlemmar!!! Jag hoppas ni vill vara med! 

Anneli Djurklou, ordförande 

  

Vacker blomstergård i Gustaf Adolfs Park, 
där man också kunnat söka skugga vid 
behov. 
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AKTUELLT OM VALET 2022 
Politikermöten på Sommarro 
Under maj-juni genomförde FRE ute på Sommarro möten med samtliga av de 

politiska  partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Den gemensamma inställningen hos alla de nio var att våra frågor: färdtjänst, LSS, 

elevstöd, skolskjutsar, parkeringstillstånd och Sommarro var viktiga och angelägna 

frågor. Flera partier skickade representanter  som sade sig vara både förstående och 

kunniga på området, då de hade personlig erfarenhet. Det går ju i detta 

sammanhang inte att undvika frågan: Om ni nu är så väl insatta, varför har inget hänt 

senaste mandatperioderna?  

Diskussionen med partierna hade inget  motstånd, det var som att slå in öppna 

dörrar. Det stora problemet upplevdes mer att vara det faktum att bakom den öppna 

dörren var det tomt. Nu är det dags att fylla det utrymmet med ett innehåll. Det kunde 

t.ex. vara ett lokalt parkeringstillstånd inom Enköpings  kommun. Alla partier fick det 

förslaget och samtliga tycke det var positivt, någon t.o.m. innovativt. Nu är det bara 

att komma till skott. Alla sade sig vara positiva till en sådan lösning. 

Vi hoppas och tror att de sittningar vi hade på Sommarro skall ha gett en 

inspirationsinjektion till politiken, så att våra frågor kommer högre upp på den 

politiska agendan underkommande mandatperiod. 

Janne Wigdell 
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AKTUELLT FRÅN MEDLEMSFÖRENINGAR 
Hörselskadades förening 
Besväras du av tinnitus? Boka in den 16 oktober, HRFs Hörseldag, då vi erbjuder 

några öppna föreläsningar om tinnitus. Mer information med plats, tider och program 

kommer i nästa nummer. 

Vi fortsätter med hörseltillgängliga visningar av höstens utställningar i Konsthallen 

med Bo Sundqvist som guide.  

Anmäl dig till enkoping.habo@hrf.se om du vill delta i någon visning. 

27/9 kl 14: Carl G Torstensson. Måleri, skulptur, installation 

1/11 kl 14: Elisabeth Sivard. Måleri, fotocollage, skulptur 

22/11 kl 14: Kerstin Ljunghall. Målningar  

Astma- och Allergiföreningen 
Vi fortsätter med vårt bad i Rehab-bassängen på Pepparrotsbadet, det finns plats för 

fler. Torsdag den 8 september börjar vi bada kl. 16-17, med tid för ombyte före och 

efter. Det kostar 400 kr per termin. Vill du prova att bada med oss går det bra, vi 

bjuder på ett gratisbad. Naturligtvis använder vi parfymfria produkter. Vill du veta mer 

eller anmäla dig ring Maud 070 768 58 38 eller Agneta 070 320 39 73. 

Det närmar sig med avslut på Sommarro. Vår förening har under sommaren som gått 

varit ansvariga för serveringen på torsdagarna. Belöningen är den uppskattning som 

alla besökare visar för den fina miljön och gott och billigt ”fika”. Vi hoppas verkligen 

att de styrande i vår kommun ser värdet i att verksamheten får fortsätta på 

Sommarro.  Tänk om det också fanns en plats som alla medlemmar i de olika 

föreningarna inom FRE kunde använda som en samlingspunkt året runt och inte bara 

sommartid. Är det bara en dröm eller går det att nå? 

Vill avsluta med en tanke om att det kan vara svårt att få full förståelse för en dold 

funktionsnedsättning. Jag är övertygad om att alla som har en funktionsnedsättning 

lever med den dygnet runt. På något sätt är vi alla beroende av att omgivningen 

förstår de problem som kan uppstå och att det visas ömsesidig hänsyn.  

Vår värld blir mer och mer fylld av kemikalier bl.a. parfym. Parfymfria arbetsplatser är 

svåra att hitta, för både barn och vuxna. Jag hade ett arbete där det hade utvecklats 

till det bättre. Så kom det sig att vi hade en arbetsdag på en lördag. Jag blev tvungen 

att lämna lokalen. Då sa jag till en kollega att ”i dag kunde jag inte vara med, det var 

för mycket parfym”. Hon tittade storögt på mig och svarade ”det är ju lördag i dag”. 

Detta är för mig ett tydligt exempel på att vi måste hjälpas åt för att få dem som är 

omkring oss att förstå att vi lever alla med vår situation 24 timmar om dygnet 7 dagar 

i veckan, utan avbrott för semester.  

Ha det gott alla  

Agneta Södersten 

 

  

mailto:enkoping.habo@hrf.se
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AKTUELLT INOM KOMMUNEN 
Kontaktvägar till kommunen 
Vid flera politikermöten på Sommarro har det kommit fram att många av de 

synpunkter vi själva känner till inte kommer fram till kommunen. Det kan gälla t ex 

synpunkter på färdtjänsten, tillgänglighet m m.  

För  att felaktigheter ska kunna åtgärdas bör man anmäla problemet. Det underlättar 

också i påverkansarbetet som Funktionsrätt Enköping kontinuerligt bedriver. 

Anmälan kan göras på olika sätt: 

 

✓ Via webbformulär: www.enkoping.se/kontakt 

✓ Via telefon: 0171-62 50 00  

✓ Via e-post: kommunen@enkoping.se  

✓ Via besök på Kontaktcenter, Torggatan 21 

 

Förtidsröstning 

Information hämtad från kommunens hemsida: 

Från 24 augusti kan du förtidsrösta på följande platser (med reservation för 
ändringar). 

• Enköping: Biblioteket, Ågatan 29.  
Måndag–fredag kl 10–20, lördag-söndag fram till och med 10 september kl 
10-17, samt söndag 11 september kl 8-20. 

• FUB-lokalen, Drottninggatan 1.  
Måndag-fredag kl 10-20, lördag-söndag kl 10-17. 

• Fjärdhundra: Biblioteket.  
Måndag kl 13-15.30, torsdag kl 16-19, fredag kl 9.30-13. 

• Örsundsbro: Liljegården.  
Måndag kl 13-16, tisdag kl 16-19, torsdag kl 13-15.30 och kl 16-19,  
lördag kl 11-14. 

• Grillby: Tallgårdens omvårdnadsboende.  
Tisdagar kl 15-19, fredagar kl 09.30-13.00, lördagar kl 10-13. 

Förtidsröstningslokaler med begränsade öppettider 

Röstmottagningen i dessa lokaler är främst avsedd för de som vistas här, samt för 
anhöriga och personal.  

• Lasarettet:  
Torsdag 1 september kl 8-10, torsdag 8 september kl 13-15. 

• Enköping: Regementet, Soldathemmet vid Enköpings garnison.  
Onsdag 24 augusti kl 8–12. Torsdag 25 augusti kl 8–12. 

 

http://www.enkoping.se/kontakt
mailto:kommunen@enkoping.se
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Ambulerande röstmottagare: 

Du som inte har möjlighet att själv ta dig till en vallokal på grund av sjukdom, 
funktionsvariation eller ålder kan rösta genom att ambulerande röstmottagare 
kommer hem till dig. 

• Kontakta kontaktcenter : 0171- 42 50 00 

Har du frågor? 

Valnämnden 
E-post: valnamnden@enkoping.se 

Kommunens valsamordnare. 
E-post: pernilla.madesater@enkoping.se 
Telefon: 0171-62 54 89 

 

AKTUELLT INOM REGIONEN 
Infoteket 
En kväll för föreningsaktiva  

Den 31 augusti kl 18-20 välkomnar vi funktionärer inom länets brukar-

/funktionsrättsföreningar till infoteket att fika, mingla och träffa andra 

föreningsaktiva. Här ges tillfälle till att samtala med infotekets personal och dela 

information om vad som är på gång. Vi har skickat ut inbjudan via e-post. Om du eller 

din förening inte nåtts av vår inbjudan går det utmärkt att anmäla sig ändå :-)  

Föranmälan via e-post till infoteket. 

Inkluderande fritid 

I höst bjuder vi på en serie inspirationskvällar kring hur vi kan göra fritidsaktiviteter 

mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning? Kvällarna riktar sig i första 

hand till ledare och funktionärer inom föreningslivet. Men alla intresserade är självklart 

välkomna att delta.  
 

Skapa inkluderande fritid -14 september kl 18–20  

Nätverket Fritid för alla presenterar sin webbplats med fritidstips och idébank. 

Representanter från olika föreningar berättar hur de gjort för att inkludera fler i sin 

verksamhet.  

 

Ett inkluderande bemötande - 29 september kl 18–20.30  

En föreläsning om hur vi kan skapa en inkluderande fritidsverksamhet för barn och 

unga med funktionsnedsättning. Teori varvas med fiktiva scenarion.  

 

Inkluderande fritid - Gör det tydligare med bildstöd -  26 oktober kl 18–20  

Om hur vi med tydliggörande pedagogik kan få flera att känna sig inkluderade och 

delaktiga. Vi får konkreta exempel på bildstöd och hur vi kan skapa dem.   

Läs mer om evenemangen och anmäl dig på infotekets webbplats. 

https://enkoping.se/kontakt.html
mailto:valnamnden@enkoping.se
mailto:pernilla.madesater@enkoping.se
tel:+46171-625489
mailto:infoteket@regionuppsala.se
https://tr.aonetrk.com/c/Ks2LCCqrCHL2Ui4
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Om anhöriga inte fanns?  

Onsdag 16 november kl 18-20. En helkväll om och för anhöriga till personer med 

funktionsnedsättning. 

Att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning kan innebära flera stora 
utmaningar. Att få stöd för egen del är viktigt. Även att träffa andra som är anhöriga. 
Kom och ta del av en helkväll om och för anhöriga.  
Kvällen riktar sig till dig som är anhörig eller som möter anhöriga i vardag eller 
yrkesliv. 

Se program: Om anhöriga inte fanns? (regionuppsala.se) 

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 14 november via e-

post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. 

Ange namn och telefonnummer. 
 

SOMMARRO 

Den 20 augusti då vi hade 

sommarens marknad på 

Sommarro öste regnet 

ner. Det var visserligen 

skönt att det kom, efter 

några dagar med hög 

värme, men vi förstår att 

att det inte var det 

trevligaste vädret för att ta 

en tur ut till Sommarro och 

besöka marknaden. Det 

kom ändå ett antal tappra 

själar med paraplyet i 

högsta hugg, och de 

kunde välja mellan 

nåltovat och smycken hos 

Agneta, stickat hos Lotta, 

hembakat vid både FUB- 

och Astma&Allergibordet, lotteri och information hos Reumatikerna, keramik hos 

Sonja, broderade tavlor och hembakat hos Elsie, honung hos Ann-Kristin och 

yllebroderi hos Lena.  

 

Nu går vi in på slutspurten på vår verksamhet på Sommarro. Den senaste tiden har 

varit intensiv. Dagarna med ca 28 graders värme har lockat kring 100 gäster varje 

dag. Och många har uppskattat våra sillsmörgåsar i värmen! 

DHR har haft uppskattade Onsdagskvällar med underhållning från midsommar och 

fram till nu.  

En lugn stund på eftermiddagen då även vi utställare kunde gå runt och titta, 
prata och handla. 

https://regionuppsala.se/infoteket/hamta-kunskap/evenemang/hosten-2022/om-anhoriga-inte-fanns/
mailto:infoteket@regionuppsala.se
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Nästa vecka kommer Robinson skolan att tälta med sina elever tre dygn och då blir 

det liv och rörelse på Sommarro. 

Sommarro kommer att vara öppet fram t o m den 17 september så har Du eller 

övriga i föreningen som inte besökt Sommarro än finns chansen nu. 

 

  
 

ÖVRIGT 
Föräldrakraft & HejaOlika: Sju högaktuella guider 
Här är en sammanfattning av tips på sju guider om de viktigaste stöden för personer 

som har funktionsnedsättning. Mer information finns här: 
https://preview.mailerlite.com/t0c8p7t8j3 

1. Aktivitetsersättning och sjukersättning 2022-2023 

✓ Hur får man aktivitetsersättning och sjukersättning? 

✓ Hur höga är ersättningarna? 

✓ Hur mycket kan man få i bostadstillägg? 

✓ Vilka nya regler är på gång? 

 

2. Ansöka om personlig assistans 2022 och 2023  

✓ Vem kan få personlig assistans 2022? 

✓ Vilka nya regler börja gälla 2023? 

✓ Hur ansöker man, och vad händer efter ansökan? 

✓ Vilka regler gäller vid ändrade förhållanden? 

 

3. Omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning 2022–2023  

✓ Hur får man omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning? 

✓ Hur mycket pengar betalas i omvårdnadsbidrag 2022 och 2023? 

Midsommarfirande på Sommarro med Enköpings Folkdansgille 

https://preview.mailerlite.com/t0c8p7t8j3
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDAyNzUyMTMxMDE4MjYyMjE4JmM9aTVpNyZlPTE5MjgmYj05OTc4MDY4MTcmZD1hOHI3Zjdn.5xJTj6fl-3yciLjHQOsV4T9M78daUqAxgkdSXtl5qVI
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDAyNzUyMTMxMDE4MjYyMjE4JmM9aTVpNyZlPTE5MjgmYj05OTc4MDY4MjEmZD1pMGI0cjRk.9M8AqgwPZL3qR4K2FKlNPE_A1-xhHb1RajEHoOxKJ7c
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✓ Vilka krav ställer Försäkringskassan?  

✓ Vilka är de bästa tipsen för att beviljas omvårdnadsbidrag? 

 

4. Merkostnadsersättning 2022-2023 för barn och vuxna  

Visste du att du kan få merkostnadsersättning från Försäkringskassan, om du 

har funktionsnedsättning? Under 2022 kan du få mellan 1 208 och 2 818 

kronor skattefritt per månad. Men kraven på ansökan är höga.  

 

5. Bidrag till arbetshjälpmedel 2022  

Arbetsförmedlingens bidrag till arbetshjälpmedel har rasat med 30 procent 

sedan 2018. Men nu ska det vända upp. Prognosen är att bidragen ökar med 

nästan 40 procent under 2022 och med 85 procent till år 2024! 

 

6. Visselblåsarlagen – så påverkas personlig assistans och LSS  

En ny visselblåsarlag har trätt i kraft. Lagen ökar möjligheterna att avslöja och 

stoppa missförhållanden, samtidigt som visselblåsaren får bättre skydd mot 

repressalier.  

✓ Vad behöver verksamheter göra för att följa den nya lagen? 

✓ Vad skiljer den från Lex Sarah? 

✓ Och vad behöver medarbetare tänka på? 

 

7.  LSS-skolan som ebok  

Slutligen vill vi tipsa om LSS-skolan med alla 18 lektioner för nedladdning som 

EPUB- respektive PDF-dokument. 

  

Ven, sommaren -22. Vackra tegelstenar slipade av 
havsvatten. 
Foto Lena T 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDAyNzUyMTMxMDE4MjYyMjE4JmM9aTVpNyZlPTE5MjgmYj05OTc4MDY4MjUmZD15MHUwZzRp.sy2JIbeSFZKww3oG5CLKbjhc5aadtVxz7RimR6yoOIk
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDAyNzUyMTMxMDE4MjYyMjE4JmM9aTVpNyZlPTE5MjgmYj05OTc4MDY4MjkmZD1yOW82azJk.7Eg0CdtEvMZgFbzo9yiAa3_hKJ6xoZJt1lxirngNSpw
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDAyNzUyMTMxMDE4MjYyMjE4JmM9aTVpNyZlPTE5MjgmYj05OTc4MDY4MzImZD1hM3oxZzJ1.dlb1-LL7FRxCPJN5MR9iArpYo1JeAxpsnpSUnU4tQf8
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDAyNzUyMTMxMDE4MjYyMjE4JmM9aTVpNyZlPTE5MjgmYj05OTc4MDY4MzQmZD1oOXM0aDBh.xPSWBzpUtFTGM6g_Qj0ws1TgHjMtneQRkCTyhTgNyJ0


Sida | 9  
 

Funkas webbinarium: användare som experter - slutkonferens 

Klippt från Funkas Nyhetsbrev: 

 

 

 
 

  

Tänk om vi kunde utbilda personer med funktionsnedsättning i 

webbtillgänglighet, så att de kan: 

• bli aktiva användare som ger konstruktiv återkoppling när de upptäcker brister 

• jobba som tillgänglighetsexperter och expertanvändare vid test och på så sätt hjälpa 

webbplatsägare som vill uppfylla lagens krav. 

Vore inte det bra? 

Personer med funktionsnedsättning är ofta experter på tillgänglighet, ibland utan att 
tänka på det. Att uppleva hur bristande tillgänglighet skapar hinder i vardagen ger 
unika erfarenheter och insikter. Samtidigt har både offentlig och privat sektor stora 
behov av experthjälp för att skapa webbplatser och appar som funkar för alla. 
Tekniska krav och standarder i all ära, men det viktiga är ju att människor faktiskt kan 
använda de tjänster som tas fram. Att fånga upp användarnas perspektiv är därför 
centralt för att lyckas. 

I det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Användare som experter har IAAP, 
Funka, Stiftelsen Blindas Väl, Furuboda Folkhögskola och ett antal svenska 
pilotkommuner utbildat en grupp användare i webbtillgänglighet, testning och 
återkoppling. Vid det här webbinariet presenterar vi resultatet av projektet och 
diskuterar hur andra organisationer som omfattas av lagens krav kan ta del av den 
kunskap som tagits fram. 

Datum och tid: 2 september kl 13.00 - 14.30 CEST 

Plats: Online (Zoom) 

En länk samt information om hur du deltar i webbinariet skickas ut samma dag som 
webbinariet sker, strax efter kl 12.00. Det är bra att kolla i spam-korgen om du inte 
fått mailet med länken. 

Webbinariet är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig på vår webbplats. 
Begränsat antal platser. 

Anmäl dig till webbinariet 

Varmt välkommen! 

https://trk.idrelay.com/2918/clk?q=b66-123d9-000122230b660000000000000000acfb-92b036cfc5d50f6b05776a8e4d4d027b&c=cd287f7b9d
https://trk.idrelay.com/2918/clk?q=b66-123d9-000122230b660000000000000000acfb-92b036cfc5d50f6b05776a8e4d4d027b&c=cd287f7b9d
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KALENDARIUM 
 

Aktuella möten den närmaste tiden. Se hemsidan för fullständig kalender där också 

kommunens nämndmöten finns med. 

HÖSTEN 2022 VÅREN 2023 
11 sept Valdagen   

17 sept Sommarro stänger   

27 sept Ordförandemöte   

30 sept FREbladet nr 7   

13 okt KTR   

17 okt Kommunfullmäktige (ny)   

28 okt FREbladet nr 8   

1 nov Ordförandemöte   

14 nov Kommunfullmäktige   

17 nov KTR   

25 nov FREbladet nr 9   

12 dec Kommunfullmäktige   

 

Förkortningar:  

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

 

 

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 30 september 
Manusstopp:  måndag 26 september 

 

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

 

https://hsoenkoping.com/kalendarium/

