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 Omsorgsförvaltningen 

 

    
                                                                                                                     HANDIKAPPRÅDET  

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum: 2016-10-07 
 
Plats och tid: HSO, Kungsgatan 62, 5 tr 

Klockan 13:00-15:20 
 
Beslutande: Ilona Szatmári Waldau (V) KS 

ordf. 
Eva Christiernin (S) OSN 
Mikael Eriksson (C) IFN 
Martin Wisell (KD) UBN 
Stig Rådahl (M) OSN tom. §25 
 

 Gunilla Ekholm HSO 
Hans Richter HSO 
Tara Mokhtari HSO 
Cecilia Ingard HSO  
Fredrik Larsson HSO, vice of. 
Birgitta Anér HSO 
Bo Wedin (HSO) 

Övriga deltagare: Mikael Franzén, SBF   

                 
Justeringens 
plats och tid:      Stationsgatan 12, 2016-10-24 klockan 14:00.                      
 Paragrafer: 21-33 
 
 
 
Underskrifter:              ...........................................................……………  
              Lena Wiksten Andersson, sekreterare  
 
 
 
           ............................................................  
           Ilona Szatmári Waldau, ordförande               
 
 
  
                                  ………………………………………. 
             Bo Wedin, justerande 
 
 
 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 21 
Öppnande av mötet 
Mötet öppnades. 
 
 
 
§ 22 
Val av justerare 
Handikapprådet beslutar 

 
att utse Bo Wedin att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och  
 
att datum för justering fastställs till den 24 oktober på Stationsgatan 12. 
 
 
 
§ 23 
Fastställande av föredragningslista  
Handikapprådet beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan samt att punkt 5 Ansökan till Allmänna arvsfonden bordläggs till 
      nästa möte. 
 
 
 
§ 24 
Föregående mötesprotokoll 2016-05-13 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
Bilaga 1. 
 
 
 
§ 25 
Lägesrapport HSO, Allergihuset 
Handikapprådet beslutar 
 
att göra en skrivelse till Uppsalahem angående Allergihuset, samt  
 
att bjuda in Uppsalahem till rådets kommande sammanträde.    
 
Stig Rådahl informerar om att Allergihuset byggdes 1997 för personer med överkänslighet av olika 
slag. Vissa av hyresgästerna är så pass känsliga att de behöver syrgas vid kontakt med allergener. 
För 10 år sen övergav Uppsalahem policyn och de agerar inte som utlovat vid brott mot reglerna för 
vad som krävs för att få flytta in. Nu har också en parkeringsplats byggts utanför huset och avgaser 
kommer in i lägenheterna. Mot bakgrund av detta föreslås att rådet gör en skrivelse till Uppsalahem. 
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Efter diskussion kommer rådet fram till att man ska göra en mer allmänt hållen skrivelse samt bjuda 
in Uppsalahem till rådets nästa sammanträde, där möjlighet ges för rådet att ställa frågor och för 
Uppsalahem att berätta hur de resonerar.  
 
Parallellt kan befintliga hyresgäster som är medlemmar i hyresgästföreningen tipsas om att kontakta 
föreningen för stöd därifrån. Uppsala kommuns fastighetsbolag har delat av en del av en gård för 
personer med allergiska problem. Det kan vara av intresse att efterforska hur de fortsatt att hantera 
det.  
 
 
 
§ 26 
Lägesrapport HSO, utbildning av snöröjare 
Fredrik Larsson och Hans Richter har medverkat i utbildning av snöröjare. Det har varit problem 
med att nå ut till företagen och uppslutningen har inte varit så stor, varför endast ett av tre 
utbildningstillfällen blivit av. I Stockholm är det ett krav att genomföra utbildningen för att få röja 
snö.  
 
 
 
§ 27 
Lägesrapport HSO, Funktionshinderpolitiska programmet 
Funktionshinderpolitiska programmet är i princip klart. Det var en hearing 30 september som blev 
uppskattad. Grunden är FN-konventionen. Programmet uttalar de övergripande ambitionerna. 
Verktygen finns men programmet gör arbetet lite mer Uppsalapräglat. Tanken är att programmet 
ska beslutas i kommunfullmäktige i december. 
 
  
 
§ 28 
Lokalförsörjningsplan, lägesrapport 
Mikael Franzén, SBF, lämnar en uppdatering om hur arbetet framskrider och visar en power point. 
Bilaga 2.  
 
Under hösten kommer en uppföljning av synpunkter, inhämtade tillsammans med HSO, i form av 
en work shop. Det är viktigt ha med alla tillgänglighetsaspekter, till exempel handlar det inte bara 
om fysisk tillgänglighet utan det kan också röra sig om neuropsykiatriska svårigheter. Ett exempel 
är den besöksräknare som sattes upp i ett skidspår i stadsskogen för ett par år sen. Det är också 
viktigt att skapa mer underlag för att få veta vad besökarna vill ha; hur belysning och underlag 
upplevs, tillgänglighet mm. Behovet av varmvattenbassänger framgår tydligt i arbetet med 
lokalförsörjningsplanen. Möjligheten för t ex assistenter av annat kön att byta om i samma 
omklädningsrum, kopplat till föreningsliv och skola, finns med i planeringen. Främst gäller det nya 
anläggningar. Det pågår ett stort utvecklingsarbetearbete med att införliva nya anläggningar i GIS-
verktyget (kartverktyget) via uppsala.se. Det ska bli mycket lättare att ta reda på vilka ställen och 
aktiviteter som finns, var de ligger, vilka föreningar som är aktiva, kontaktpersoner mm. 
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Reflektioner, förslag: 
I Tierp finns ett väldigt bra utegym som kan vara värt att titta på. Mikael Franzén tar med sig detta. 
OMF är med i ett arbete med att skapa naturliga vandringsleder m m. 
Förslag på hemsida för tips: 
http://www.upplandsstiftelsen.se/naturtips/smultronstallen__4767 
 
 
 
§ 29  
Reflektioner från temadagen  
En bra temadag med anknytning till förra temadagen. Vad kan tas med till UBN? 
Hur kan alla olika instanser arbeta vidare tillsammans? Behövs något styrmedel för att komma 
igång och börja arbeta tillsammans? Vi måste in i ett tidigt skede för att kunna vara med och 
påverka och samverka.  
Det vore bra med fler tjänstemän i rådet.  
Redan under lärarutbildningen borde studenterna komma i kontakt med- och lära sig om  
”första hjälp och psykisk hälsa för barn och unga 12-18 år” (motsvarande hjärt- o lungräddning).  
Kan kommunens tillgänglighetssamordnare sätta ihop en tjänstemannagrupp som diskuterar 
frågorna över förvaltningsgränserna?   
HSO kan ta initiativ till olika dialoger. 
Riktlinjer är ett sätt att samverka genom. 
Funkisprogrammet. 
Indikatorer; om anslag beviljades utifrån hur många man får ut i varaktig anställning skulle det göra 
skillnad. 
 
 
 
§ 30 
Mål och budget  
Ilona Szatmári Waldau informerar om att kommunens förslag till mål och budget har gått ut på 
remiss. Nu mer finns 9 mål och kopplat till dessa finns uppdrag. 
 
Länk till förslaget: 
https://www.uppsala.se/contentassets/4a7c2c5c9b9a4d9ea93d95894d5f04a5/mal-och-budget-2017-
2019-remissversion.pdf 
 
 
 
§ 31 
Rapport från nämnder, KS 
I SCN handlar det mycket om boende för personer med psykiatriska diagnoser. Samverkan med 
ideella organisationer fortsätter. Det finns en tanke om att utvidga och utveckla socialtjänsten så att 
det finns socialsekreterare för personer som inte mår bra psykiskt, som arbetar tillsammans med 
läkare i öppenmottagningar. Råd och stöd kommer tillbaka och myndigheten förs ihop. Egna  
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HVB-hem kommer in i nämnden. På så vis kan man flytta resurser/ha en mer flexibel syn utifrån 
behov. Man arbetar med att fördela föreningsbidrag, implementera programmet Våld i nära 
relationer och samtal fortsätter med Stadsmissionen och Triss om hur man kan jobba mer intensivt 
med EU-emigranterna. 
 
I OSN pratar man mycket om egenmakt, delaktighet, brukarinflytande bl a för personer med 
psykisk ohälsa. 2017 blir året då det kommer att märkas skillnad. Nya boende på gång t ex för unga 
personer inom neuropsykiatrin. Ett av de första boendena för unga med demens startar i april/maj. 
Så kallade hemmasittare; arbete pågår med att hitta stöd för att fylla igen luckor i dessa personers 
utbildning. Önskemål från LSS-rådet att begreppet ”kund” tas bort, tas med till nämnd för beslut. 
Skolan och framför allt skolskjutsar var en fråga vid senaste LSS-rådet. 
 
I UBN pratar man om tilläggsbeloppet som är en del av den skolpeng som tillfaller privata skolor 
för personer med behov av särskilt stöd. Reglerna för skolplacering diskuteras. Syskonförtur är 
återinfört. 
 
I IFN pratar man om de fotbollslag som vill flytta till Uppsala. Det är svårt att hitta träningstider. 
Det blir ungefär 50 % dyrare att hyra idrottshallar, varpå efterfrågan minskar. Att hyra en idrottshall 
kostar 80 kr/timme, då subventionerar kommunen med ungefär 500 kr/timme.  
 
I KS; sociala investeringen, handlingsplan tas fram till Funktionshinderpolitiska programmet m m.  
 
Ordföranden påpekar att i alla år har försörjningsstöd varit underbudgeterat. Nämnder har dragit ner 
på andra verksamheter. Nu läggs 20 miljoner kronor på arbetsmarknadsinsatser som ska användas 
till detta. Jämställdhet/värdegrund - tjejers situation, det blir ett stort jobb att arbeta med 
attitydförändringar. 
 
 
 
§ 32 
Övriga frågor; Trafiktecken i ledstråk  
I ett e-postmeddelande har Bo-Östen Svensson fått information om att man satt upp trafiktecken i 
ledstråken för synskadade. Det finns även andra funderingar kring ledstråken, till exempel är de inte 
konsekvent utformade.  Frågan tas inledningsvis med till kommunledningskontoret.  
 
En annan fråga rör stadsbussarnas hållplatser där taktila plattor finns som ska leda till dörren. 
Busschaufförerna vet inte var de ska stanna vid busshållplatsen för att systemet ska fungera. 
Sjukresebussar/landstinget har fått utbildning av Fredrik o Hans. 
 
 

§ 33 
Mötet avslutades klockan 15:20.  
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