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

Sammanträdesprotokoll från 
Kommunala handikapprådet 
Datum: 2019-11-29 

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), Rezene Tesfazion (SCN), 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) 

Övriga deltagare 
Roger Lindström, områdeschef, Uppsala kommun 
Anna Manell, Lärvux 
Janni Bohman, Länsstyrelsen 

§§ 23 – 36  

Mötespunkter 
23. Paragraf 23 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet. Ledamöterna presenterar sig. 

 
Sammanträdesprotokoll                                                                                                                                                                                 
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24. Paragraf 24 Val av justerare  

Kommunala handikapprådet beslutar:  

• att utse Finn Hedman till justerare 

25. Paragraf 25 Fastställande av föredragningslista samt föregående protokoll 

Kommunala handikapprådet beslutar  

• att föredragningslistan fastställs, samt 
• att ändra i föregående protokoll §18 enligt följande gällande rapporten från 

Synskadades riksförbund: 
Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta har med Synskadades Riksförbund 
Uppsala län en gemensam ”trafik- och miljögrupp” som bevakar trafik- och 
miljöfrågor, och som fungerar bra. 

• att föregående protokoll läggs till handlingarna. 

26. Paragraf 26 Temadagen i oktober 

Det samlade intrycket är att dagen var bra och uppskattad. Se minnesanteckningar 
från temadagen för vidare information. 

27. Paragraf 27 Rapport från KS, nämnder och förvaltningar  

Utbildningsnämnden 
Har haft dialogmöten med funktionsrättsföreningar, det ena med fokus på 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och det andra med ett bredare 
perspektiv. Inbjudna till det första var Autism- och aspergerföreningen, OCD-
förbundet och Attention. Till det andra HSO. Vid båda tillfällen deltog politiker och 
representanter för utbildningsförvaltningen.  Man önskar även framtida dialog med 
HSO i syfte att fånga upp synpunkter inför verksamhetsplanering. 
 
Kommunstyrelsen 
Arbetar med nya upphandlingar kring Fyrishov, där man vill inkludera HSO för 
synpunkter. Planering av upphandling kring personlig assistans pågår. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Arbetar med ett tekniskt program baserat på nationella riktlinjer, där det blir viktigt 
att få in den funktionshinderpolitiska aspekten. 

Plan- och byggnadsnämnden 
Nämnden inbjuder till informationsträff med rådet. 

Reflektioner från rådet kring inbjudan: 
KHR är inte bara informationsmottagare, och har därför tackat nej. Nämnden är 
dock välkommen att diskutera med rådet. Frågan lyfts under nästa AU för 
planering av nytt upplägg. 
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Socialnämnden 
Vill skapa en gemensam upptagning inom socialtjänsten så att rätt stöd ges från 
början.  

Idrotts- och fritidsnämnden 
Nya avtalet med Fyrishov har tyvärr drabbat simningen för ungdomar med 
funktionsnedsättning. Nästa år kommer ett elitidrottsstipendium för tjejer och 
killar inom parasport.  

28. Paragraf 28 Rapport från HSO 

Ombudsmannatjänsten har genererat ett 15-tal sökanden där det finns många 
potentiella kandidater. Bidragsansökan har skett. 

29. Paragraf 29 Rapport från LSS-rådet 

Inget att rapportera.  
 
Synpunkter framfördes angående att HSO mycket tidigare velat få reda på 
omsorgsnämndens förslag gällande att lägga den personliga assistansen på 
privata aktörer. HSO menar att ingen ordentlig konsekvensanalys gjorts, och man 
önskar därför en bättre samverkan. 
 
På individnivå kan man se att delaktigheten har ökat på boenden och daglig 
verksamhet genom slingor. 11 december fattas vidare beslut kring arbetet med 
slingor i omsorgsnämnden. Det finns även ett förslag på en sambandscentral för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning 

30. Paragraf 30 Färdtjänst och särskilda persontransporter – återkoppling 
(bilaga 1) 

Roger Lindström återkopplar kring problematiken inom färdtjänsten och särskilda 
persontransporter som uppstod i samband med byte av leverantör (se bilaga 1). 
 
Rådet fick sedan ställa frågor och komma med synpunkter: 
 

• Kan man få ersättning för evenemangsbiljetter som inte kunnat brukas pga. 
försening? 
 
Svar: Går inte att ge ett generellt svar. Kommunen har ansvaret, vilket gör 
att frågan måste prövas hos kommunens försäkringsbolag. 
 

• Gällande viten för leverantören – tar ni även med sådant som körningar 
som ej kan genomföras och att tiden för hämtning går ut?  

 
Svar: Självklart tas hela bakgrunden med. 
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• Önskemål om hjälp att höra av sig till andra som ev. drabbas av att man 
kommer försent/uteblir pga. färdtjänsten. 
 
Svar: Tar med sig synpunkten. 
 

• Det har skett fler avvikelser i år än förra året. Avvikelser för nekade resor 
saknas dock – varför förs inga avvikelser när fordon saknas? 
 
Svar: Tar till sig av kritiken och medger att det borde funnits med. Dock har 
system för detta saknats. 
 

• Hur har informationen ut till kunderna sett ut och fungerat? 
 
Svar: Det har konstaterats brister i detta, men det har huvudsakligen skett 
genom telefon, e-post och sms. Dock har många av dessa meddelanden 
”studsat tillbaka” på grund av felaktiga kontaktuppgifter i beställningen. 
Man har även använt sig av webb och verksamheter. 
 

• Det finns erfarenhet i rådet av att bli nekad seniortaxi pga. att föraren haft 
lunchrast – finns reglerade lunchtider med i avtalet? 
 
Svar: Självklart har förarna lunchrast, men detta ska inte påverka 
resenärerna. Tar med sig informationen vidare. 
 

• Hastighetsbegränsningarna överskrids ofta, och förarna kan ta betalt 
medan de kör. 
 
Svar: Detta är tydligt reglerat i avtalen, och dessa synpunkter behöver 
komma in som avvikelser. Det har utformats ett system i syfte att öka 
kvaliteten som innebär att leverantören får en bonus om den har inga eller 
mycket få avvikelser. 
 

• Ungdomar har lyft fram att de känner sig osäkra i bilen pga. saker som hög 
musik och samtal på andra språk. 
 
Svar: Jätteviktigt, och är sådant som behandlas i samband med 
certifieringen av leverantörerna. Det har varit bra dialoger med själva 
leverantörerna, men sedan har det funnits brister i att föra informationen 
vidare till förarna. 
 

• Handikapprörelsen bör ha en plats i utbildningen av förarna.  
 

• Är inga förare utbildade kring att jobba med personer med 
funktionsnedsättning sedan innan? 
 
Svar: Självklart är de det, men erfarenheterna har visat att det behöver 
säkerställas. 
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• Hur går det till när personer med utvecklingsstörning rapporterar 
avvikelser? 
 
Svar: Har inte svar på det, men tar med sig frågan. 
 

• Erfarenheter inom rådet om att tid för upphämtning blivit flyttad utan att 
information har getts om detta – varför? 
 
Svar: Oklart varför. Framtida användning av system kanske kan bli aktuellt 
där information loggas för att se hur körningarna blir i praktiken. 
 

31. Paragraf 31 Beslut om dokument för att stärka arbetet med programmet 
för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
 
Kommunala Handikapprådet beslutar 
 
• att skicka dokumentet till alla nämnder och bolag, med kopia till 

förvaltningscheferna 
 

32. Paragraf 32 Beslut om dokument för att följa frågor som tagits upp i 
kommunala handikapprådet  
 
Kommunala Handikapprådet beslutar 
 
• att anta ett dokument för att följa frågor som tagits upp i Kommunala 

handikapprådet 

Syftet med dokumentet är att kunna följa ett ärendes gång och kunna 
rapportera i flera steg. Det ska vara ett levande dokument, men där den exakta 
formen måste arbetas fram över tid och testas.  

Synpunkter förs fram kring att det är viktigt att alla känner ett medansvar för att 
möjliggöra uppföljning av ärenden, och att man kanske inte kan kräva att få 
som man vill, men däremot kräva ett svar. 

Följande förslag på arbetssätt gavs under sammanträdet: 

• en dragning under varje råd för att få veta vad som hänt sedan sist, och så 
att ärenden inte glöms bort 

• dokumentet är en bilaga i protokollet som påminner om en ”att göra”-lista 
• dokumentet kan struktureras efter exempelvis färger för att tydliggöra 

ärendets status 

Arbetet med dokumentet fortsätter under 2020. 
 

33. Namnbyte av Kommunala handikapprådet. Förslag: Kommunala 
delaktighetsrådet. (ev. beslut) 
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Förslaget bygger på att det är ett mer tidsenligt begrepp, snarare än att 
använda ”handikapp”. Det är dessutom ett begrepp som knyter an till 
Programmet för full delaktighet för personer funktionsnedsättning.   

Sammanfattningsvis har rådet synpunkter på att namnet inte tillräckligt tydligt 
talar om vilka frågor rådet jobbar med, även om man är överens om att det kan 
vara bra att få bort ordet ”handikapp”. Man föreslår även ”Kommunala 
delaktighetsrådet för personer med funktionsnedsättning”, men många anser 
det vara för långt och invecklat. Ett kort och tydligt namn föredras. 

Ytterligare förslag är ”Kommunala funktionsrättsrådet” eller ”Funktionsrättsråd 
Uppsala”. Dock osäkert om kommunstyrelsen vill att rådets namn ska ha en så 
tydlig koppling till organisationen ”Funktionsrätt”, eftersom risken finns att 
förvirring uppstår kring detta. Eftersom många inom rådet träffar personer från 
andra kommuner kan det dock fylla en funktion att namnet innehåller 
”Funktionsrättsråd” om det är den mest vanligt förekommande benämningen 
inom andra kommuner. 

Sammanfattningsvis enas rådet om att frågan behöver beredas ytterligare.  

Kommunala handikapprådet beslutar 

• att ta upp frågan under nästa möte 
Inför nästa möte uppmanas alla att ta ställning till följande förslag: 

1) Kommunala delaktighetsrådet  
2) Kommunala delaktighetsrådet för personer med funktionsnedsättning 
3) Kommunala funktionsrättsrådet 
4) Funktionsrättsråd Uppsala kommun 
5) Tillgänglighetsrådet 

 
34. Paragraf 34 Länsstyrelsens kartläggning av kommunernas stödbehov för 

genomförande av funktionshinderpolitiska strategier och planer (bilaga 2)  
 
Janni Bohman presenterar. Rådet fick sedan möjlighet att ställa frågor. 
 
• Vad handlar fokusindelning om? 

 
Svar: Det handlar om den universella utformningen av skolan, där 
delaktighet kan handla om övergången mellan skola och arbetsliv. 
 

• Finns det någon utbildning av de som jobbar med funktionshinderpolitik? 
 
Svar: Ja, när det gäller de övergripande strategiska frågorna så brukar man 
bjuda in omsorgsförvaltningen till utbildningar. Dock har man inte valt att 
prioritera detta inför nästa år. 

 
• Presentationen för tankarna till fysiska funktionsnedsättningar – men var 

kommer de psykiska in? 
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Svar: Det är målsättningen inom funktionshinderpolitiken att beakta alla 
delar, men samtidigt en viktig aspekt som Janni tar med sig. 

 
Länkar m.m. för metodstöd kommer skickas ut. Det finns även material att tillgå 
via Myndigheten för delaktighet.  
 
Datum för konferens gällande arbetsgivarrollen är satt till 21 januari, men ingen 
inbjudan är ute än. 
 

35. Paragraf 35 Presentation av Lärvux – Hur kan fler hitta till Lärvux? (bilaga 
3)  
 
Anna Manell presenterar. Visar bl. a. ett klipp där olika förutfattade meningar 
om vad personer med Downs syndrom inte klarar av motbevisas. 
 
Det har gjorts en uppföljning av alla som har läst på Sär Vux, och som visar att 
de som har daglig verksamhet som sysselsättning i större utsträckning har 
högutbildade föräldrar, medan de som förvärvsarbetar i större utsträckning 
kommer från arbetarfamiljer. Anledningen till det tros vara att de med 
förvärvsarbete har ett kontaktnät som leder de till enklare jobb. 
 
Vidare visar uppföljningen att effekten av att personer med autism inte längre 
får gå i sär-gymnasium blivit att färre har en avslutad utbildning. Anledningen 
till detta är att personer med autism inte klarar studietempot på Lärvux.  
 
Anna påpekar att andra kommuner jobbar med uppsökande verksamhet, vilket 
Uppsala kommun inte gör. Exempel ges även på ett projekt mellan Aktiva och 
Erasmus+ där en grupp skickats iväg på APL utomlands där de bl.a. fått åka 
kollektivtrafik och hushålla med pengar på egen hand och klarat sig jättebra. 
Uppsala kommun har inte deltagit i projektet. 
 
Lärvux vänder sig till de som har en konstaterad utvecklingsstörning och/eller 
förvärvad hjärnskada. I dagsläget är det personerna själva som söker upp 
Lärvux genom en studievägledare, och frågan ställs till rådet hur Lärvux ska nå 
de som inte nås idag. Rådet svarar: 
 
• Fritid för alla i januari på Fyrisgården 
• Fyrisgårdens dialogforum i februari 
• Filmer där personer som läst på Lärvux får berätta vad det gett dem 
• Snabelposten och Radio Fyris 
• Nova, daglig verksamhet 
• Kontakta Lotte Cederholm 

Erfarenheten finns inom rådet att man inte fått något gehör för ett samarbete 
med Lärvux. Det har också framkommit i slingor att det saknas vissa typer av 
utbildningar.  
 
Rådet lyfter att det finns ett problem i att det krävs att eleverna ska visa någon 
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form av progression – för många är det viktigast att kunna behålla en funktion. 
Anna svarar att tanken enligt förordningen är att stärka individens utveckling 
och självständighet.  
 
Fråga ställs gällande om Lärvux har elever från andra kommuner i länet, och 
Anna svarar att de kan ta emot elever från andra kommuner om inte 
utbildningen erbjuds där. För tillfället har de några personer från Enköping. 
Anna berättar också att Lärvux hemsida inte är tillräckligt tillgänglig i sin 
nuvarande utformning, men att den är under utveckling.   
 
Frågan om hur Lärvux ska nå ut till fler kan tas med till de olika nämnderna för 
att se om det finns något som kan göras ytterligare för att lyfta frågan. 

36. Paragraf 36 Datum för nästa år 
 
Kommunala handikapprådet beslutar 

• att ordförande och vice ordförande bestämmer första datumet 

• att resterande datum fastställs under nästa sammanträde 
 
 

 

 

X
Amanda Andersson
Sekreterare

 

X
Helena Hedman Skoglund
ordförande

 

X
Finn Hedman
justerare
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