
Sida 1 (6) 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Sammanträdesprotokoll från 
Kommunala handikapprådet 
Datum: 2020-03-13 

Tid: 13:00-16:00 

Lokal: Stationsgatan 12, Aspen  

Närvarande 
Helena Hedman Skoglund (ordf.) KS/UBN, Bo Östen Svensson (HSO), Hans Richter 
(HSO), Astrid Mäkitalo (HSO), Pia EK (HSO), Gunilla Ekholm (HSO), Kia Solid (PBN), Lars-
Håkan Andersson (OSN), Mikael Eriksson (IFN), Kerstin Angeldahl (HSO), Finn Hedman 
(HSO), Jonas Segersam (UBN), Fredrik Larsson (HSO), Madeleine Andersson (KS), Per 
Eric Rosén (GSN). 

Tjänstepersoner 
Jeanette Nordin (OMF), Amanda Andersson (OMF), Feven Tewolde (OMF) 

Övriga deltagare 
Elisabet Jonsson (Plan & bygg) 
Anders A Aronsson (PBN) 
Anneli Gustafsson (HSO Uppsala län) 
Michael Jestin (HSO Uppsala län) 

§§ 1 - 10 

Mötespunkter 
1. Paragraf 1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och berättar att punkt 7 utgår med anledning av situationen 

kring covid-19. Ledamöterna presenterar sig. 

 
Sammanträdesprotokoll                                                                                                                                                                                 
Kommunala handikapprådet 
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2. Paragraf 2 Val av justerare  

Kommunala handikapprådet beslutar:  

• att utse Astrid Mäkitalo till justerare 

3. Paragraf 3 Fastställande av föredragningslista samt föregående protokoll 

Kommunala handikapprådet beslutar  

• att lägga till en punkt om färdtjänst  
• att föregående protokoll läggs till handlingarna. 

4. Paragraf 4 Rådets organisation och namn 

Det har funnits ett behov av att uppdatera rådets namn med anledning av att ordet 
”handikapp” inte längre känns tidsenligt. Efter diskussioner inom rådet har man 
enats kring att rådet bör ha ett enkelt och tydligt namn som talar om vilka frågor 
rådet arbetar med, och som är i linje med vad många andra kommuner valt att 
döpa sina råd för funktionsrättsfrågor till. 
 
Kommunala handikapprådet beslutar därför 

• att för kommunstyrelsen föreslå att rådets namn byts till ”Uppsala kommuns 
funktionsrättsråd” 

Ordförande berättar att namnändringen kommer att ske i samband med den 
översyn som pågår av kommunens samtliga råd, och som även kommer innebära 
nya riktlinjer. Det finns även ett förslag om att flytta KHR från OMF till KLK eftersom 
rådet arbetar med kommunövergripande frågor snarare än OMF-specifika. Beslut 
om detta kommer fattas i KS.   

5. Paragraf 5 Rapport från HSO 

Fredrik Larsson (ordf. HSO) berättar att man håller på med föreningens verksamhet 
och budget, samt kommunrevisioner och skriver yttranden. Man har även anställt 
en ombudsman, Michael Jestin, som kommer innebära en större avlastning för HSO 
och även ge bättre kontakt med kommunen. Han kommer att jobba med att 
samordna HSO:s medlemsföreningar i de frågor som rör kommunala 
angelägenheter. Bl. a. personlig assistans och kommunrevision har varit i fokus. 

Michael Jestin nås på michael.jestin@c.hso.se. 

6. Paragraf 6 Stadsbyggnad (Bilaga 1) 

Elisabet Jonsson (avdelningschef, plan & bygg) berättar att det händer mycket i 
Uppsala för närvarande och man utvecklar många nya stadsdelar där stora frågor 
bl. a. är buller, fysisk tillgänglighet, och handikapparkeringar. 

Föreningarna inom funktionsrättsrörelsen har reagerat på att det finns för få 
parkeringar i Ulleråker eftersom det är viktigt att parkeringarna finns i nära 

mailto:michael.jestin@c.hso.se
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anslutning till bostaden. Området ligger i en skör zon sett till dagvatten, men 
Elisabet försäkrar att det kommer att finnas parkeringshus nära Dag 
Hammarskjölds väg. Hon säger också att de överlag får få svar på de remisser som 
skickas ut. 

HSO menar att de svarar på alla remisser de får, och om upplevelsen är att svar 
uteblir från deras sida så är det något som är fel längs vägen. De kommer därför 
skicka en lista över de remisser de fått svara på. Vidare upplever HSO att de ofta får 
säga samma sak flera gånger, och önskar därför en bättre kunskapöverföring så att 
man slipper börja om från nytt varenda gång. De anser även att det gäller att 
prispressa på rätt saker. 

Elisabet svarar att förvaltningen kan bli bättre på att utveckla ett samarbete med 
föreningarna, men att handläggarna jobbar utifrån gällande lagstiftning och att 
basnivån är styrd där.   

HSO upplever ändå att det ibland kompromissas även med de hårda kraven, ex. 
bullernivån. 

Elisabet svarar att lagstiftningen också blivit mer tillåtande gällande bullernivån, 
men att man är strikta med att följa de tillgänglighetskrav som finns – även om 
lagstiftningen även där går mot avsteg. Det är en principiell fråga för kommunen att 
ha högre krav än lagstiftningen. 

HSO anser att kommunen inte lyckats leverera i frågan om LSS-boenden, och 
Elisabet medger att kommunen inte skött det bra och att man måste komma ikapp. 
Hon menar att många av deras planer skulle kunna innehålla LSS-boenden, men att 
det måste finnas en plan för vem som ska bygga dem. 

Madeleine Andersson (KS) önskar att planerna och remissvaren från HSO kunde 
skickas ut till rådet så att det finns möjlighet att i rådet se och syna planerna 
tillsammans. På så sätt finns möjlighet att påverka. 

Elisabet ska se över om det finns någon lösning på detta. Hon berättar också att 
tillgänglighetsfrågan är en viktig fråga i bedömningen av bygglov och att många 
konsultfirmor har en tillgänglighetsansvarig – trots detta går det att identifiera 
brister. Tanken är därför att ha informationsträffar så att man kan arbeta bort detta, 
men det gäller samtidigt att hålla en bra balans eftersom de annars kan få kritik för 
att ställa överkrav. 

HSO framför att tillgängligheten i staden med bil är ett problem då man prioriterar 
cyklande och gående, och undrar om nämnden får ta del av de remissvar som 
föreningen skriver. 

PBN svarar att de får ta del av alla handlingar som kommer in, och att omfattningen 
av dessa varierar. Oftast är de i form av en synpunktslista, och påminner om 
varandra.  

Det föreslås att en arbetsgrupp startas där dessa frågor diskuteras vidare. Elisabet 
kontaktar HSO:s ombudsman Michael Jestin för vidare planering. 
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7. Paragraf 7 HSO-projektet ”Extern/intern dialog”  

Anneli Gustafsson (HSO Uppsala län) berättar (se bilaga 2). Hon undrar hur hon ska 
hitta information till den bakgrundsstudie som ska göras. 

Rådet ger följande förslag: 

• ungdomar inom områdena autism, ADHD och tourettes 

• Svenska OCD-förbundet 

• fånga upp dem som faller mellan stolarna 

• kommunala sommarjobbare 

Vid ytterligare tips kan man kontakta Anneli Gustafsson.  

8. Paragraf 8 Rapport från KS, nämnder och förvaltningar 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Har man synpunkter på färdtjänsten ska man höra av sig till enheten för särskild 
kollektivtrafik. Man jobbar med en trafik- och mobilitetsplan som hanterar 
trafikfrågor i hela tätorten. Den kommer ut på remiss, men det kommer även 
ges gott om dialogtillfällen. 
 
Fyrishov 
Ombyggnationer på gång, och inför detta kommer medborgardialoger äga rum 
där HSO m. fl. kommer att bli inbjudna.  
 
HSO tipsar om att ta med tillgänglighetskraven från början pga. 
Immaterialrätten. 
 
Arbetsmarknadsnämnden 
Tar med sig tidigare samtal om personer som hamnar mellan stolarna, och ska 
fortsätta stimulera personer med funktionsnedsättningar till sommarjobb. 
 
Omsorgsnämnden 
Det har skett viktiga dialoger kring den personliga assistansen, men arbetet går 
nu in i ett skede där det ingår att kommentera så mycket mer. Man vill dock 
gärna se HSO:s kravlista och uppmanar till att hålla bevakning på den. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Man har fått till bättre avtal och mer tid i hallarna, och projekterar kring nya 
isarenan vid Gränby sportfält. 

Utbildningsnämnden 
En ny direktör har precis tillträtt. 
 

9. Paragraf 9 Rapport från LSS-rådet 
 
HSO har fått löfte från omsorgsnämnden om en boendedialog och har även lyft 
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frågan om genomförandeplaner då man sett att de inte fungerat. Man har blivit 
lovade ett samråd kring myndighetsutövning men inte kommit framåt i arbetet 
ännu. Basstödet för personlig assistans kommer läggas ut på offentlig 
upphandling, och där har man i diskussioner med OSN:s upphandlingsutskott 
framför tankar och idéer. Sammanfattningsvis ser man en stor oro inför att 
förlora de assistenter man har, och att det därför är viktigt att dessa får följa 
med brukaren. Man har också skickat en kravlista (se bilaga 3) till OMN över det 
man vill ha med i upphandlingen.  
 

10. Paragraf 10   
 
Kommunala Handikapprådet beslutar 
 

• att anta följande tider för sammanträden och temadagar under 2020: 
 
Sammanträden: 
8 maj 13:00 - 16:00 
4 september 13:00-16:00 
27 november 13:00-16:00 
 
Temadagar: 
12 juni 09:00 - 12:00 
9 oktober 09:00 - 12:00 
 
Förslag på teman är följande: 

• Kompetens och utbildning inom omsorgen 
• Arbete/sysselsättning till personer med funktionsnedsättning 
• Färdtjänst 
• Hur jobbar vi internt? 

Presidiet återkommer om teman utifrån de önskemål som framkommit. 

11. Paragraf 9 Övriga frågor 

HSO önskar ytterligare lägesrapport för färdtjänsten under kommande 
sammanträde.  De påpekar även risken för spridning av covid-19 inom färdtjänsten. 
Synpunkter på detta uppmanas att skickas till stadsbyggnadsförvaltningen. 
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X
Amanda Andersson
Sekreterare

 

X
Helena Hedman Skoglund
ordförande

 

X
Fredrik Larsson
ordförande

 

X
Astrid Mäkitalo
justerare
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