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Verksamhetsberättelse för Funktionsrätt Enköping år 2021. 
 
Funktionsrätt Enköping är en samarbetsorganisation för 16 funktions-
rättsföreningar som tillsammans representerar ca 1600 medlemmar. Vårt 
arbete grundar sig på FN-konventioner om Rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning vilken är en specificering av Konventionen 
om mänskliga rättigheter.                                                                     
Målet för FRE´s verksamhet är att alla som lever i Enköping med en 
funktionsnedsättning, ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor som 
andra. 
 

Pandemiåret 2021 innebar liksom 2020, att mycket av den planerade 
verksamheten inte genomfördes, även om det under sommaren och en 
del av hösten inte påbjöds restriktioner. Många var trots detta ytterst 
försiktiga med att umgås med andra och därför avstod föreningen flera 
planerade aktiviteter men genomförde de ordförandemöten som 
planerats. Styrelsemöten genomfördes likaså i behövlig omfattning. 
Verksamheten på Sommarro fungerade väl även under detta år med 
många besökare. 
 
Styrelsen för Funktionsrätt Enköping (FRE) får härmed avge följande 
verksamhetsberättelse för år 2021: 
 
Medlemsföreningar 
Astma- och Allergiföreningen Enköping-Håbo 
Attention Enköping 
OCD Uppsala län 
Demensföreningen Enköping 
Diabetesföreningen Enköping-Håbo 
DHR, Delaktighet – Handlingskraft - Rörelsefrihet, Sydvästra Upplands 
avdelning 
FUB Enköping, Föreningen för barn, unga och vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning 

Enköping 
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Riksförbundet HjärtLung Enköping 
HRF, Hörselskadades förening Enköping 
Neuro Enköping-Håbo 
Personskadeförbundet RTP Enköping-Håbo 
RBU, Rörelsehindrade Barn och Ungdom Uppsala län 
Reumatikerföreningen Enköping-Håbo 
RSMH Liljan, Föreningen Social och mental hälsa 
Strokeföreningen Enköping 
SRF, Synskadades förening Enköping 
 

Adjungerad förening 
Elöverkänsligas förbund i Uppsala län 
 

Styrelse 
Styrelsen, valberedning och revisorer har under året haft följande 
medlemmar: 
 

Ordförande  Anneli Djurklou, Stroke  
Kassör   Torbjörn Bernström, FUB  
v.ordf.   Jan Wigdell, SRF 
Sekreterare  Lena Thorén, HRF  
Ledamot   Britt-Marie Bernström, FUB  
Ersättare   Tomas Tronsén, Diabetes 

Lars-Göran Olsson, DHR 
   Margareta Wiberg, Reumatikerna 
 

Övriga förtroendevalda 
Revisorer   Hannu Thomasfolk 
   Kenta Hällbom 
Revisorsersättare  Leif Hedström 
   vakant 
    

Valberedning  Katarina Lindberg, sammank. DHR 
   Agneta Södersten, A/A 
   Arne Sundvall, SRF 
 

Representation 
ABF Uppsala län, representantskap och årsmöte  
Brukarråd för hjälpmedel i regionen och i kommunen  
Folkrörelsearkivet i Uppsala län, årsmöte och styrelse 
FUL, Funktionsrätt Uppsala län, adjungerade till ordförande- och årsmöte  
KTR, Kommunala tillgänglighetsrådet  
RFD, Rådet för Delaktighet, Region Uppsala 
Sommarro-kommittén      
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Möten   
Årsmötet genomfördes den 29 juni. 
Ordförandemöten tillika förmöten till Kommunala Tillgänglighetsrådet 
(KTR): 
2 mars (via Teams), 7 september, 12 oktober. 
Halvårsmöte 16 november 
 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden:  
27 januari, 22 februari, 1 april, 11 augusti, 6 oktober, 27 oktober, 
10 november. 
Konstituerande styrelsemöte 29 juni.  
 
 

Verksamhet 
FRE har under året haft diskussioner med kommunen i flera frågor och vi 
verkar genom att besvara remisser, ha kontakt med tjänstemän och 
bevaka agendor, handlingar och protokoll från nämnder. Vi har också 
verkat genom deltagande i KTR och Rådet för delaktighet. Förutom detta 
har vi deltagit i tre olika projekt-samrådsgrupper. 
Under året har vi haft en insändare i Enköpingsposten och inbjudit 
tidningens nye chefredaktör Håkan Wikström, till ett ordförandemöte. 
 

1. Enköpings kommun 
 

Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR) 
KTR är kommunens samrådsorgan med sex politiker och tio 
representanter från FRE.  Mandatperioden är fyra år och tillsätts av 
kommunfullmäktige efter de allmänna valen. FRE-deltagarna nomineras 
av föreningarna. FREs ordförande-möten är referensgrupp till rådet.  
 

Från FRE deltar: Ersättare:  
Katarina Lindberg FRE, vice ordf.        Per Nordlander, FUB 
Jan Wigdell, SRF Arne Sundvall, SRF 
Tilda Holstius A/A Aila Nylund, Hjärt-Lung 
Elsie Johansson, HRF Niklas Kleman, Neuro 
Anneli Djurklou, Stroke   Margareta Wiberg, Reumatikerna 
 
Från kommunen deltar:  Ersättare: 
Jesper Englund (S), ordförande         Heiki Titinen (Kd), ÖverförmyndarN 
Yvonne Bromée (M), SocialN. Johan Sandin (NE), Miljö- och bygg 
Bitte Myrsell (M), Vård- och omsorgsN (ny i år)    
Marianne van Aller (S), Miljö- och bygg 
 

Rådet har haft sammanträde 6 gånger:  11 februari (via Skype), 18 mars 
(Skype), 8 maj (Skype), 23 september (Teams), 3 november 
Linbanegatan), 2 december (Teams/Linbanegatan). 
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Viktiga frågor som tagits upp: 
Remissen på nya Riktlinjer för färdtjänst. Information/diskussion om nya 
P-systemet, nya busslinjerna, trafikarbeten i tätorten, kommunens arbete 
med doftfria produkter, textade digitala sändningar, hur skolan arbetar 
med elever med NPF-diagnoser, Regionens arbete med tillgänglig natur, 
lokaler för FREs aktiviteter, Vård-och omsorgsremiss taxor & avgifter , 
tillgänglighet vid miljöstationer och Myndigheten för delaktighets 
kommunenkät. 
 
Tillgänglighetspriset                                                                         
Under våren utsåg rådet ICA Nära Bergvreten, till mottagare av 
kommunens Tillgänglighetspris. Motiveringen var:  
-För sitt sätt att bistå kunder under pandemin med hemkörning av varor 
utan kostnad och betalning mot faktura, så att risk för smitta minimerats.  
 

Tillgänglighetspriset initierades med ett Medborgarförslag från Janne 
Wigdell 2015 och delades ut första gången 2018. Juryn har 2021 bestått 
av Janne Wigdell, Katarina Lindberg och rådets ordförande Jesper 
Englund. 
 

Vård- och Omsorgsgruppen 
Margareta Wiberg och Anneli Djurklou. 

Under året har förvaltningen inte bjudit in till några möten. 

Samhällsbyggnadsgruppen   (Tekniska nämnden)                                                                                                          
Katarina Lindberg och Per Nordlander.  

Gruppen har inte haft några träffar med förvaltningen.                                                                   

Miljö- och stadsbyggnadsnämndsgrupp                                                                                                  
Elsie Johansson och Aila Nylund.  

Ingen kontakt med förvaltningen. Gruppen har bevakat nämndens 
sammanträden via länk. En av de viktigaste frågorna under året var 
”VIABLE CITIES”, Enköpings satsning på att vara klimatneutralt år 2030. 
Hållbarhet ska byggas in i kommunala system och processer. 

Utbildning och arbetsmarknadsnämndsgruppen                                                                                                              
Tilda Holstius och Arne Sundvall. 

Gruppen har inte haft några träffar med förvaltningen under året. 
Förvaltningen har ännu inte presenterat någon kontaktperson. 

Upplevelsenämndgruppen                                                                                                                
Jan Wigdell och Niklas Kleman. 

Förvaltningens kontaktpersoner har varit Marita Ghafouri och Ann 
Bonny.  
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Flera möten av både digital och fysisk karaktär har hållits med 

kontaktpersonerna under året. Vid dessa möten har främst avhandlats, 

dels avstämningar av ärenden på KTRs agenda, dels specifika frågor om 

tillgänglighet. Dessa möten har också redovisats i aktuella nummer av 

FRE-bladet.                                                                                             

Ann Bonny gick i slutet av året på tjänstledighet. Under våren 2022 har 

förvaltningschef Jonas Nyström ersatt henne. 

Andra tillfälliga grupper                                                                                     
FRE har under året förutom de vanliga kontakterna medverkat i tre 

projektsamverkansgrupper med olika inriktning. Grupperna har tillkommit 

på förvaltningarnas inbjudan. 

Kulturhus Joar 
Janne Wigdell SRF, Yvonne Bromée FUB, Lena Gård-Sjöman NEURO, 

Elsie Johansson HRF, Agneta Södersten A/A. Till gruppen adjungerades 

senare Niklas Kleman i kraft av att vara kontaktperson mellan 

KTR/upplevelseförvaltningen.     

Gruppen hann träffats en gång innan pandemin åter slog till men 

grunden var lagd och gruppen har kommit igång igen våren 2022.   

De överläggningar som hållits har givit ett intryck av goda möjligheter till 

en mycket bra samverkan och kommunikation med projektledningen 

avseende påverkan av hur tillgängligheten kommer att utformas i 

byggnaden. 

Pepparrotsbadet                                                                                                   

Janne Wigdell SRF, Nicklas Kleman Neuro, Agneta Södersten A/A, 

Margareta Wiberg Reumatikerna, Anneli Djurklou Stroke.  

I samband med byggandet av Pepparrotsbadet fanns tidigare en 

intressegrupp bl.a. från FREs olika medlemsorganisationer. Gruppen var 

något lösligt sammansatt varför samverkan med kommunen kom att 

sakna struktur för konstruktiv samverkan. På grund av att en mängd 

synpunkter på främst Rehabbadets tillgänglighet framkommit efter att 

badet tagits i bruk, kallade kommunen till ett möte.                              

Första mötet genomfördes i november där många kritiska synpunkter 

kom till ytan. Mötet beslutade att, efter att en sammanställning av kritiken 

satts på pränt och kommunen fått tillfälle att granska och åtgärda 

synpunkterna, så skulle gruppen åter träffas.  

Gymnasieskolan                                                                                   

Arne Sundwall SRF, Tilda Holstius, Anneli Djurklou, Lena Thorén HRF.  
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FRE inbjöds 21 april att tillsammans med projektledare Patrik Törnevik, 

Enköpings kommun och arkitekt Helena Polgård Nygren från White 

Arkitekter som ritat skolan, gå igenom ritningen och komma med 

synpunkter på den nya Gymnasieskolan. 

  

2. Region Uppsala                                                                                                 

Regionala rådet för delaktighet, RFD                                                      
Rådet är Region Uppsalas motsvarighet till KTR. Kandidaterna 
nomineras till FUL (Funktionsrätt Uppsala län) av såväl sina 
basorganisationer som funktionsrättsorganisationer. FUL fastställer på 
ett ordförandemöte med distriktföreningarna våra representanter. 
Formellt utses de sedan av Regionfullmäktige för fyra år (en 
mandatperiod).   

Rådet har under året genomfört fyra möten: 6 april, 19 maj, 8 september, 
18 november. De flesta områden som regionen ansvarar för har berörts. 
Några viktiga och aktuella områden under året var digital kommunikation, 
tillgängliga resor i vården, regionens kulturplan, jämlik tandvård och 
tillgång till rehabilitering.  

Lena Thorén och Tilda Holstius ingår sedan 2020 även i 
referensgruppen för Effektiv och Nära vård, där syftet är att förbättra 
samverkan mellan kommun och region omkring brukare av vård.   

 

3. Övrig verksamhet 

Folkrörelsearkivet i Uppsala län   
FRE är medlem i Folkrörelsearkivet som förvaltar våra arkiverade 
föreningshandlingar. Tilda Holstius har under året varit ledamot i 
Folkrörelsearkivets styrelse som representant för 
Funktionsrättsföreningarna i länet.  Projektet med att skriva 
funktionshinderföreningarnas historia har legat nere under 2021. 
 

Brukarråd för hjälpmedel i Uppsala län och Enköpings kommun  
FRE representeras av Katarina Lindberg DHR, Yvonne Bromée FUB och 
Lena Gårdh Neuro. Malin Kangas, budgetansvarig för hjälpmedel i 
Enköpings kommun, är kommunens representant.  

Gruppen är referensgrupp avseende hjälpmedel för vuxna från 21 års 
ålder, såväl tekniska som kognitiva.  
Under året har gruppen träffats vid tre tillfällen, varav två digitalt. 
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Sommarrogruppen 
Maud Sundqvist sammankallande, Britt-Marie Bernström FUB, Torbjörn 
Bernström FUB, Leif Hedström DHR och Lasse Olsson DHR.  

Gruppens uppdrag är att ha ett övergripande ansvar för verksamheten 
på Sommarro.  
Gruppen har träffats då behov funnits. 
 

Remissvar 
FRE har svarat på följande remisser: 
a) detaljplaner   

- Lillsidan 4:5 och 4:7 (Mejeriet) 
- Lillsidan  5:3 m.fl. 
- Korsängen 21:34 (Nya Gymnasiet) 
- Centrum 18:1 (Paushuset) 

b) övriga 
 - Nya riktlinjer för färdtjänst 
 - Taxor och avgifter 2022 för Vård- och omsorg 
 
Sommarro 
Sommarro Föreningsgård drivs av FRE och dess medlemsföreningar.  

Sommarros verksamhet 2021 startade den 22 maj och avslutades den 

18 september 2021. Serveringen var öppen från klockan 11 till klockan 

16 varje dag i veckan under säsongen. Även under 2021 präglades 

verksamheten av pandemin och olika restriktioner. 

Serveringen har bemannats av volontärer från Astma och Allergi-

föreningen, föreningen Attention, Demensföreningen, DHR, FUB, 

Hörselskadades förening, Personskadeförbundet RTP, 

Reumatikerföreningen, RSMH Liljan och Strokeföreningen.  

Det har under året varit drygt 5 000 besökare på Sommarro.  

Förutom gäster i serveringen har flera föreningar, skolor, kommunala 

verksamheter, företag och privatpersoner hyrt Sommarro för egna 

arrangemang. 

Under säsongen har FRE haft lotterier och sålt armband till förmån för 

Sommarros Vänner. Sommarro har också inspirerat till 

cykling/promenad ut till Sommarro genom att varje månad lotta ut vinst 

till några som cyklat/promenerat.  

Traditionsenligt har Sommarro haft ett rum med loppissaker. 
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DHR har genomfört 8 onsdagskvällar med god uppslutning av gäster, 

som fått lyssna till sång och musik och avnjutit kaffe och smörgås. 

Sommarro fick under sommaren en boulebana, som färdigställdes av 

Torbjörn Bernström och Conny Plan och som bekostades av DHR. 

Banan invigdes i samband med hantverksmässan. Banan kom sedan till 

användning när DHR utmanade Centern i den årliga turneringen. Även 

Strokeföreningen genomförde en intern tävling under sommaren. 

Hantverksmässan i början av augusti samlade en rad utställare med 

konst- och konsthantverk, informations- och träningsmaterial, hembakat 

bröd, grönsaker och honung.  

Många besökare har använt bryggan. När det gäller en anpassad 

badramp, som FRE arbetat för i ett projekt tillsammans med 

Länsstyrelsen har inget nytt hänt! Det finns inga medel avsatta hos 

kommunen för att göra badplatsen på Bredsand eller Sommarro 

tillgängliga under den närmaste framtiden.  

Trädgårdsskötseln ingår som vårt åtagande enligt det gamla kontraktet 

med kommunen. En trädgårdsgrupp med deltagare från olika 

medlemsföreningar har inlett en återuppbyggnad av trädgården. 

Socialpsykiatrin, som har varit här med sin verksamhet, har hjälpt till med 

hantering av grovsopor. De har också rustat en del av våra gamla möbler 

och skänkt fler bord och stolar som de fått till sin verkstad.  

Historiecirkeln                                                                                                                                                    
Har varit vilande under hela året, framför allt på grund av pandemin. 
 

Studier 
Sker i samarbete mellan Funktionsrätt Enköping och ABF Uppsala län.  
Under året har inga studier genomförts. 
 

Information 
Information till medlemsföreningar sker via FREbladet och direktutskick 
via mail. 
 

4. Ekonomi  

Under andra delen av 2021 var FRE helt utan lönekostnader vilket har 

minskat de fasta utgifterna. En annan stor post har varit kostnaden för el 

på Sommarro beroende på att värmen måste vara på hela året och 

elementen skall vara inställda på 14°. En första avbetalning på skulden 

till Folksam har också gjorts. Då kommunen inte skriftligen hade sagt 

upp Samverkans-avtalet i tid och inget IOP-avtal hade ersatt det, 



9 
 

betalades kommunbidraget ut i samma nivå som under avtalstiden.  

Sommarro har dessutom haft ”normalöppet” med många besök, vilket 

ger intäkter i caféet. Anläggningen har varit uthyrd vid flera tillfällen och 

intäkter från lotterier, loppis och Sommarros Vänners 

armbandsförsäljning har stärkt ekonomin. Även detta år har alla som 

arbetat på Sommarro gjort det utan ersättning och de allra flesta har 

bakat och skänkt bröd till caféet samt loppis och lotteriet. 

 

5. FREbladet 

FREbladet har utkommit med tio nummer. Redaktörer har varit Lena 
Thorén och Maud Sundqvist.  Ansvarig utgivare Anneli Djurklou. 
 

6. Hemsida 

FREs hemsida www.hsoenkoping.com har uppdaterades regelbundet. 
På hemsidan finner man aktuell information från samhället och annan 
information om Funktionsrätt Enköpings verksamhet samt ett aktuellt 
kalendarium. 
 
 
 
 
 
 
 
  
………………………………………  ………………………………………… 
    Anneli Djurklou, ordförande                  Jan Wigdell, v.ordf. 
 
 
 
……………………………………  ……………………………………….         
    Lena Thorén, sekreterare           Torbjörn Bernström, kassör 
 
 
 
……………………………………  ………………………………………… 
Britt-Marie Bernström ledamot       Lars-Göran Olsson, ersättare     
 
 
 
………………………………  …………………………… 
Tomas Tronsén, ersättare        Margareta Wiberg, ersättare 
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