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Kommunstyrelsen 

Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med 
funktionsnedsättning i kommunal verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Liza Boëthius (V) föreslår i en motion, väckt den 28 januari 2013, att kommunen ska anställa 
personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet och ha som mål att 1,5 procent av 
de anställda i kommunen ska vara personer med dokumenterad funktionsnedsättning. 
Motionen återges i bilaga 1. 

Remissbehandling 
Yttranden har inkommit från styrelsen för Teknik och service, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, styrelsen för Vård och bildning, barn- och ungdomsnämnden samt 
gatu- och samhällsmiljönämnden.  

Styrelsen för Teknik och service menar att frågan om anställning av personer med 
funktionsnedsättning först kräver ett omarbetat och förtydligat arbetsmarknadspolitiskt 
program. I ett sådant program ska kommunen ställa samma krav på alla aktörer som erbjuder 
kommunalt finansierad service. Vidare menar styrelsen att kommunen ska ha en tydlig 
struktur för hur urvalsprocess, mottagande och introduktion ska gå till, bilaga 2. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till den av kommunfullmäktige antagna 
arbetsgivarpolicyn och pekar särskilt på policyns värdeord ”likabehandling” och den guide 
knuten till arbetsgivarpolicyn som kommunledningskontoret tagit fram till chefer, Se kraften, 
som just behandlar kommunens förhållningssätt när det gäller funktionsnedsättning. Vidare 
pekar nämnden på att man tecknat avtal med styrelsen för Vård och bildning om uppdraget att 
ge unga vuxna med funktionsnedsättning möjligheten att komma ut i studier eller arbete. 
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Nämnden lyfter också i sitt remissvar fram den organisering kommunen har genom Navet, 
som har till uppgift att samordna utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser och som också kan 
underlätta för andra nämnder genom arbetsgivaransvaret för personer med 
funktionsnedsättning. Nämndens slutsats, mot bakgrund av nämnda åtgärder, är att 
motionärens intentioner redan får anses vara uppfyllda. Reservation har anförts av (S), (MP) 
och (V), bilaga 3. 
 
Styrelsen för Vård och bildning menar att strävan att Uppsala kommun ska bereda fler 
personer med funktionsnedsättning är lovvärd, men menar att om det ska ställas högre krav på 
Vård och bildning att ta emot personer med funktionsnedsättning jämfört med andra 
leverantörer, bör detta beaktas när förvaltningen får uppdrag och ersättning. Sammantaget 
uttalar styrelsen att man, som en ansvarstagande produktionsorganisation, arbetar med frågan 
med största intresse, bilaga 4. 
 
Barn- och ungdomsnämnden menar att kommunens arbetsgivarpolicy redan uttrycker 
värdeordet likabehandling vid rekrytering och därmed behövs inget mål om att en viss andel 
anställda ska vara personer med funktionsnedsättning, det är istället den sökandes 
kvalifikationer och kompetens som ska avgöra om en person anställs, bilaga 5. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden menar att, då kommunens arbetsgivarpolicy så tydligt 
uttrycker likabehandling vid rekrytering, behövs inte något mål om att en viss procent av 
medarbetarna ska utgöras av personer med funktionsnedsättning. Nämnden föreslår att 
motionen avslås. Reservation har anförts av (MP), (S) och (V), bilaga 6. 
 
Föredragning  
Begreppet funktionsnedsättning beskriver fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar som 
fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. Funktionsnedsättning är alltså 
något som en person har, inte något som en person är. Funktionsnedsättning kan märkas mer 
eller mindre i olika situationer och den påverkar inte alltid arbetsförmågan. Vissa typer av 
funktionsnedsättningar kan vara osynliga och inte alla personer med funktionsnedsättning 
önskar vara öppna med att berätta om sin funktionsnedsättning. 
 
I februari 2012 antog kommunfullmäktige en arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap 
samt arbetsmiljö och samverkan. Arbetsgivarpolicyn bärs upp av värdeorden demokrati, 
likabehandling, rättssäkerhet och medskapande. Med likabehandling menas att alla ska ha 
samma möjligheter och förutsättningar, oavsett var i organisationen man arbetar eller vilken 
roll man har. Kommunen ska ha nolltolerans för diskriminering. Kommunen ska också utgå 
från ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga vara öppen för att ifrågasätta normer och 
strukturer som kan göra att personer uppfattas som avvikare.  
 
För att öka kunskapen i kommunen, bryta invanda föreställningar, arbeta för ökad inkludering 
och attraktiva arbetsplatser, men också bistå organisationen med en ökad tydlighet om vad 
arbetsgivarpolicyns värdeord likabehandling kan innebära i praktiken, har kommunlednings-
kontoret under våren tagit fram en guide för kommunens chefer, Se kraften, bilaga 7. Guiden 
rör funktionsnedsättning och ska fungera som ett stöd för chefer, dels om en medarbetare 
drabbas av funktionsnedsättning, men också när det gäller nyrekrytering. I guiden ges några 
särskilda rekommendationer när det gäller rekrytering: 

- att undvika att fråga efter uppgifter om behandling, sjukdomshistoria eller annan 
information som inte är relevant för arbetssituationen 
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- att inte ta för givet att en person med psykisk funktionsnedsättning kommer att vara 
mer känslig för arbetsrelaterad stress 

- att se till att rekryteringsprocessen är rättvis – om en person med funktionsnedsättning 
uppfyller alla anställningskriterier får inte funktionsnedsättningen vara något hinder 

 
Guiden är utformad i linje med kommunens arbetsgivarpolicy och i överensstämmelse med 
kommunens uttalade rekryteringsmetodik, så kallad kompetensbaserad rekrytering. 
Kompetensbaserad rekrytering innebär kortfattat att i alla led i rekryteringsprocessen; urval, 
intervjuer, referenstagning etc, så är det kompetenserna i förhållande till kravprofiler som ska 
bedömas, inget annat. Metoden som sådan, som också varit föremål för en hel del forskning, 
har visat sig ha en positiv bieffekt; tillämpad fullt ut är metoden ickediskriminerande, då den 
inte väger in faktorer som kön, ålder, funktionsnedsättning etc utan strikt inriktar sig på den 
kompetens som efterfrågas i förhållande till vad arbetet kräver.  
 
Motionens förslag om att kommunen ska ställa upp ett mål om att 1,5 procent av de anställda i 
kommunen ska vara personer med dokumenterad funktionsnedsättning är ett kvantitativt mått 
som visserligen är möjligt att mäta, men som innehåller vissa problematiska aspekter. 
Registrering av funktionsnedsättning faller inom kategorin känsliga personuppgifter när det 
gäller personuppgiftslagen (1998:204) och registrering kräver därmed samtycke. Här är det 
viktigt att vara medveten om att inte alla personer önskar vara öppna med sina 
funktionsnedsättningar. Det är angeläget att kommunen inte i några som helst avseenden 
diskriminerar sökanden till olika tjänster. Ett kvantitativt mått – antal anställda med 
funktionsnedsättning – ger emellertid inte en adekvat bild av hur kommunen lyckas med 
inkludering och likabehandling.  
 
Motionen föreslår att kommunen ska ställa upp ett mål om att 1,5 procent av de anställda i 
kommunen ska vara personer med dokumenterad funktionsnedsättning och hänvisar till Gävle 
kommun som antagit ett sådant mål. Här är angeläget att poängtera att Gävle kommun, för att 
genomföra sin satsning, valt att lösa detta genom att tillskapa särskilda 
lönebidragsanställningar, utöver ordinarie bemanning. Kostnaden för genomförandet har för 
kommunens del varit omfattande, cirka 11 miljoner kr. Därutöver bidrar arbetsförmedlingen 
med mellan 20-30 miljoner kr i lönestöd och anpassningsåtgärder. Förfarandet har gått via 
arbetsförmedlingen, som också är den myndighet som registrerat 
funktionsnedsättning/arbetshinder. Detta är alltså inte något som kommunen för register över, 
utan kommunen räknar bara antalet lönebidragsanställningar.  
 
Inte någon av remissinstanserna tillstyrker motionen. Två instanser föreslår att motionen 
avslås. Flera av remissinstanserna hänvisar till arbete som redan pågår i kommunen, med 
koppling till kommunens arbetsgivarpolicy och då med specifik hänvisning till värdeordet 
likabehandling och kommunens förhållningssätt vid rekrytering.  
 
Rekrytering av nya medarbetare och arbetsgivarpolitiken ska präglas av likabehandling. 
Kommunen ska vara en förebild genom att se och ta tillvara på mångfald av kompetenser, 
erfarenheter och arbetsförmågor.  Därför fortsätter det målmedvetna arbetet med 
implementeringen av arbetsgivarpolicyn. I detta arbete ingår att föra dialoger och genomföra 
workshops och seminarier med verksamheterna om vad värdeorden står för och vad det 
innebär i praktisk tillämpning.  
 
Mot bakgrund av ovan sagda är motionen därmed besvarad.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson Lars-Sture Persson 
stadsdirektör personaldirektör  










































