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§ 40 

Öppnande av mötet 
Mötet öppnades. 

§ 41 

Val av justerare 
Handikapprådet beslutar 

att utse Bo Wedin att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och 

att datum för justering fastställs till den 19 december på Stationsgatan 12. 

§ 42 

Fastställande av föredragningslista och föregående protokoll 
Handikapprådet beslutar 

att godkänna föredragningslistan med tillägg av två övriga frågor: 
A Färdtjänst — kort information 
B Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning — förslag att ha punkten 
som stående, samt 

att lägga föregående protokoll till handlingarna 

§ 43 

Projekt, Bättre brukarinflytande 2017 — redovisning 
Power point bilaga 1. 

Elisabeth Axberg, HSO, informerar om att projektrapporten kommer att vara klar om cirka en 
vecka. Synpunkter tas gärna emot. 

Aktivitetsersättning kan fås från Försäkringskassan. Personer som haft aktivitetsersättning kommer 
sällan ut i arbete, de får få insatser och hamnar i ett behov av ekonomiskt stöd. Inom projektet 
intervjuades sju personer i åldrarna 25-36 år. Fler hade haft försörjningsstöd eller 
aktivitetsersättning med komplettering av försörjningsstöd. Man tittade även på vilka insatser som 
personerna hade och från vem, hur det såg ut med praktik och varför de inte fått anställning. Det 
fanns stora brister i information om vilka insatser som finns att tillgå. Information om val av praktik 
hade fungerat men i formationen om vad som händer efter praktiken var dålig. 

2 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1 



2upelfilue 
3 

HANDIKAPPRÅDET 

2017-12-08 

Elisabeth ger konkreta exempel från verkligheten och brukare. 

Samtliga intervjuade berättade om känslighet för stress och att det kunde innebära en försämring i 
sjukdomen. Upplevelse av stress fanns till exempel vid byte av 
handledare/vårdpersonal/handläggare och när man inte blev lyssnad till. 

Flera hade haft svårt för att berätta om sina svårigheter, särskilt de under 25 år. 

SIP och nätverksmöten har förekommit men det går inte att säga om den samverkan har påverkat 
personernas möjligheter att få anställning eller inte. Dock kan man se sådana positiva samband 
nationellt. 

Anhöriga hade varit ett stort stöd i att skriva ansökningar, överklaga och med att hitta 
praktikplatser. Men anhöriga kunde också innebära svårigheter på grund av överkrav eller 
underkrav på personen. 

Frågeställningar: 
Hur arbetar man med överlämnande? 
Hur kan man arbeta med känslighet för stress? Kognitivt stöd, fråga och lyssna mer. Hur kan ett 
kognitivt stöd se ut? Anteckningar, utveckla skriftliga planer och göra dem mer pedagogiska, 
använda telefoner mm. Det finns inget generellt svar utan behoven är individuella. 

II3S-modellen (Individual Placement and Support) är ett individstöd som finns med fokus på att hitta 
ett lönearbete direkt. Dock är det kö dit på 1-2 år. 
Estetiskt program finns för personer upp till 20 år. 
Träffpunkter finns. 
Utbud inom föreningslivet. 

Kan kommunen utöka utbudet med någon gruppverksamhet? 

Om man har beviljad aktivitetsersättning kan Försäkringskassan ge bidrag för bl a studiematerial, 
studiematerial och resor. Ett område att utveckla. 

Det behövs möjlighet att göra studiebesök på arbetsplatsen innan man börjar arbeta. 

Reflektioner och frågor: 
Fråga: 
Kan man verkligen komma i fråga för stöd utan att det finns kännedom om en persons problematik? 
En handledare kan få veta vissa delar men oftast inte allt det nödvändigaste. Det är inte heller säkert 
att dokumentationen är väl fungerande. 

Då det är svårt att hitta praktikplatser måste kommunen ställa upp mer. 
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Fråga: 
Hur togs personerna i studien emot på arbetsplatserna? 
Över lag var personerna nöjda. 

Ett EU-projekt pågår i länet där 100 personer med funktionsnedsättning intervjuas samt 100 
arbetsgivare om vilka behov som finns. Arbetsmarknadsnämnden (AMN) har ansvaret. 

Fråga: 
Hur går man vidare så att inte resultaten tappas bort, trots att studien endast innefattade sju 
deltagare? 
En presentation av resultatet kommer att göras i Lokusgruppen, i AMN, i omsorgsnämnden och i 
EU-projektet. 

§ 44 

Allergihuset - diskussion - skrivelse 
En skrivelse har inkommit till KHR från boende i Allergihuset. 
Bilaga 2. 

Det bor nu fler rökare i huset vilket orsakar problem för övriga personer. En ombyggnation/tillägg 
av studentbostäder intill huset, gör att det finns en oro för exponering från ytterligare rökande samt 
grillning. KHR har haft kontakt med både Uppsalahem och kommunjurist. Bona har fått 
återkoppling från jurist via e-post som läses upp. 

Diskussion. Benny Enholm, Uppsalahem, informerade vid ett tidigare sammanträde om att dagens 
principer för byggande har kommit ikapp sedan Allergihuset byggdes. Vidare att man inte får ha två 
köer. Uppsalahem har varit inbjudna till ytterligare möte i KHR men inte kunnat medverka. Det är 
angeläget att åter bjuda in dem samt den jurist som är mest insatt i frågan. Ann Larsén tar 
kontakterna. 

§ 45 

Ombyggnation av Fyrishov 
Klas Enskär, Fyrishov, informerar och visar en power point. 
Bilaga 3. 

Fyrishovs verksamheter riktar sig till alla och folkhälsa är ett nyckelbegrepp. Fyrishov står under 
utveckling. En ny simhall ska byggas vägg i vägg, norr om den befintliga. I entrén ska ett centrum 
skapas. Hopptornet kommer att finnas i en separat bassäng. Nya varmbassänger kommer att 
behövas. Man räknar med två till tre års byggtid. Vissa provisoriska lösningar kommer att bli 
aktuella under tiden. I den befintliga bassängen byggs en rundbana men bassängen ska även fungera 
för t ex lek och det ska finnas varma hällar att vistas på. 
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Arbetet med att bygga startar 2019 och kommer att ta cirka två år. 2021 stängs den gamla bassängen 
för renovering, vilken beräknas vara klar 2023-2024. 

Fyrishov vill ha dialog med intressenter, t ex HKR, om vad som bör finnas att erbjuda i 
anläggningen. 

Reflektioner och frågor: 
Vilka är planerna för stugbyn, beachplanerna och utomhusbadet? 
Marken är delvis kommunens men det finns en osäkerhet idag om planerna, utredningar pågår. 

Fråga: 
Hur går tankarna om anpassade varma bad för funktionsnedsatta samt tillgänglighet, könsneutrala 
omklädningsrum, hur kommer bassängen att se ut? 
Tillgänglighetsfrågan är den viktigaste t ex utformning, proportioner, ramp, trappa, liftar och 
omklädningsrum för hela familjer eller för andra behov. Det ska byggas så multifunktionellt som 
möjligt. Det finns en medvetenhet om behoven. Varma bassänger kommer att finnas. 

Fråga: 
Vilken typ av rening kommer man använda? Klor inte är bra och brom är också en allergen. 
Det finns inga beslut fattade om rening utan man tittar på marknaden. 

Fråga: 
Handikapprörelsen kommer ofta in sent i processen. Vilken kompetens finns just nu inom 
Fyrishov? 
Just nu är man i faktainsamlingsskedet. Avdelningen för social hållbarhet på kommunen finns med i 
samarbetet men ännu är man inte framme vid detaljnivån. Under våren fortsätter insarnlandet. 

Utnyttja kompetensen inom handikapprörelsen. 

Fråga: 
Hur ser situationen ut just nu med könsneutrala omklädningsrum? 
Det finns iordningsställda bås för avskildhet i omklädningsrummen. 

Inför framtiden kommer man att titta på storleken på omklädningsrum med tanke på 
rullstolsanvändare. 

Fråga: 
Hur ser det ut med subventionerade priser? 
Utan ett uppdrag från Regionen bygger intäkterna på entréavgifter. Det finns inget uppdrag från 
Regionen att tillhandhålla bassänger men diskussioner förs gärna. 

Fyrishov tar gärna emot synpunkter inför ombyggnationen. Samverkan sker med kommunen och 
över 100 föreningar samt med Uppsalaborna. Skulle en referensgrupp mellan Fyrishov, 
Kommunen, Regionen och handikapprörelsen vara av intresse? Tips om Östersund där 
utgångsläget i byggandet var tillgänglighet för alla personer med funktionsnedsättning. 
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§ 46 

Uppföljning temadagen 
Önskemål om att få ut bättre information om att temadagen äger rum. Tänka till om vilka som är 
målgruppema för temat. Fundera till nästa sammanträde vilket tema vi ska ha. 

§ 47 

Rapport från LSS-rådet 
LSS-rådet har ett arbetssätt där rådet förlägger sina sammanträden ute i verksamheterna istället för 
på t ex Stationsgatan. 
En arbetsgrupp har arbetat med riktlinjer för myndighetsbeslut som kom fram till att inte ha något 
sådant dokument, utan att istället ha en arena tillsammans med nämnden och förvaltningen. 
Bättre samarbete med Hälsa- och habilitering har åstadkommits. 
Inom arvsfondsprojektet för bättre brukarinflytande togs synpunkter om bemötande in på plats, 
från de som besökt Psykiatrins hus. Liknande är gjort inom Hälsa- och habilitering. Det ska också 
genomföras i Tierp och Enköping. 
Arbete för en överenskommelse med Regionen gällande egenvård för barn. 
Förra valet saknades information på lättläst svenska för region och lokalt. Det kommer en begäran 
från LSS-rådet. 

§ 48 

Rapport från HSO 
KLKs uppdrag till HSO om att utbilda ett antal nämnder har utvärderats. Arbetet har fallit väl ut 
och tanken var en fortsättning. Ylva Sarinen, KLK, som har hållit samman arbetet slutar, varför det 
finns en oro för att rapporten och det fortsatta arbetet faller i glömsaka. KHR bör bevaka detta och 
ny projektledare utses. 

§ 49 

Rapport från nämnder 
UBN: 
Förtur av val till förskola för barn med särskilda behov 

IFN: 
Mycket insikter i nämnd att tänka till två gånger utifrån ett funktionshinderperspektiv. 
Parasport kommer att införas på Celsiusskolan 

SCN: 
Vilka frågor tycker HSO är angelägna att ta upp i SCN? 
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PBN: 
Många tankeställare utifrån ett funktionshinderperspektiv i nämnden. 
Många beslut fattade, bl a flera detaljplaner och planprogram. Inga med direkt bäring på 
funktionshinderområdet. 

OSN: 
Permanentande av LSS-rådet. 
Föreningsbidragen. 
Omsorgspriset. 
Riktlinjer och vägledning, Arena för samverkan. 

GSN: 
Handlat mycket om cykel och parkering. 
De gröna frågorna utifrån hur det ska bli bra för alla, vi behöver ha en skarpare tanke om hur vi vill 
ha våra grönområden. 

KS• 
Genomgång av kommunens alla program för att se om de är aktuella. Programmet för full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning är aktuellt men tillhörande handlingsplan 
behöver revideras — förtydligande av mål och delmål, språket och förstärkning av programstyrning. 
Från temadagen togs gruppbostäder upp. Ordföranden har fört frågan om krav på gruppbostäder när 
man ger mark till privata byggare till Mark- och exploateringsutskottets ordförande. 

§ 50 

Sammanträdestider 2018 
Presidiet skickar ut förslag på sammanträdestider till rådet. 

§ 51 

Övriga frågor 

A Färdtjänst 
Bo Östen tar upp frågan om färdtjänst. Bokningssystemet Alfa fungerade bra fram till 
uppgraderingen i oktober. Numer är det svårare att planera, mycket samordning och det är lång 
väntetid på bilar. Kia tar med sig frågan till GSN och återkommer. 

B Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning — stående punkt 
Birgitta tar upp frågan. Då programmet är nytt är det viktigt att det hålls levande. Rådet borde få en 
rapportering om vad som händer i de olika nämnderna och hur man diskuterar. Nästa dragning från 
nämnder bör vara med koppling till programmet. 

7 
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§ 52 

Avslutning 
Ordförande tackar alla för i år och önskar God jul och Gott nytt år. 

Kia kommer från och med nu ha med sig något bakat till sammanträdena från verksamheten där hon 
arbetar. Därmed slutar rådet med de smörgåsar som serverats hittills. 
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Arbete 

Varför så få i arbetslivet under eller efter perioden med aktivitetsersättning? 

2 



Syfte 

• att delaktighet och inflytande ökar i de processer som pågår i den statliga 
satsningen "psykisk hälsa" 

• att särskilda former för medinflytande skapas i processer som rör personer med 
psykisk funktionsnedsättning och deras försörjning 

• att en ansökan om medel hos Allmänna arvsfonden om ett mer omfattande 
projekt med syfte att öka intresset för samhällsfrågor hos personer med 
funktionsnedsättning 

3 



• 
Projektmål —"försörjningsstöd" 

• Kartlägga inflytande och delaktighet 

• Utforma en modell för brukarinflytande 

4 



Metod 

• Att med enskilda intervjuer inhämta kunskap om upplevelsen av inflytande och 
delaktighet. Antal deltagare beräknas till fem till tio personer. 

• Analysera resultatet utifrån hur de aktuella synpunkterna kan användas i ett 
utvecklingsarbete och hur användbar den provade modellen är inför framtiden 

5 



Målgrupp för intervjuerna 

Personer som samtidigt har 

• har en psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

• har eller har haft aktivitetsersättning 

• uppbär försörjningsstöd 



Sammanfattning av projektet 

• 1 stödet har man upplevt inflytande och delaktighet men även 
motsatsen 

• Positiva erfarenheter från praktik och/eller arbete 

• Alla beskriver att de är mycket känsliga för stress 

• Flera uppger att man först på senare år accepterat sina begränsningar 

• Flertalet har uppgett att informationen om stödet för praktik och 
annat har varit otydligt 



Forts. sammanfattning 

• Byte av arbetsmarknadssekreterare, handläggare och/eller 
vårdpersonal har orsakat stress 

• Oro för ekonomin har uppgetts förvärra sjukdomen 

• Samverkan mellan myndigheter har inte varit särskilt omfattande 

• Utbildningen som personen gick ledde inte till arbete då 
arbetsmiljön var för stressig 

• Anhöriga har för några varit en stor tillgång 

• Anhöriga har för två personer orsakat svårigheter 



Utvecklingsområden 

• Införa kartläggningar om inflytande och delaktighet med bland annat 
intervjuer? 

• Fler män än kvinnor i arbete? Varför? 

• Hur bemöta personens känslighet för stress? 

• Kan man öka det kognitiva stödet? 

• Kan man öka stödet för att medvetandegöra och acceptera 
svårigheterna i tidigare ålder? 

• Yngre åldrar — vilket stöd, vilka aktiviteter kan utvecklas? 



Utvecklingsområden forts. 

• Samarbeta med EK ang ekonomiskt stöd för särskilda aktiviteter? 

• Organisera aktiviteter för friskvård? 

• Medvetandegöra personens förutsättningar för arbete innan 
yrkesutbildning? 

• Hur arbeta med bristande kontinuitet gällande handläggarna? 

• Hur kan stödet till anhöriga utvecklas? 

• Metoder som ökar möjligheter till arbete för målgruppen? 



Information om Allergihuset till KHR mötet 2017-12-08 

Vi vill uppmärksamma KHR på flera problem när det gäller Allergihuset. Felaktiga beslut har lett till 

otrygghet, bristande tillgänglighet och risker att bli akut sjuk i sitt eget hem. Uppsala kommun och 

Uppsalahem planerar nu ytterligare beslut som kommer starkt påverka boende med funktions-

nedsättning möjligheter att bo kvar. 

Bakgrund 

Allergihuset är ett kategorihus som innehåller 17 st allergilägenheter och byggdes för att människor 

med funktionsnedsättning av typen astma, allergi och annan överkänslighet ska ha någonstans att bo 

och ett boende som är anpassat till deras funktionsnedsättning. Huset är det enda i sitt slag i Uppsala 

län och byggdes av kommunala bostadsbolaget Uppsalahem i mitten av 1990-talet med bland annat 

statliga medel från Byggforskningsrådet. Målet var att "skapa ett sunt boende för människor med 

känsliga slemhinnor och hud". Grundidén för Allergihuset var att "utvecklingen måste gå vidare 

framförallt inom området bostäder för människor med speciella hälsoproblem" och att "Speciella 

åtgärder görs för att anpassa bostäderna till denna målgrupp". 

1. Borttagandet av reglerna 

Uppsalahems styrelse har tagit bort "Anvisningar och rekommendationer" som är de regler som 

boende, gäster och personal ska följa i huset och dess närmiljö och som var grunden till att huset 

fungerade som ett Allergihus. Samtliga hyresgäster fick läsa igenom dessa regler senast vid 

kontraktsskrivningen och skriva under att man ska följa dessa regler. Trots att stark kritik har 

framförts till Uppsalahem/ Uppsalahems styrelse för borttagandet av "Anvisningar och 

rekommendationer" från såväl majoriteten av alla hushåll i Allergihuset, från Astma- och 

allergiföreningen Uppsala och Knivsta, från HSO Uppsala, från Astma- och Allergiförbundet och från 

HSO nationellt så har man inte rivit upp detta beslut och återinfört "Anvisningar och 

rekommendationer". Vidare har flera politiska representanter i Handikapprådet i Uppsala riktat skarp 

kritik mot Uppsalahem/Uppsalahems styrelse för borttagandet av detta regelverk, men återigen 

vägrar Uppsalahem/Uppsalahems styrelse att ta till sig av kritiken och återinföra "Anvisningar och 

rekommendationer". 

2. Minst två rökare har flyttat in i Allergihuset 

Tidigare var det helt förbjudet för rökare att teckna kontrakt och flytta in i Allergihuset. Det har 

Uppsalahems styrelse tagit bort. Minst 2 rökare har flyttat in sedan reglerna "Anvisningar och 

rekommendationer" tagits bort med starkt negativa konsekvenser för boende som är allergiska för 

cigarettrök. Det är fortfarande förbjudet att röka i huset och på balkonger, men boende rökare tar 

med sig mycket rökpartiklar in i Allergihuset via kläder/hår/andedräkt efter att nyligen ha rökt vilket 

gör att boende som reagerar på denna typ av ärnnen/allergener blir akut dåliga och inte längre kan 

eller får svårt att vistas i husets trapphus och hissar. Man blir tvungen att vänta med att gå in i huset, 



eller att vänta inne i sin lägenhet för att kunna gå ut, tills husets ventilation har dragit ut det värsta av 

rökpartiklarna. Detta kan bli en lång och orimlig väntan. 

3. Uppsalahem har ändrat i kontrakten till lättare besvär 

Uppsalahem har ändrat i kontrakten så att det står nu att lägenheterna är för människor med lättare 

besvär. Alla ändringar har skett utan dialog med hyresgästerna. Att Uppsalahem skriver om 

hyresavtalen för nya hyresgäster där man successivt begränsar graden av allergiska och astmatiska 

besvär är problematiskt av flera skäl. De ursprungliga kontrakten som fortfarande är aktuella är till 

för människor med uttalade besvär och där det ej föreligger någon begränsning. Många år senare 

inför Uppsalahem nya hyresavtal för nytillkomna hyresgäster där man ändrar till måttliga allergiska 

besvär. Under 2017 inför man åter nya hyresavtal där man ändrar till lätta allergiska besvär. På detta 

sätt avvecklar man successivt Allergihuset och inom en snar framtid kommer Uppsala län inte längre 

att ha ett Allergihus för de människor med funktionsnedsättande astma- och allergi som är i behov av 

ett sådant allergianpassat hus. Människor med lättare allergiska besvär klarar sig utan 

specialanpassade bostäder. Men i praktiken flyttar människor in i Allergihuset som överhuvudtaget 

inte har några allergiska sjukdomar pga att de har längre kötid sedan Uppsalahem tog bort Allergikön 

och kravet på läkarintyg för att få hyreskontrakt. Situationen blir alltmer ohållbar. Människor med 

funktionsnedsättning med ursprungliga kontrakt bor kvar i huset. Nya hyresgäster flyttar in utan 

funktionsnedsättning och har ingen kunskap om astma och allergier. Nya hyresgäster tror att utifrån 

deras nya hyresavtal att huset är till för dem med enbart lättare besvär. Uppsalahem har tagit bort 

reglerna "Anvisningar och rekommendationer" vilket gör att nya hyresgäster inte vet hur de ska 

agera vilket dagligen riskerar boende allergikers hälsa. 

4. Uppsalahem planerar att bygga ut alldeles intill Allergihuset 

Uppsalahem planerar att bygga ett studenthus intill Allergihuset, och 2 andra studenthus i 

anslutning. En gångcykelväg planeras bara ett par meter från Allergihuset. Vare sig Uppsalahem eller 

Uppsala kommun har haft någon dialog med de boende om planerna, man har inte gjort en 

riskanalys för hur dessa planer skulle påverka boende i Allergihuset, och man har inte heller 

hörsammat synpunkter från berörda med kunskap dvs boende med funktionsnedsättning, astma-

och allergiföreningen eller HSO. Istället planerar man miljön i direkt anslutning till Allergihuset så att 

nya funktionshinder kommer uppstå såväl inne i Allergihuset som i dess närmiljö. 

För att huset ska fungera som ett Allergihus är det av yttersta vikt att närområdet är så fritt från 

allergener, damm, partiklar, avgaser och dofter som möjligt. Detta var anledningen till att man valde 

att uppföra Allergihuset på befintlig plats efter noggranna utredningar — dvs i utkanten av ett redan 

färdigbebyggt område i anslutning till en större äng/parkmark som inte skulle bebyggas mer enligt 

gällande detaljplan och inga vägar i närmiljön. 

5. Strider mot den nya funktionshinderpolitiken 



Allt detta strider mot den nya funktionshinderpolitiken. Uppsala kommun och Uppsalahem har hittills 

brustit i sitt agerande och inte verkat för att lösa befintliga funktionshinder i Allergihuset och dess 

närmiljö som har skapats genom kommunens/Uppsalahems beslut på senare år. Vidare har man 

fortsatt att fatta beslut och planer som kommer att skapa nya funktionshinder för boende med 

funktionsnedsättning i Allergihuset. Detta går i rak motsatt riktning till den nya 

funktionshinderpolitiken där man betonar vikten av att identifiera och undanröja såväl befintliga 

funktionshinder som att förebygga att nya funktionshinder inte uppstår genom att samarbeta med 

berörda människor med funktionsnedsättning, funktionsnedsättningsföreningar och HSO. 

Länsstyrelsen uppmanar Uppsala kommun senast 2016 att fler bostäder för människor med 

funktionsnedsättning behöver byggas. Allt fler kommuner i Sverige börja numera bygga olika former 

av Allergihus (enligt senaste undersökningen från Astma- och Allergiförbundet är man nu uppe i 

drygt 60 st i Sverige). Uppsala kommun fortsätter dock att försämra villkoren för människor med 

funktionsnedsättning och montera ner det enda Allergihuset i Uppsala län. 

Sammanfattningsvis 

Allergihuset byggdes av Uppsala kommun och Uppsalahem för att människor med 

funktionsnedsättning av typen astma, allergi och annan överkänslighet skulle ha någonstans att bo. 

Uppsala kommun och Uppsalahem har därför ett fullständigt ansvar att se till att huset drivs och 

kommer att drivas i framtiden som ett allergihus utifrån syftet med uppförandet av Allergihuset och 

det som står i de ursprungliga kontrakten samt reglerna "Anvisningar och rekommendationer" som 

de boende och Uppsalahem har skrivit under. 

Följande åtgärder behöver genomföras snarast möjligt: 

Att Uppsalahem/Uppsala kommun tillsammans med boende med funktionsnedsättning, Astma- och 

Allergiföreningen och <HR samarbetar för att identifiera/undanröja befintliga funktionshinder samt 

förebygga så att nya funktionshinder inte uppstår i Allergihuset och dess närmiljö. 

Att reglerna "Anvisningar och rekommendationer" återinförs i huset som en kontraktsbilaga. 

Att man återinför specialkön och kravet på läkarintyg för att få teckna ett hyreskontrakt i Allergihuset 

så att huset åter blir tillgängligt för människor med funktionsnedsättning av typen astma, allergi och 

annan överkänslighet. 

Att man inte bygger studenthus och en gång- och cykelväg precis intill Allergihuset utan att man 

istället skapar en säkerhetszon runt husets närområde för att säkerställa att inomhusmiljön i 

Allergihuset är medicinskt lämplig för människor med funktionsnedsättning av typen astma, allergi 

och annan överkänslighet. 

Avslutningsvis behöver vi samarbeta för att förankra den nya funktionshinderpolitiken och att 

motverka okunskap och fördomar styr beslut så att vi får ett samhälle som alla kan ta del av och leva 

i - även människor med funktionsnedsättning. 



Uppsala 2017-11-28 

Thomas Haak 

Maini Sorri Hongslo 

Boende i Allergihuset 



Möjligheternas arena 

Fyrishov är Sveriges mest besökta arena med ca 
1,6 miljoner besökare per år (2016). 

Arenan håller öppet alla dagar året runt. 

Verksamheten består av bad, idrott och event 
med folkhälsa i centrum. 



Bad 

Här finns en generös 
badanläggning med 
äventyrsbad, (nyrenoverat aug. 

20 I 7) en 50x25 meter 
simbassäng, en 
undervisnings- och en 
träningsbassäng, 
relaxavdelning och ett 
stort utomhusbad. 



Idrott 

Arenan omfattar 14 
idrottshallar varav 6 
fullstora hallar, bowlinghall, 
Friskis & Svettis samt 
specialhallar för judo, 
tyngdlyftning, fäktning, 
modern femkamp, 
truppgymnastik och 
gymnastik. 



Event 

De 6 stora hallarna är 
multifunktionella och ger 
stora möjligheter till 
anpassning utifrån behov. 

Varje år genomförs en rad 
olika event på arenan, 
alltifrån mässor, 
konferenser, musik- och 
teaterarrangemang till 
banketter och olika 
idrottsevenemang. 



Mer Fyrishov 

På någon av arenans 
serveringar kan en god 
lunch, fika eller middag 
avnjutas. 
Boende erbjuds på den 
angränsande stugbyn och 
campingen. 
Här finns också en rad 
utomhusaktiviteter i form 
av beachvolley, bangolf, 
boule, fotboll. 



Uppdrag simkunnighet 
Simkunnighet — kunskapskrav i läroplanen som lyder 

För att få godkänt betyg i årskurs sex, alltså minst betyget E, ska en elev: 

• kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge 

• kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. 

Fyrishovs metodik kring simkunnighet bygger på sex steg, vilka även är grunden för 
vår planering av badanläggningens fysiska utformning 

• Möta vatten för första gången (plask och lek — grunt vatten/barnbassäng) 

• Vattenvana under lekfulla former (doppa huvudet under vatten — familjebad) 

• Lära sig simma (lärarledd utbildning - undervisningsbassäng) 

• Utveckla simkunnighet på egen hand (rundbana och simhall) 

• Tävla — utmana (simhall och rundbana) 

• Utbildning och kunskapsöverföring kring säkerhet i och kring vatten (teori och praktiska 
övningar ex vis HLR) 

FYRISHOVS 
SIMAKADEMI 



Nya Fyrishov 

24/4 2017 beslutade KF att uppdra till Fyrishov AB att 
förnya och utveckla bad- och simanläggningen. 

Varför nu? 

- Teknisk status på den befintliga 50m bassängen 

- Uppsalas tillväxt både historiskt och framåt 

Utvecklingen är tänkt att ske i två steg. 
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Detaljplaneändring pågår 
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Tack! 

Claes Enskär, Utvecklingschef Nya Fyrishov 

claes.enskaräfyrishov.se   
018-727 49 61 

www.fy ri s h ov. s e  
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