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Svar på motion om center för personer med 
funktionsnedsättning av Carolina Bringborn 
(M) och Roine Thunberg (M) 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) har i en motion väckt 19 mars 2019 
föreslagit att kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för 
personer med funktionsnedsättning och att en samverkan mellan Uppsala kommun, 
Region Uppsala och Uppsalas funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett 
förslag till detta resurscenter. 

Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och omsorgsförvaltningen. Samråd 
har skett med äldreförvaltningen. 

Perspektiven för barn och jämställdhet har beaktats men anses inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Att förbättra och utveckla tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning är en högst prioriterad fråga för omsorgsnämnden och Uppsala 
kommun. Uppsala kommuns ambitionsnivå för att undanröja hinder och säkerställa 
att kommunen är tillgänglig för dem som bor och vistas här återspeglas i det 
funktionshinderpolitiska programmet.  
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I motionen framkommer även att det kan vara svårt för personer med 
funktionsnedsättning att navigera rätt för den som har behov av insatser. I mål och 
budget 2020 finns uppdraget Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till 
sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning. Omsorgsnämnden kommer 
därför att fortsätta utvecklingen av mottagningsenheten, i samverkan med 
socialnämnden och äldrenämnden.  

I mål och budget 2020 finns även uppdrag att Pröva möjligheten till samordning för 
hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga. Detta uppdrag är riktat till 
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och plan- och 
byggnadsnämnden och innebär att olika myndighetsutövare inom kommunen ska 
kommunicera med varandra och samarbeta tydligare kring en individ. Detta arbete 
kommer att utvecklas under år 2020. 

Vidare deltar omsorgsnämnden och äldrenämnden i satsningen på utvecklingen av 
Uppsala kommuns kontaktcentrum kontaktcenter, som syftar till att ge en samlad 
ingång till kommunens verksamhet för att kunna få svar på frågor om Uppsala och 
kommunens tjänster och därmed öka sin service och tillgänglighet. 

Vad gäller samverkan med Region Uppsala för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning medverkar Uppsala kommun i det pågående projektet Effektiv 
och nära vård 2030. Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala 
läns alla kommuner, och är en del av ett större nationellt omställningsarbete av hälso- 
och sjukvården, God och nära vård (SOU 2019:29). 

Effektiv och nära vård 2030 syftar till att vården bättre ska stämma överens med både 
det övergripande samhällets, och individens, behov av hälso- och sjukvård.  
Målbilden är en hälso- och sjukvård som finns nära invånarna, utgår från behovet hos 
dem och har en hög grad av delaktighet. Särskilt gäller detta målgrupper som har 
funktionsnedsättningar, personer som är multisjuka och har komplexa behov, både 
utifrån ett hälso- och sjukvårds- och omsorgsperspektiv. 

Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan mellan 
Region Uppsala och länets kommuner samt andra aktörer. 
 
Effektiv och nära vård innebär stora förändringar i vårdstrukturen. Delar som kräver 
specifik kompetens föreslås centraliseras och koncentreras till specifika geografiska 
platser, exempelvis i någon form av center med specifika uppdrag för att samla 
kompetens. Där kommer medarbetare från olika huvudmän och organisationer 
samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa, och där gemensamma resurser 
nyttjas effektivt så att en god vård och omsorg kan erbjudas invånaren.  

Läs mer i rapporten Effektiv och nära vård 2030 – Målbild och strategi (2018). 

Det är därför i nuläget att föredra att invänta dessa arbeten innan en specifik, och 
parallell, utredning påbörjas för att undersöka möjligheterna för att samla resurser i ett 
center för personer med funktionsnedsättning.  

Då en utredning angående resurscenter för personer med funktionsnedsättning i 
nuläget inte bedöms vara aktuell kommer således ingen samverkan mellan berörda 
parter initieras för just denna fråga. Det är dock centralt att involvera och inkludera 
funktionshinderföreningar om det i framtiden skulle bli aktuellt med ovanstående 
förslag.   

https://www.regionuppsala.se/Global/Landsting_politik/Politik/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20och%20FoUU/Bilagor%20HSFOUU%202018-03-13.pdf
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Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 20 januari 2020 
• Bilaga: Motion av Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) om center för 

personer med funktionsnedsättning 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund 
Direktör omsorgsförvaltningen 

 

 



Uppsala den 19 mars 2019 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige 

 

Uppsala behöver ett center för personer med funktionsnedsättning 

 

Uppsala är en populär stad att bo i och människor söker sig hit av olika anledningar. Under 

de kommande åren ska Uppsala växa med många tusen nya invånare. Det innebär att vi 

också kommer få fler invånare med någon form av funktionsnedsättning.  

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning är fördelat på fler olika enheter och 

aktörer varför det kan vara svårt att navigera rätt för den som är i behov av de insatser som 

finns i Uppsala. I moderaternas politikutvecklingsarbete har det framkommit att människor 

ibland söker sig till andra kommuner för att få hjälp med rehabilitering eftersom Uppsala 

upplevs som krångligt och svårnavigerat inom detta område.   

Vi moderater vill se ett samlat grepp för att underlätta för funktionsnedsatta Uppsalabor att 

på ett enkelt sätt hitta rätt och därmed snabbare få rätt insatser. Därför vill vi att kommunen 

utreder möjligheterna att i samverkan med regionen inrätta ett center för personer med 

funktionsnedsättning där samtliga rehabiliteringsresurser samlas. En tanke är att centret 

samarbetar med det infotek som finns inom regionen för att skapa en gemensam 

informationscentral. 

För att centret ska bli heltäckande behöver det utredas vilka resurser som ska finnas där, till 

exempel varmvattenbassäng, gymnastiksal, hjälp med utprovning av hjälpmedel, 

föreläsningssalar och information om aktuell teknik inom området. Vi ser också att det i ett 

sådant center kan finnas möjlighet till övernattning för människor som har ett hjälpbehov 

som sträcker sig över flera dagar, ungefär som ett korttidsboende efter en sjukhusvistelse. 

Från arbetet med personliga ombud ser vi ett stort behov av stöd vid myndighetskontakter. 

Självklart behöver det finnas goda möjligheter för besökare att på ett smidigt sätt ta sig till 

centret med olika färdmedel. I anslutning till centret bör det också möjliggöras för etablering 

av service såsom apotek, vårdcentral, hälsobutiker, tandläkare etcetera. 

Fördelen med ett center för personer med funktionsnedsättning är att den samlade 

kunskapen och kommunens samtliga resurser återfinns på ett ställe, vilket ökar 

tillgängligheten för alla som är i behov av insatserna. Det innebär också ökade möjligheter 

för Uppsala kommun att samverka med regionen och på sikt med universitetet och aktuella 

forskningsområden. 

Vi moderater möter ett stort intresse för ett center för personer med funktionsnedsättning 

från Uppsalas funktionshindersföreningar varför vi önskar se en utredning kring detta.  



Uppsala den 19 mars 2019 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för personer med 

funktionsnedsättning. 

att en samverkan mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Uppsalas 

funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett förslag till detta resurscenter 

 

 

 

 

___________________________ 

Carolina Bringborn (M) 

___________________________ 

Roine Thunberg (M) 
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