
Sida 1 (3) 

 

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Av ledamöter aktualiserad fråga om 
nämndens arbete med programmet för 
full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 
Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden arbetar aktivt med programmet för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Nämnden är delansvarig i flertalet aktiviteter i 
tillhörande handlingsplan och är mest aktiv inom de områden i programmet som ligger 
närmast nämndens ansvar. Nämnden bör utveckla arbetet med aktiviteter inom främst 
fyra delmål. 

Ärendet 

Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning syftar till att 
säkerställa att målgruppen ska ha samma möjligheter och rättigheter som personer 
utan funktionsnedsättning. Programmet gäller till och med 2022 men kan också 
komma att förlängas. Programmet anger målområden som i sin tur har delats in i 
övergripande huvudmål och dessa har i sin tur delats in i prioriterade delmål. 
Programmet omsluter följande nio målområden: 

• Demokrati och inflytande 
• Bemötande och kompetens 
• Information och kommunikation 
• Fysisk tillgänglighet 
• Utbildning 
• Arbete och sysselsättning 
• Bostad 
• Vardags- och familjeliv 

Datum: Diarienummer: 
2019-10-15 AMN-2019-0333 

Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Handläggare:  
Öhman Carl 
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• Kultur, fritid, idrott och hälsa. 

Handlingsplanen för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning har vidare 
specificerat hur programmets mål och delmål ska förverkligas genom att ange 
aktiviteter och ansvar för genomförandet av dessa inom respektive målområde. 

Arbetsmarknadsnämnden är delansvarig i 15 övergripande mål och 23 delmål eller 
åtgärder. Nämnden är aktiv inom ca 20 av dessa 23 delmål. 

Nedan listas exempel på av nämnden genomförda aktiviteter utifrån respektive 
målområde: 

• Demokrati och inflytande 
o synpunktshantering  
o elevenkäter/brukarundersökningar 
o utredning av behov av yrkes- och lärlingsutbildningar inom lärvux  

• Bemötande och kompetens 
o relevant kompetens via vuxteam  
o aktivt användande av SIP 
o utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

• Information och kommunikation  
o ökad digitalisering 
o lätt språk inom UJC K85 genom kommunikationsgrupp med fokus på 

webbinformation 
• Fysisk tillgänglighet   

o lokalanpassning av UJC Gottsunda och Boland för både 
neuropsykiatriska och fysiska funktionsnedsättningar 

• Utbildning  
o strävan efter anpassade lokaler för elever och anhöriga 
o samlokaliserad vuxenutbildning och lärvux för minskat stigma 

• Arbete och sysselsättning  
o Ung Intro 
o arbetsmarknadsavdelningens ordinarie arbete 

• Bostad  
o vid mottagandet av anvisade nyanlända så eftersträvas lämplig bostad 

i ett så tidigt skede som möjligt, oavsett behov 
• Vardags- och familjeliv  

o samarbete med IFO barn och unga samt LSS  
o barnperspektiv vid biståndsbedömningar 

• Kultur, fritid, idrott och hälsa 
o hälsomodul inom SO för nyanlända 
o även stöd till etniska föreningar 

Nedan redogörs för fyra delmål under två målområden där nämnden kan utveckla 
arbetet med aktiviteter: 

• Inom målområde demokrati och inflytande   
o Personer med funktionsnedsättning och brukarorganisationernas 

erfarenheter och kunskaper ska tas till vara vid exempelvis 
utbildningar och inför strategiska beslut. 

o Återkommande dialoger och samverkan ska ske mellan företrädare för 
Uppsala kommun, brukare, närstående och brukarorganisationer. 

o En konsekvensanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället 
för personer med funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i 
underlagen inför politiska beslut. 

• Inom målområde bemötande och kompetens 
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o Utbildning i bemötande och värdegrundsfrågor rörande personer med 
funktionsnedsättning ska erbjudas förtroendevalda. 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Lena Winterbom 
Direktör 
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