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Kommunstyrelsen 

Full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att ta fram ett förslag till kommunövergripande 
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med 
föredragningen, 

att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att följa upp och stödja övriga nämnders och 
styrelsers arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning, 

att uppdra till nämnden för nämnden för hälsa och omsorg att förklara varför de inte kan 
fullgöra uppdraget att ta fram förslag till kommunövergripande program inom de ekonomiska 
ramarna för sitt ordinarie uppdrag, samt 

att ambitionsnivån för genomförande av åtgärder in enlighet med det kommunövergripande 
program som tas fram prövas i samband med framtagande av IVE 2015-2018. 

Ärendet 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har den 3 oktober 2012 beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att ge nämnden för hälsa och omsorg uppdraget att ta fram ett 
kommunövergripande dokument för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i 
Uppsala kommun och att nämnden får uppdraget att följa upp och stödja övriga nämnders 
arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 
Nämnden ansöker även om medel för att fullgöra uppdraget. Bilaga. 
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Bakgrund  
Samordningsansvaret i Uppsala kommun för arbetet med tillgänglighet och att uppnå full 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning ligger under nämnden för 
hälsa och omsorg (NHO).  
Det finns enligt NHO en svårighet och otydlighet kring uppdraget att driva på och följa upp 
nämndernas arbete då det idag inte finns ett gemensamt ramverk omkring arbetet. För att 
åstadkomma ett effektivt arbete behöver uppdraget förtydligas och konkretiseras. Det behöver 
också utarbetas ett grundläggande dokument för delaktighet och tillgänglighet i Uppsala 
kommun.  
 
Föredragning 
Kommunens verksamheter utgår från att personer med funktionsnedsättning vill bestämma 
över sina liv. För att skapa god hälsa samt ekonomisk och social trygghet för personer med 
funktionsnedsättning behöver hinder för delaktighet i samhället undanröjas. 
Tillgänglighetsskapande insatser behövs i den fysiska miljön liksom tillgång till anpassad 
information för att skapa större delaktighet i samhället.  
 
Flertalet nämnder och styrelser berörs av arbetet med att skapa full delaktighet. 
Ett kommunövergripande program behövs för att samordna, vägleda och styra nämnders och 
styrelsers åtgärder för att skapa full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i 
Uppsala kommun. 
 
NHO föreslås inom ramen för sitt samordningsansvar få i uppdrag att ta fram ett 
kommunövergripande program för full delaktighet för personer med funktionshinder 
inkluderande hur stöd till och uppföljning av övriga nämnders och styrelsers arbete för ökad 
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder ska utformas. 
 
Programmets syfte  

*Ge alla människor med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra till full 
delaktighet och jämlikhet 
*Införliva funktionshinderaspekter inom alla områden, så att funktionshinderpolitiska 
åtgärder integreras i samhällsplaneringen och funktionshinderfrågor vägs in från 
början vid all kommunal planering 
*undanröja hinder så att det blir möjligt för personer med funktionsnedsättning att bli 
fullt delaktiga i samhällslivet 

 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska ligga till grund för 
programarbetet.  
 
Beslutad arbetsgång för framtagande av styrdokument på KF/KS-nivå ska följas (Struktur för 
benämning och definitioner av styrdokument i Uppsala kommun, KS 13 april 2011 § 73).  
Arbetet med att ta fram det kommunövergripande programmet ska ske i samråd med berörda 
nämnder och styrelser. I arbetet ska även berörda kommunala råd samt övriga intressenter 
involveras. Programmet fastställs av kommunfullmäktige. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) ansöker om medel för att fullgöra uppdraget utan att 
precisera beloppet.  
 
Arbetet med att ta fram ett kommunövergripande program för full delaktighet för personer 
med funktionshinder inkluderande hur stöd till och uppföljning av övriga nämnders och 
styrelsers arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder ska 
utformas bör rymmas inom ram för NHO:s befintliga samordningsansvar och budget. 
Ambitionsnivån för genomförande av åtgärder in enlighet med det kommunövergripande 
programmet bör prövas i samband med framtagande av kommande IVE 2015-2018. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson  Ulla Holmgren 
Stadsdirektör   Enhetschef 
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