
Alla har rätt till en 
bra fritid – kultur och 
fritid för alla



Handlingsplan för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning

Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig kulturliv, 
fritidsverksamhet, idrott och hälsofrämjande aktiviteter.

• Den fysiska tillgängligheten i Uppsalas kulturutbud ska öka. 

• Fritidshem, fritidsklubbar, fritidsgårdar, lekplatser och kulturskola 
vara tillgängliga för alla barn och ungdomar. 

• Utbudet av och tillgängligheten till olika motionsalternativ för 
personer med funktionsnedsättning ska öka

• Föreningar och privata aktörer som erbjuder anpassade motions-
eller kulturaktiviteter ska erbjudas stöd och utbildning
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Vad gör kulturförvaltningen
• Verksamhetsstöd till Fyrisgården

• Samverkan med Fyrisgården kring ”Fritid för alla”, ett nätverk med olika aktörer med 
kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar, hemsida

• Öppen fritidsverksamhet på  eftermiddagar och kvällar för ungdomar och unga vuxna 
med funktionsnedsättningar

• Café Trädgården – Fritid Uppsala
medlemscafé på torsdagar på Grand, för ungdomar med särskilda behov

• Funkisfestivalen, Fritid Uppsala i samarbete med omsorgsförvaltningen

• Kultur i vården i Studieförbundens regi med stöd från kulturnämnden. Studiecirklar och 
kulturprogram för målgrupperna utvecklingsstörning, psykiska funktionsnedsättningar, 
äldreomsorg

• Bibliotek Uppsala
Arrangerar uppsökande kulturaktiviteter till exempel på Grand, Kulturveckan, 
Funkis*program och lånar ut boklådor med lättlästa böcker. Utbildning i bemötande, både 
internt och externt (i samarbete med Region Uppsala).
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Vad gör stadsbyggnadsförvaltningen, 
idrott och fritid
• Organisationsstöd till Uppsala handikapp

• Projektstöd till föreningar som arbetar med inkludering av personer  
funktionsnedsättning, nedan några nämnda:

• Fyrisfjädern – Parabadminton

• UTK – Paratennis

• Sirius fotboll & innebandy – Para (fotboll och innebandy)

• KFUM-KFUK Alnäs – Vattenskoj (inkl. handikapps båt)

• Fyrisgården – Alla får slöjda, idrotta 
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SBF idrott och fritid forts

• Investeringsstöd till föreningar med egen godkänd anläggning

• I bedömning är handikappanpassning ett prioriterat område

• Alla anläggningar som byggs tillgänglighetsanpassas

• Träna i Stadsskogen – En träningsapp

• Kvalitetsarbete – En ettårig utbildning för föreningslivet i 
jämställdhet, jämlikhet och normkritik

• Ska under 2019 ta fram en strategi för parasport 
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Kommunikation om aktiviteter

• Kubik Uppsala, samarbete mellan kulturförvaltningen 
och stadsbyggnadsförvaltningen – idrott och fritid. 
Kommunens hemsida med aktiviteter för barn och 
unga, www.kubikuppsala.se

• Fritid för alla,  Fyrisgården ansvarar, 
www.fritidforalla.se (under ombyggnad)

• Utveckling - en gemensam evenemangskalender för 
Uppsala kommun?

• Informationsutskick
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http://www.kubikuppsala.se/
http://www.fritidforalla.se/
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