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upPal.f, 	Omsorgsförvaltningen 

HANDIKAPPRÅDET 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2015-10-30 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Bergius, Stationsgatan 12 
Klockan 09:00-11:30 

hona Szatmari (V) KS ordf. 
Fredrik Larsson HSO v.ordf. 
Stig Rådahl (M) OSN 
Cecilia Ingard HSO 
Astrid Mäkitalo HSO 
Birgitta Anér HSO 
Ingrid Burman (V) SCN 
Björn Christiemin (S) AMN 

Eva Christiemin (S) OSN 
Gunilla Ekholm HSO 
Hans Richter HSO 
Bo Östen Svensson HSO 
Tara Mokhtari HSO 
Mikael Eriksson (C) IFN 
Lars Tufvesson (M) PBN 
Martin Wisell (KD) UBN 

Övriga deltagare: Tomas Odin OMF 
Therese Larsson SBF, § 2 
Maria Magnusson SBF, § 2 
Jeanette Nordin OMF, § 3 
Jenny Hedberg OMF, § 4 

Justeringens 
plats och tid: 	Stationsgatan 12, 2015-11-10 klockan 09:00 

Underskrifter: 
Lena Wiksten Andersson, sekreterare 

A
Q2s24 

 
CADA)-- 

 

Ilona Szatmari Waldau, ordförande 

Paragrafer: 11-19 

wAfl bficiks)32„_  
Gunilla Ekholm, justerande 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§11 
Öppnande av mötet 
Mötet öppnades. 

§ 11. 1 
Val av justerare 

Handikapprådet beslutar 

att utse Gunilla Ekholm att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och 

att datum för justering fastställs till den 10 november på Stationsgatan 12. 

§ 11.2 
Fastställande av föredragningslista 
Tillägg av punkten Brukarråd inom LSS som får punkt 4. 
Ändring av punkt 5 till Rapport från HSO. 
Ändring av punkt 6 till 2016 års möten och temadag. 
Ändring av punkt 7 till övriga frågor. 
Tillägg av punkt 8 avslutning. 

Handikapprådet beslutar 

att godkänna föredragningslistan efter ovanstående ändringar och tillägg. 

§ 11.3 
Föregående mötesprotokoll 2015-05-12 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

Protokollet ska skickas ut i wordformat för att samtliga ska kunna ta del av det. 

§ 12 
Policy för beslut om ensamåkning till reducerat pris i färdtjänsten 
Therese Larsson och Maria Magnusson från SBF presenterar en power point och informerar om 
bakgrunden till policyn. 

Synpunkter; Det har inkommit många ansökningar om samåkning och många har fått avslag, men 
det ryktas om gynnande domar. Systemet i sig gör planeringen och bland slår det fel, till exempel 
vid landsortsresor, den följer ULs zonindelning - detta måste föras fram på annat sätt än i KHRs 
forum. En medresande har ingen möjlighet att rapportera händelser under resan som gäller annan 
person. 
Regelverket upplevs som snårigt och att individen tappas bort. Det finns inget stöd i lagen för krav 
på läkarbesök. Gällande kvalitetsuppföljning då personer blir uppringda bör kommunen fråga efter 
mer än bara den sist genomförda resan, för att få ut mer av uppföljningen. 
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Bedömningen av en ansökan är individuell. Därför är det viktigt med ett bra läkarutlåtande. 
Förtroendeläkare finns till hjälp vid bedömningar. Handläggarna tar med sig frågan om kommunen 
informerar sjukvården om vikten av läkarutlåtandena. En diagnos i sig, även om den är etablerad, 
innebär inte automatiskt att en ansökan beviljas. Färdtjänsten har flyttat från det sociala området 
och är nu mer en trafiklag, vilket märks då bedömningen är mer "fyrkantig". OSN, SCN och ÄLN 
ska prata vidare för att säkerställa rätt kompetens. 

Ordförande sammanfattar tre bra saker: 
1 Rådet har fått större insikt i policyn och fårdtjänsthandläggningen. 
2 Färdtjänsthandläggama har fått med sig synpunkter tillbaka. 
3 OSN tar på sig att samarbeta med GSN för att öka kunskapen. 

§13 
Funktionshinderpolitiska programmet 
Jeanette Nordin, OMF presenterar en power point med utgångspunkterna; varför ha ett program, 
vad ett program är, hur arbetsprocessen ser ut och planeringen fram över. I våras redogjordes 
bakgrunden till funktionshinderpolitiska programmet (handikappolitiska programmet). Ny 
styrgrupp är skapad som består av HSO och politiken. 

Det anordnas en medborgardialog 26 november i Missionskyrkan. Den kommer att annonseras i 
UNT, Uppsalatidningen samt hoppas HSO kunna hjälpa till med spridningen. Där kommer 
möjlighet att finnas att diskutera i mindre grupper och komma med synpunkter och idéer. Förarbetet 
är påbörjat. HSO tar fram en problembeskrivning. Ett förslag till funktionshinderpolitiskt program 
ska vara framarbetat sommaren 2016. OSN och HSO bjuder in tillsammans. 

§ 14 
Delaktighet och inflytande inom LSS 
Jenny Hedberg, OMF presenterar en power point. Frågor som rör personer inom LSS har en tendens 
att komma i skym undan. För att öka inflytande och delaktighet för den gruppen arbetar man med 
ett förslag om ett eget brukarråd för dem. I OSNs novembernämnd kommer ett ärende upp om att 
inrätta det särskilda rådet. 

Synpunkter inkommer att prova även andra modeller än ett råd. Graden av delaktighet i ett råd är 
inte så hög utan fungerar mest som ett informationsutbyte. Faktorer som makt, språkbruk med mera 
måste man tänka på. Man ska inte ha en övertro till ett råd. Man kan titta på BIKVA, Lärande 
nätverk och andra delaktighetsmodeller. Vilket namn skulle var lämpligt på ett eventuellt råd? 

§15 
Rapport från HSO 
Arbetet löper på med att komma till rätta med svårigheter gällande avtal och ekonomi. Även 
lokalfrågan diskuteras. Man har träffat en konsult från trafiksäkerhetsverket angående säkerhet för 
oskyddade trafikanter där man diskuterat flera olika perspektiv. 

Uppsala kommun erbjuder idag en utbildning av snöröjare. I den finns en upplevelsedel där man 
samarbetar med HSO. Det har nämnts av vissa utförare att de vill ha betalt för tiden de lägger ner på 
att personalen genomgår utbildningen. HSO tycker att man istället bör använda samma modell som 
i till exempel Stockholm. Där är utbildningen obligatorisk, och de utförare som använder snöröjare 
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som inte genomgått utbildningen får böta, i proportion till antalet som är i tjänst trots att de inte gått 
utbildningen. 

Bidrag är sökt för 2016. Förhoppning finns att kunna anställa en ombudsman. 

Diskussion om namnet på KHR följer; I Knivsta heter rådet Funktionshinderrådet. Ska 
Uppsalarådets namn ses över? Begreppet "funktionsvariation" finns. Samverkansavtalet mellan 
HSO och Uppsala kommun är 12 år gammalt. Avtalet styr mycket. Det finns anledning att se över 
det. 

§16 
2016 års möten samt temadagar 
Rådet ska ha fyra möten per år. Under 2015 hinns ett möte till med. Vid nästa möte ska planering 
göras för resterande innevarande år samt hela 2016. Rådet vill fortsätta att träffas på 
fredagseftermiddagar mellan klockan 13:00 och 16:00. 

Någon temadag hinns inte med innevarande år men istället kan man ha två under 2016. Hittills har 
temadagarna varit halvdagar, förmiddagar, kvällar med olika teman. Inbjudna har varit till exempel 
politiker, tjänstemän och handikapprörelsen. Förslag på teman; social hållbarhet, jämlik hälsa, 
eventuellt kontakta Folkhälsorådet för en gemensam dag. Kolla upp tidigare förslag på teman som 
aldrig genomförts. Temaförslag från nämnderna välkomnas. Man bör vara ute i god tid med 
planering och inbjudan. 

§17 
Övriga frågor 
Broschyren Guide till dig med funktionsnedsättning delades ut. Den är en skriftlig vägledning till 
stöd och service inom Uppsala kommun. Guiden ifrågasätts då den till exempel inte riktar sig till 
personer med medicinska funktionsnedsättningar. Att fundera över till nästa möte; Vilken 
information ska spridas och hur? Förslag att bjuda in kommunikationsstrateg Helena Thorén-
Lindqvist till nästa möte. 

Dövas förening har hört av sig och vill vara med i KHR. Diskussion om den möjligheten ens finns. 
Kan de eventuellt vara med på något möte? Rådet regleras i avtalet mellan kommunen och HSO 
som ett samarbetsorgan och det är därför inte är aktuellt att låta föreningar ingå i rådet. 

§18 
Nästa möte 
Nästa möte 18 december klockan 13:00-16:00 på Stationsgatan 12. Kallelse skickas ut. 

§ 19 Avslutning 
Mötet avslutades klockan 11:30. 
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