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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
  
 
Remiss: Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funk-
tionsnedsättning i kommunal verksamhet 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att som svar på motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsätt-

ning i kommunal verksamhet till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande in-
nebärande att motionen föreslås avslås.  

 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att Uppsala kommun, som den största arbetsgivaren i kommunen, kan 
föregå med gott exempel och anställa personer med funktionsnedsättning. Ett mål yrkas om 
att1,5 procent av de anställda i kommunen skall vara personer med dokumenterad funktions-
nedsättning. Nämnden anser att eftersom kommunens arbetsgivarpolicy tydligt uttrycker ”li-
kabehandling” vid rekrytering behövs inget mål om att en viss procentsats anställda ska vara 
personer med funktionsnedsättning. Det är den sökandes kvalifikationer och kompetens som 
ska avgöra om en person anställs. Nämnden har tecknat avtal med Styrelsen för vård och 
bildning i syfte att ge unga vuxna med funktionsnedsättning, ohälsa eller i övrigt stora svårig-
heter att komma ut i studier eller arbete. Mot bakgrund av kommunens arbetsgivarpolicy an-
ser nämnden att motionen ska avslås.  
 
Bakgrund 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig 
över motion väckt av Liza Boëthius (V), om att anställa personer med funktionsnedsättning i 
kommunal verksamhet. (bilaga 1). Motionären yrkar att kommunen har som mål att 1,5 pro-
cent av de anställda i kommunen skall vara personer med dokumenterad funktionsnedsättning.  
Förslag till yttrande har upprättats (bilaga 2). 
 
Ärendet 
Motionären nämner att av de arbetslösa i Uppsala är 20 procent en person med funktionsned-
sättning. Det är den högsta siffran på 10 år. Siffra kan vara högre på grund av dold arbetslös-
het. Arbetsförmedlingen bedrev förra året en kampanj i syfte att få fler arbetsgivare att an-
ställa personer med funktionsnedsättning. Kampanjen gav inget resultat.  
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Motionären föreslår att Uppsala kommun, som den största arbetsgivaren i kommunen, kan 
föregå med gott exempel och anställa personer med funktionsnedsättning. Motionären nämn-
der att Gävle kommun har målet om 1,5 procent. Målet håller, enligt motionären, på att upp-
nås i Gävle.  
 
Synpunkter och påpekanden 
Begreppet funktionsnedsättning beskriver fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begräns-
ningar av en mäniskas förmåga. Definitionen på en funktionsnedsättning är en partiell eller 
total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk (syn, hörsel, balans, lukt, smak 
samt känsel från hud, rörelseapparat och inälvor), emotionell eller utvecklingsbetingad för-
måga, eller en kombination av dessa. Funktionsnedsättningen kan finnas från födseln eller 
uppstå senare i livet.  
 
I kommunens arbetsgivarpolicy, antagen av kommunfullmäktige i februari 2012, lyfts de fyra 
värdeorden demokrati, likabehandling, rättsäkerhet och medskapande fram.  
 
Broschyren ”Se kraften” är framtagen på kommunledningskontoret, som en konkretisering av 
arbetsgivarpolicyn och då framför allt av ”likabehandling” ska ses som en guide till chefer. I 
broschyren uttrycks att ”rekrytering av nya medarabetare och arbetsgivarpolitiken i Uppsala 
kommun ska präglas av likabehandling. Kommunen ska som arbetsgivare vara en förebild 
genom att se och ta tillvara på mångfald av kompetenser, erfarenheter och förmågor. Som 
chef kan du påverka mångfalden i kommunen. Ditt val avgör om underrepresenterade grupper 
får och kan utvecklas i sitt arbete. Ditt val avgör om medarbetare som har eller får en funkt-
ionsnedsättning ändå får uppleva att de arbetar på toppen av sin kompetens och att de är del-
aktiga på sin arbetsplats på lika villkor som alla medarbetare.” 
 
Skriften redovisar till exempel hur chefer ska förhålla sig vid intervjuer, att en funktionsned-
sättning inte får vara ett hinder för att bli anställd, att en arbetsplats kan anpassas för att passa 
medarbetaren.  
 
Nämnden är arbetsgivare för cirka 200 personer inklusive myndighet. En och en halv procent 
personal med funktionshinder skulle för nämndens del innebära cirka 3 personer.  
 
För två anställda, som har UAN som arbetsgivare, har arbetsplatsen anpassats för att fungera 
för de arbetstagarna  
 
Nämnden har tecknat avtal med Styrelsen för vård och bildning (Jobbcenter) i syfte att under-
lätta för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget avser att ge unga vuxna med funkt-
ionsnedsättning, ohälsa eller i övrigt stora svårigheter att komma ut i studier eller arbete möj-
lighet att vid behov komplettera sin grundutbildning och genom ett individanpassat stöd på 
sikt få arbete, fortsätta studera eller på annat sätt vara självförsörjande. 
 
Nämnden avsätter även medel för del av lön till platser inom OSA - offentligt skyddad an-
ställning. De som har rätt till OSA är personer med funktionsnedsättning eller med socialme-
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dicinska problem. Ofta är det specialutformade arbeten för att passa individens behov. OSA är 
en insats från arbetsförmedlingen för personer som har sin placering i kommunal verksamhet.  
 
Nämnden föreslås i sitt yttrande föreslå att motionen ska avslås mot bakgrund av den av 
kommunfullmäktige beslutade arbetsgivarpolicyn. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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 Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
Yttrande över motion, väckt av Liza Boëthius (V), om att anställa personer 
med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet, dnr KSN-2013-0260 
 
Kommunstyrelsen har hemställt om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över 
rubricerat ärende. Med anledning härav vill nämnden framföra följande:  
 
Motionen behandlar en viktig aspekt, nämligen att även personer med en funktionsnedsättning 
är anställningsbara. Motionärens uppfattning stämmer överens med Uppsala kommuns ar-
betsgivarpolicy antagen av kommunfullmäktige i februari 2012. Där betonas ”demokrati, li-
kabehandling och rättssäkerhet”. Begreppet ”likabehandling” är konkretiserat i broschyren Se 
karaften, framtagen på kommunledningskontoret och ska ses som en guide till chefer. Av bro-
schyren framgår bland annat att ”rekrytering av nya medarabetare och arbetsgivarpolitiken i 
Uppsala kommun ska präglas av likabehandling”.  
 
Skriften redovisar till exempel hur chefer ska förhålla sig vid intervjuer, att en funktionsned-
sättning inte får vara ett hinder för att bli anställd, att en arbetsplats kan anpassas för att passa 
medarbetaren.  
 
Nämnden har idag två personer anställda där speciella åtgärder har vidtagits för att arbetstaga-
ren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Nämnden anser att eftersom kommunens arbetsgivarpolicy tydligt uttrycker ”likabehandling” 
vid rekrytering behövs inget mål om att en viss procentsats anställda ska vara personer med 
funktionsnedsättning. Det är den sökandes kvalifikationer och kompetens som ska avgöra om 
en person anställs.  
 
Nämnden har som ansvarig för arbetsmarknadsinsatser tecknat avtal med Styrelsen för vård 
och bildning (Jobbcenter) i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Upp-
draget avser att ge unga vuxna med funktionsnedsättning, ohälsa eller i övrigt stora svårighet-
er att komma ut i studier eller arbete möjlighet att vid behov komplettera sin grundutbildning 
och genom ett individanpassat stöd på sikt få arbete, fortsätta studera eller på annat sätt vara 
självförsörjande. 
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Nämnden avsätter även medel för del av lön till platser inom OSA - offentligt skyddad an-
ställning. De som har rätt till OSA är personer med funktionsnedsättning eller med socialme-
dicinska problem. Ofta är det specialutformade arbeten för att passa individens behov. OSA är 
en insats från arbetsförmedlingen för personer som har sin placering i kommunal verksamhet.  
 
Mot bakgrund av kommunens arbetsgivarpolicy anser nämnden att motionen ska avslås.  
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
Mohamad Hassan   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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