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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Sammanträdesprotokoll från 
Kommunala handikapprådet 
Datum: 2019-05-03 

Tid: 13:00-16:00 

Lokal: Stationsgatan 12, Bergius 

Närvarande 

Helena Hedman Skoglund (ordförande) UBN och KS, Fredrik Larsson (vice ordförande) 

HSO, Madeleine Andersson KS, Robin Kronvall AMN, Per Eric Rosén GSN, Lars-Håkan 

Anderson OSN, Kia Solid PBN, Mikael Eriksson IFN, Pia Ek HSO, Astrid Mäkitalo HSO, 
Kerstin Angeldahl HSO, Finn Hedman HSO 

Tjänstepersoner 

Jeanette Nordin OSN   

Övriga inbjudna 

Kristina Bromark tjänsteperson, Jesper Bjurström tjänsteperson 

Mötespunkter 

Paragraferna 1–7  

1. Paragraf 1 Mötets öppnande, val av justerare, fastställande av dagordning 

samt föregående protokoll 

Mötet öppnas. 

Kommunala handikapprådet beslutar:  

• att utse Finn Hedman att justera, samt 

Kommunala handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 

 
Sammanträdesdatum:  

2019-05-03 
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• att tid för justering av protokoll är 17 maj på Stationsgatan 12 i receptionen, 

samt 

• att fastställa föredragningslistan och lägga föregående protokoll till 
handlingarna. 

2. Paragraf 2 Introduktion av rådet och dess syfte samt arbetsformer 

Helena Hedman Skoglund, ordförande i Handikapprådet, inleder med vad stadgarna 
säger om rådet och att hon vill att rådet ska få en tydligare rådgivande roll. 

Fredrik Larsson, vice ordförande, berättar att rådet har sin utgångspunkt i stadgarna 

och sitt perspektiv utifrån flera nämnder och olika grupper av personer med 
funktionsnedsättning. Arbetet sker övergripande och ska vara opinionsbildande ur ett 
funktionshinderperspektiv. Rådet kan väcka olika frågor. Utöver fyra sammanträden 

per år har rådet även två temadagar, då det finns möjlighet till fördjupning. Rådet styrs 
av ett presidium. 

 
Fredrik är ordförande i HSO och bevakar bl a synaspekten, arbetar med tillgänglighet 
och med att få fungerande former för samverkan och informationsspridning. 

Madeleine Andersson: Representerar Kommunstyrelsen (KS). Madeleine anser att det 
är viktigt att belysa funktionshinderperspektivet i olika organisationer och att ha en 

dialog. Vidare att det behöver göras en prioritering av vad som är viktigast att fokusera 

på just nu och framöver. Uppföljningar är viktiga samt att det som politiken beslutar 

måste hållas. 

Robin Kronvall: Representerar arbetsmarknadsnämnden (AMN) där han är andre vice 
ordförande. Robin vill att rådet hittar rätt fokus utifrån vad som diskuteras i rådet. Det 

finns ett behov av utbildning för de nya ledamöterna i rådet samt information om 
rådets tidigare arbete. 

Per Eric Rosén: Representerar gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN). Viktiga frågor är 

att kunna röra sig ute tryggt och säkert i en tydlig och lättavläst trafikmiljö, 
parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning och möjlighet att använda 

cykel som hjälpmedel. Information från rådet är viktig och att få kommunen att ta med 
synpunkterna från funktionshinderrörelsen i arbetet.   

Kerstin Angeldahl: Representerar HSO. Viktiga frågor är färdtjänst och att kunna ta sig 
fram i olika miljöer. 

 
Finn Hedman: Representerar HSO. Viktiga frågor är färdtjänst, assistans, tillgänglighet 
och trafikmiljö.  

 
Lars-Håkan Andersson: Representerar omsorgsnämnden (OSN). Det är viktigt att få 

kunskap från rådet för att kunna förverkliga nämnders uppdrag. Viktiga frågor är 
boende inom LSS, att varje individ ska kunna uppnå sin optimala möjlighet, stärka 

yrkesrollen inom yrkesområdet framför allt pedagogiskt, utbildningsfrågor.  

Kia Solid: Representerar plan- och byggnadsnämnden (PBN): Viktiga frågor är 

tillgänglighet, bostadsanpassning, att rådet hjälper till att formulera remissvar för att ta 

tillvara synpunkter i tillgänglighetsfrågorna.    
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Mikael Eriksson: Representerar idrott- och fritidsnämnden (IFN): Det är viktigt att 
fokusera på samtal mellan nämnder. Övriga viktiga frågor är parasport – bredd och 

elitnivå samt tillgänglighet.   

Pia Ek: Representerar HSO, är ordförande i FUB och arbetar mot Regionen samt Fritid 

och Kultur. Viktiga frågor är ökad delaktighet, inflytande och självbestämmande för 

personer med autism och personer med utvecklingsstörning. 

Kristina Bromark: Är kommunens brukarombud. Arbetar med maktfrågor, 
tillgänglighet, delaktighet och bemötande. Driver olika frågor från brukare och 
civilsamhället. 

Astrid Mäkitalo: Representerar HSO. En viktig fråga är tillgänglighet särskilt i samband 
med planering. 

Helena Hedman Skoglund: Vald för Kommunstyrelsens (KS) räkning.  Har sitt 

fokusområde inom skolan samt inom boendefrågan. 

Jeanette Nordin: Tjänsteperson/strateg i omsorgsförvaltningen. Stöttar presidiet, tar 

fram underlag till rådets sammanträden, har tidigare arbetat inom omsorgerna och nu 

med delaktighet och inflytande. 

Punkten avslutas med en påminnelse om att det är viktigt att man talar om vem man 

är när man fått ordet. Man representerar sin nämnd (inte sitt parti) respektive HSO (inte 
sin förening).  

Den ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till uppföljning av rådet avslogs då bidrag 

endast beviljas för uppföljning av ett råd per kommun. (Bidrag har beviljats för 
uppföljning av LSS-rådet).  

 
Ordförande avslutar med att det är viktigt att de frågor som tas upp i rådet också följs 

upp. 

3. Paragraf 2 Program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning - information 

Jeanette berättar om syftet med programmet för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning, innehållet i programmet och arbetsprocessen när programmet 

togs fram. Jeanette delar ut en informationsbroschyr om programmet och visar en 
power point. 
Bilaga 1 

Programmet och handlingsplanen följs upp årligen tillsammans med HSO. Just nu 
pågår uppföljningen av 2018. Synpunkter kan lämnas till Jeanette eller Kristina 
Bromark. Möjlighet kommer att finnas att diskutera målområden på kommande 

sammanträden. 

Hittills har två uppföljningar gjorts enligt en framtagen process för kommunens 

samtliga program. Resultatet lämnas till KF i november. Jeanette skickar 
uppföljningarna till rådets medlemmar. 
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Reflektioner: 

Rådet bör ställa frågan till politik och förvaltning om hur man arbetar med programmet 
och sedan redovisa svaren i rådet. Ett förslag är att bjuda in rådet till nämnd för att 
informera om programmet.  

Implementering av programmet har gjorts i nämnd då några tjänstepersoner träffades 
i någon form av råd. 

Det finns inget formellt forum för samarbete mellan HSO och kommunens 
tjänstepersoner för att samarbeta i varje konkret planfråga. I 

stadsbyggnadsförvaltningen finns en tillgänglighetsgrupp som består av chefer och 

HSO. 

Önskemål finns om att det ska framgå i tidsplanen när i tid det som står i planen ska 
vara uppnått och vilken skillnaden blivit efteråt.  

Önskemål finns om att inför 2020 göra programmet mer gediget. Helena tar med sig 
önskemålet till KS. 

Handlingsplanens punkter är ganska absoluta i sin formulering. I förhållande till det 

kan t ex formuleringen ”relevant kompetens” uppfattas som otydlig. Vad kan den 
typen av formulering föra med sig? 

4. Paragraf 3 Brukarombudets roll i kommunen och i kommunala 
handikapprådet samt ombudets rapport 

Kristina Bromark presenterar sitt uppdrag och vad hon har sett under sitt första år samt 
visar en power point. 

Bilaga 2. 

Arbetet och rollen är kommunövergripande. Fokus 2018 låg på att introducera och 
synliggöra rollen. Numer får Kristina oftare synpunkter och idéer vilka lämnas vidare till 

förvaltningarna. Kristina har varit inbjuden till omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
och önskar få besöka flera förvaltningars ledningsgrupper. Visionen är full delaktighet 

för personer med funktionsnedsättning i ett Uppsala för alla. 

Kristina har tillgång till många arenor, blir konsulterad i sakfrågor och har intervjuat c a 

27 föreningar. Det som Kristina har uppmärksammat under 2018 är sammanställt i en 
rapport på individ-, verksamhets- och strategisk nivå. 

Viktigt att ta tillvara brukarnas erfarenhet och en tidig och aktiv involvering. 

Viktigt att ta hänsyn till maktperspektivet. 

Information som skickas från kommunen landar inte rätt inom HSO, en viktig bit att ta 

tag i. 

NSPH-nätverket (Nationell samverkan för psykisk hälsa) vill få en ingång till kommunen 
och bör vara ett övergripande forum. Frågan är lyft till nämnd (OMF, SCN och AMN). 
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Det finns funderingar om att ett brukarombud anställts istället för att bidra till ett 

ombud på HSO och om det därför kan uppstå en lojalitetskonflikt. Kristina vinnlägger 
sig om att arbeta utifrån ett neutralt och sakligt perspektiv. 

Det är viktigt att brukarombudet finns på central nivå. I sitt sammanträde i november 
ställde sig rådet positivt till det. 

Det arbete med medinflytande som finns idag sker inte fullt ut på ett strukturerat sätt. I 

en kartläggning ht 2019, kommer brukarombudet att titta på hur förvaltningar och 
bolag ser på inflytande. Bokningar kommer att göras med förvaltningarna där 
diskussioner kommer att föras om hur man kan jobba strategiskt i dialog med 
föreningarna. 

Reflektioner:  

Utbildning och nätverkande behövs i frågor som rör funktionsnedsättningar. 

Ett tydliggörande behövs av vilka föreningar som hör ihop. 

Rådet samlar ihop aktuella frågor för att återkomma till fram över. 

5. Paragraf 4 Förslag till funktionsprogram grundskolan, presentation 

Jesper Bjurström presenterar förslag till funktionsprogram. Förslaget har varit ute på 
remiss och HSO har lämnat synpunkter. Beslut kommer att fattas vid kommande 

sammanträde i UBN. 

Programmet visar vilka funktioner som behövs och styrs på nyckeltal. 13 st skolor ska 
byggas på 10 år, hänsyn är tagna till samtliga yttranden.                       

Reflektioner: 

Det är önskvärt att få se programmet. Hur tänker man i skolor som inte har 
programmet? Det är även viktigt att uppdatera befintliga skolor. Tillgänglighet, t ex 
hissar och ramper finns inte på alla skolor. 

Rektor ansvarar för miljön, varje skola ska var ändamålsenlig. Det finns ingen entydig 

forskning om lärmiljöer men med hjälp av funktionsprogrammet försöker man skapa 

så många lärmiljöer som möjligt. 

Hur ska kvalitet bibehållas då ytan i skolan halveras?  

Det handlar om att plocka bort rätt ytor. 

Samutnyttjande av lokaler styrs av SBF. Varje kommunal byggnad ses som en byggnad 

som kan nyttjas av flera verksamheter, t ex ska en matsal användas som samlingssal. 
Skolan byggs upp med hemvister, t ex på Tiundaskolan.  Där kan det vara intressant att 

göra en uppföljning om ett par år. 

6. Paragraf 5 Rapport fr KS, nämnder, HSO och LSS-rådet. 

Utbildningsnämnden har tema Funktionsnedsättning i juni. 
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Idrott- och fritidsnämnden: Det har påbörjats en utredning för parasport och 

anpassade aktiviteter som ska vara färdig 2019 och sluta i ett styrdokument.  

Gatu- och samhällsmiljönämnden:  Kvalitetssäkring görs inom färdtjänsten, man vill 
komma in tidigt i planprocesser. Det går bra att lämna synpunkter till Per Eric. 

HSO: Man har haft årsmöte och valt en ny styrelse där Fredrik Larsson omvaldes till 

ordförande. Ett arbete pågår för att kunna anställa en ombudsman som kan hantera 

det intressepolitiska arbetet som ofta sker på dagtid. Det krävs bidrag från kommunen 
för att kunna anställa. Ett arvsfondsprojekt om samtalsdemokrati pågår. 

LSS-rådet: Pia Ek informerar om att man inom arvsfondsprojektet Ge makten vidare 
arbetar med delaktighetsslingor. Pia informerar kort om hur en slinga kan gå till. Alla 
nämnder kan beställa en delaktighetsslinga. (Skriftlig information om 
delaktighetsslinga skickas separat till rådets ledamöter).  

Denna rapportpunkt planeras att få större utrymme i rådet framgent. 

7. Paragraf 6 Temadag 

Diskussion och förslag: 

Trafikfrågan - hitta bra samverkansformer så att nämnder, KS och KF arbetar 
förebyggande tillsammans med ideella organisationer.  

Relevant kompetens eller mer styrning av utbildningsbehovet.  

Prioritering av vilka mål i Program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning som rådet vill prioritera, tidsbestämma och utse ansvarig. De 
flesta frågor går att koppla till delmålen, Kristina och Jeanette kan sammanställa under 

respektive mål vad som gjorts.  

Använda oktobermötet till temadag om programmet. Viktigt med upplägget och att 

nya ledamöter får en förståelse för programmet. Förslag att sitta i grupper och 
diskutera om programmet. Även lite statistik, hur framtiden och trenderna ser ut. 

Kommunala handikapprådet beslutar:  

• att junimötet blir ett sammanträde i kombination med temadag om FN-
konventionen, samt 

• att oktobermötet blir en temadag om Program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning, samt 

• att presidiet kommer med förslag till innehåll. 

8. Paragraf 7 Mötestider 2019 

Kommunala handikapprådet beslutar  

• att mötestiderna blir:  

14 juni kl 8:30-12:00 sammanträde och temadag 

13 september kl 13:00-16:00 sammanträde 
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25 oktober kl 8:30-12:00 temadag 

29 november kl 13:00-16:00 sammanträde  

Mötet avslutas. 

Justeringens plats och tid 

17 maj, Stationsgatan 12, receptionen 

Underskrifter 

 

X
Lena Wiksten Andersson

Sekreterare

 

X
Helena Hedman Skoglund

Ordförande

 

X
Finn Hedman

Justerare

 

 


