
1 

 Omsorgsförvaltningen 

 

    
                                                                                                                     HANDIKAPPRÅDET  

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum: 2016-05-13 
 
Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12 

Klockan 13:00-16:00 
 
Beslutande: Ilona Szatmári Waldau (V) KS 

ordf. 
Eva Christiernin (S) OSN 
Lars Tufvesson (M) PBN 
Mikael Eriksson (C) IFN 
Björn Christiernin (S) AMN  
Martin Wisell (KD) UBN 
Ingrid Burman (V) SCN 
 
 

 Gunilla Ekholm HSO 
Hans Richter HSO 
Tara Mokhtari HSO 
Lena Wahlund HSO 
Cecilia Ingard HSO  
Fredrik Larsson HSO, vice of. 
Astrid Mäkitalo HSO 
Birgitta Anér HSO 
 

Övriga deltagare: Mona Lindén, Uppsala 
bostadsförmedling AB § 13 
Jenny Björnström, 
Bostadsanpassningsenheten § 15 
Magnus Johannesson, avdelningschef 
omsorgsförvaltningen § 16 

  

                 
Justeringens 
plats och tid:      Stationsgatan 12, 2016-05-23 klockan 09:00.                      
 Paragrafer: 12-20 
 
 
 
Underskrifter:              ...........................................................……………  
              Lena Wiksten Andersson, sekreterare  
 
 
 
           ............................................................  
           Ilona Szatmári Waldau, ordförande               
 
 
  
                                  ………………………………………. 
             Hans Richter, justerande 
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§ 12 
Öppnande av mötet 
Mötet öppnades. 
 
 
§ 12.1 
Val av justerare 
Handikapprådet beslutar 
 
att utse Hans Richter att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och  
 
att datum för justering fastställs till den 23 maj på Stationsgatan 12. 
 
 
§ 12.2 
Fastställande av föredragningslista  
Handikapprådet beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med tillägg av Skrivelse Allergihuset, vilken tas upp 
      under punkten övriga frågor. 
 
 
§ 12.3 
Föregående mötesprotokoll 2016-02-19 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
§ 13 
Uppsala kommuns bostadsförmedling 
Presentation av Mona Lindén, VD, Uppsala bostadsförmedling AB  
Power Point, bilaga 1. 
 
Reflektioner, synpunkter och frågor: 
Det påpekas att även HSB har hyresrätter. Mona Lindén tar kontakt med HSB. 
 
Om man behöver hjälp med att registrera sig i kön går det bra att kontakta eller besöka 
bostadsförmedlingen. En köavgift på 290 kronor per år kommer att tas ut. En förmedlingsavgift på 
1 250 kr kommer att tas ut vi förmedling av en lägenhet. Ingen avgift kommer att tas ut för 
tidsbegränsade avtal utan besittningsrätt. Studentlägenheter räknas inte som tidsbegränsade avtal. 
Målsättningen på sikt är att minska eller eventuellt ta bort köavgiften. Mona Lindén driver frågan.  
 
Uppsalahem kommer även i fortsättningen att ta emot matchande kund, hantera kontraktsskrivning 
samt ha kontakten med hyresgästerna inom respektive område. 
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De sociala kontrakten kommer att förmedlas på uppdrag av kommunen. De lägenheter som inte 
används för socialtjänstens räkning hanteras separat. Från och med sommaren har bland andra Stena 
fastigheter, Vallenstam, Graflunds och Scandia meddelat att de vill ansluta sig till Uppsala 
kommuns bostadsförmedling. 
 
Om man blir spärrad (6 månader) från att söka lägenhet köar man vidare under tiden men man kan 
inte söka någon lägenhet under perioden. Förturer hanteras inte idag men man ser över om man ska 
hantera dessa i framtiden. Boendeenheten behåller sina sociala kontrakt. Man kommer inte att 
kunna välja en viss lägenhet på grund av funktionsnedsättning.  
 
Förmedlingsprocessen innebär att man ska kunna visa intyg på inkomst. Fastighetsägaren 
bestämmer kriterierna för inkomst. Generellt gäller att privata fastighetsägare oftast inte accepterar 
ekonomiskt bistånd. Uppsalahem kan vara mer generös. Kommunal borgen går via Boendeenheten.  
 
Mona Lindén tar med sig frågan om hur man tänker sig att förmedlingen av Uppsalahems 17 
lägenheter i de specialbyggda astma- och allergivänliga husen på Döbelnsgatan ska gå till. Dessa 
har även förmedlats till personer utan allergiska besvär. 
 
 
§ 14 
Reflektioner från temadagen 
Temadagen och dess program bör spridas mer effektivt. Hur gör vi det? Uppsala kommun och 
Handikapprådet har intentioner men det finns ett glapp mellan ambition och redskap samt system 
för spridning hos mottagare. Programmet bör innehålla en större del dialog än hittills, mer variation 
med till exempel inbjudningar av olika intressegrupper. Det uppskattades att föreläsande tjänstemän 
stannade kvar och bidrog under workshopen. Hur tas det som sagts under temadagen tillvara? Alla 
nämndrepresentanter bör ha ett ansvar att sprida det som kommit fram under temadagen. 
Anteckningar bör tas med till funktionshinderpolitiska programmet. 
  
 
§ 15 
Överflytt av Enheten för bostadsanpassning 
Presentation av Jenny Björnström, enhetschef, Enheten för bostadsanpassning. 
Power Point, bilaga 2. 
 
Reflektioner, synpunkter och frågor: 
Vid behov av bostadsanpassning kan man kontakta vilken entreprenör som helst. Det finns ett tak 
för hur stor summa som kan betalas ut. Bostadsanpassningsbidrag kan inte beviljas om 
fastighetsägaren inte givit sitt medgivande. Enheten arbetar mycket med att få fastighetsägarna 
positiva till bostadsanpassningar. Jenny Björnström återkommer om antalet ansökningar i 
nyproduktion. 
 
Det finns ingen begränsning av antalet bostadsanpassningsbidrag man kan bli beviljad, utan man 
kan flytta hur många gånger som helst. Man ska dock själv se till att bostaden är tillgänglig, till 
exempel kan en lägenhet utan hiss flera våningar upp eller för smal entrédörr bli för kostsamt för att 
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bostadsanpassningsbidrag ska beviljas för det. Det går bra att vända sig till enheten inför en flytt för 
att diskutera. Dock görs ingen regelrätt bedömning i det läget.   
 
 
§ 16  
Samordning och sammanslagning av servicebaser  
Presentation av Magnus Johannesson, avdelningschef, omsorgsförvaltningen. 
Power Point, bilaga 3. 
 
Reflektioner, synpunkter och frågor: 
Från rådet påpekas att nivåbedömningar är gjorda endast i samråd med personalen utan de berördas 
vetskap. Vidare att det även kommer att bli personalnedskärningar. Vid missnöje måste den berörda 
själv klaga, vilket innebär ett stort ansvar för den enskilde, 
 
PVC-modellen; Med facit i hand borde information till och dialog med HSO skett tidigare. På vilket 
sätt hade åtgärderna då blivit annorlunda? 
 
Magnus Johannesson svarar att grundtanken om att förändra ersättningsmodellen inte hade sett 
annorlunda ut vid en tidigare information/dialog. Ersättningsmodellen är inte ett sätt att minska på 
insatserna men det är viktigt att fördela resurser efter behov. Dock blir det förändringar inom den 
personal som finns idag. Förvaltningen träffar och har en dialog med de berörda som känner oro. En 
infrastruktur för samverkan håller på att byggas upp.   
 
 
§ 17 
Information från HSO och nämnder  
HSO har haft årsmöte på Ekolsnäs vilken numer är en ideell förening. Arbete har skett med bokslut 
och verksamhetsberättelse, flera remisser och funktionshinderpolitiska programmet. 19 maj 
kommer en intressant temadag på riksnivå - ”FN-konventionen som juridiskt verktyg”. Elisabeth 
Axberg har börjat, hon är anställd av HSO med PRIO-anslag och sitter tillsammans med Ingrid 
Larsson.  
 
Kommunstyrelsen har organiserat om. Folkhälsorådet har lagts ned på grund av att det ska införas 
ett socialt arbetsutskott. Presidierna i de sociala nämnderna kommer att kallas vid sociala 
hållbarhetsfrågor. 
 
Arbetsmarknadsnämnden har arbetat med partnerskap för tjejers rätt i samhället och feriearbete för 
ungdomar. Man har svårighet med att få asylökande ungdomar att komma igång med meningsfull 
verksamhet under sommaren. 
 
Socialnämnden har bland annat beslutat om programmet för våld i nära relationer och bostad för 
personer med missbruksproblematik. Ett råd är inrättat för ensamkommande barn utifrån 
perspektivet att det är viktigt att involvera brukarna/invånarna. Man har initierat projektsamverkan 
med SSR och Vision – för långsiktigt kvalitetsarbete rörande socialsekreterare. 
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Omsorgsnämnden har inrett ett LSS-råd där HSO, omsorgsförvaltningen och nämnden utsett sin 
representation. Man har påbörjat en kultur- och fritidssatsning inom alla Vård och omsorgs 
gruppbostäder som innebär utökad möjlighet till kultur och fritid. Hikikomoriprojektet permanentas 
vilket kommer att beslutas vid nämndens sammanträde i maj. 
 
Plan- och byggnadsnämnden har fått en dragning om nya bostadsanpassningslagen som man tagit 
till sig av. 
 
Idrott och fritidsnämnden har bland annat beslutat om nya Studenternas, Uppsala Event Arena och 
program mot våld i nära relation. 
 
Utbildningsnämnden behöver minska sina kostnader. Det är ännu inte klart hur majoriteten går 
vidare med skolskjuts, Magdatemaet och Skolfam.   
 
Kommunala handikapprådet kan med fördel användas som plattform/forum för intressanta frågor 
och erfarenhetsutbyte mellan nämnder och HSO. 
 
 
§ 18 
Höstens sammanträdestider samt temadag 
Höstens sammanträdestider: 
7 oktober 13:00-16:00 och 9 december 13:00-16:00. Kallelser skickas ut. 
 
Höstens temadag: 
7 oktober 08:30-12:00 (innebär att den dagen blir en heldag). Inbjudan skickas ut. 
 
Diskussion om hur temadagen ska läggas upp: Vi håller fast vid temat unga vuxna. Perspektivet 
vidgas till social hållbarhet utöver arbetsmarknad samt förebyggande och hälsofrämjande. 
 
Erfarenheter av denna temadag är att även till nästa temadag bjuda in företrädare från brukare. 
Redan vid rådets arbetsutskott kan idéer om innehåll börja formas. Mejla förslag och idéer. 
 
 
§ 19 
Övriga frågor 
 
Information om skrivelse från HSO till Uppsalahem om Allergihuset på Döbelnsgatan 20 D. 
Skrivelsen har nyligen skickats ut per e-post till rådet för påseende. Den kommer att omarbetas 
något och sedan formellt tas upp som en punkt vid rådets nästa sammanträde.     
 
§ 20 
Mötet avslutades klockan 16:00. 
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