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Vuxenskolan får nära
två miljoner i bidrag
LÄNET Allmänna arvsfonden
har beviljat Studieförbundet
Vuxenskolan Uppsala län (SV)
1 931 000 kronor för det första
året i ett treårigt projekt för
att öka brukarinflytandet i
Uppsala län.

mindre projekt och ansatser att
öka brukarinflytandet i länet. Inte
minst har brukarföreningarna
jobbat med detta under lång tid,
säger Fredrik Sjöberg, verksamhetschef för SV i Uppsala län, och
fortsätter:

Projektet, kallat ”Forum för Brukarinflytande i Uppsala län”, ska
skapa förutsättningar för att öka
brukarnas inflytande på vård och
omsorg.
– Det finns redan många bra

– Med Forum för Brukarinflytande tar vi för första gången ett
helhetsgrepp om frågan. Vi ska
försöka samla in goda exempel
och metoder, vidareutveckla och
sprida dem.

Projektledaren
Anna-Maria
Lundberg säger i ett pressmeddelande att målet är att de tillsammans – brukare, kommuner och
landsting och forskningen – ska
hitta sätt att få brukarinflytande
att bli en naturlig del i verksamhetsutvecklingen i kommuner
och landsting.
För att det ska fungera måste metoderna komma ur brukarpers
pektivet.
De som ska arbeta i projektet

kommer att vara personer med
egna erfarenheter av psykisk,
neuropsykiatrisk eller intellek
tuell funktionsnedsättning.
Övriga medsökande i projektet
är:
• Brukarnätverket NSPH i Uppsala län (Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa)
• FUB Uppsala län (Föreningen
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
• Regionförbundet Uppsala län.

FAKTA STUDIE
FÖRBUNDET
VUXENSKOLAN
SV Uppsala län har i många år
arbetat med olika föreningar för
brukare. De sprider information
och anordnar exempelvis studiecirklar i egenmakt, och på senare
tid har man även engagerat
sig i Brukarnas Revisionsbyrå i
Uppsala län, som utför brukarrevisioner på institutioner.

ROSE-MARIE ERIKSSON

Sveagruppen ökar upplagorna
Den senaste upplageredovisningen från Tidningsstatistik
AB visar att dagspressen fortsätter tappa läsare.
Men en god nyhet är att
Sveagruppen, som Upplands
Nyheter tillhör, växer.
Totalt handlar det om en ökning
på 300 exemplar per utgivningsdag och siffrorna är uppseendeväckande. Sveagruppen sticker
ut som en påtaglig vinnare på en
sorgkantad marknad, och tendensen är så tydlig att den inte
går att förklara bort.
Dagstidningarna har valt att i allt
högre grad försöka spara pengar
genom att samarbeta och därmed

inte tycker om den utvecklingen,
säger Sveagruppens vd Bertil Pettersson. Vi har för vår del haft
det här på känn och försökt satsa
ännu mer på den typen av innehåll, och det har betalat sig.

utvidga sina bevakningsområden,
och samtidigt har tidningarna blivit tunnare och tunnare av besparingsskäl. Följden har blivit att

den lokala bevakningen försämrats. De små, nära nyheterna har
rationaliserats bort.
– Det är ju tydligt att läsarna

Dagspressens upplagesiffror har
redan resulterat i att Mitt
media
beslutat lägga ner Dagbladet i
Sundsvall, och det spekuleras nu
i att tidningsdöden ska drabba
ännu fler inom en snar framtid.
Många stora tidningar har tappat
mer än tio procent av upplagan
på ett år, och det är mycket kännbart för ekonomin.
– Att dagspressen blöder är vi
de första att beklaga, säger Bertil
Pettersson. Den dagliga debatten

blir till exempel betydligt mind
re seriös när den i allt högre utsträckning förs i sociala medier.
Men vi tänker inte be om ursäkt
för att det går bra för oss. Tvärtom inspirerar det oss att fortsätta
utvecklas.
Ni som läser Upplands Nyheter
regelbundet har redan sett att det
pågår en offensiv satsning på flera
fronter. Den satsningen fortsätter.
– Vi har ett fantastiskt roligt år
framför oss, avslutar Bertil Pettersson.
ULF KRISTRÖM

FOTNOT: Upplands Nyheters
upplaga har ännu inte nått en
ökning, men heller ingen minskning.

Böcker, bibliotek, våld och fredag

B

okhandelns februarirea är inte längre den
bokslukarnas julafton den en gång var.
Ändå är den spännande och lockande för
den som gillar berättelser och bokstäver
på papper mellan mer eller mindre hårda pärmar.
Backstuparet har
numera en litet kluven
inställning till litteratur
och inköp av böcker.
En gång satte hon som
skulle bli Mor i stugan
rekord i boklån på det
skolbibliotek hon då
frekventerade. Hon tror
fortfarande mest på lån
av böcker och gubbens
köplust är nu mera
begränsad av utrymmesskäl.
BACKIS
I gubbens skola var

biblioteket däremot magert, uråldrigt och sparsamt
försett men en kamrat berättade och upplyste den
lässugne unge mannen om det kommunala bibliotekets existens och lovordade de snälla tanter som
fanns där för hjälp och bistånd till den som ville
söka sin väg in i litteraturens tassemarker.
Efter att något skamsen ha blivit ombedd att söka
upp toalettens handfat för tvättning av två gånger
fem smutsiga småfingrar skrivs ett lånekort för barnoch ungdomsavdelningen ut. Det första lånet blev
Robinson Crusoe.
Hemma hos pojken väckte biblioteksbesöket viss
förvåning men snart fick han uppdraget att med
bibliotekariens hjälp låna romaner till sin mamma.
När hennes man ville låna krigsskildringar möttes
detta av en viss tveksamhet hos personalen men
det löste sig genom vädjande blickar ur ärliga blå.
De visste ju inte heller att grabben lärt sig att sitta
stilla och tyst när herrn i huset hade besök av sina

frontkamrater och pratade minnen från vinterkriget
och framåt. Pojkens närvaro glömdes helt enkelt
bort och han fick då brutalt lära sig att verkligheten
ofta överträffar dikten.
Grunden för ett aktivt fredsarbete och misstro
mot militär konfliktlösning och vapenfri värnplikt
lades redan då.
Det är genom levande berättelser vi kan växa och
förstå att våld bara i yttersta nödfall ska eller kan
mötas med våld. Det är våld som startar de flyktingströmmar vi ser och möter är enorma och mytbildningen för konsekvenserna har florerat.
Nu har vi ändå fått ta del av ett forskningsprojekt
från Handelshögskolan i Göteborg som säger att vårt
flyktingmottagande kostar oss 1,35 procent av BNP.
Förnekar vi det kanske vi ska tvätta våra smutsiga
fem en gång till, skämmas lite mer och hitta något
mer tidsenligt än storyn om Robinson och Fredag.

