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Verksamhetsplan
Umeå kommuns Funktionshinderråd, UFR, ska verka för att öka medvetenheten om
betydelsen av ett funktionshinderperspektiv inom alla politikområden. Rådet ska därför
komma in i ett tidigt skede i utrednings- och planeringsarbetet likaväl som i genomförande
och uppföljningsarbete.
Verksamhetsplanen beskriver vad rådet ska arbeta med under året – när, hur och vem som
ansvarar för aktiviteten. Förutom planerad verksamhet kommer ledamöterna i UFR och
tjänstepersoner att initiera frågor som är viktiga för UFR.
UFR redovisar sin verksam under året i en verksamhetsberättelse. Där beskrivs bland annat
vad i planen som genomförts, tillkomna aktiviteter och vad som inte följt planen.

Sammanträden under 2021
Tills vidare kommer samtliga möten att genomföras som webbmöten via Teams.
Presidiet träffas minst 3 veckor före rådsmötet och bereder rådsmötets dagordning.
Presidiet tar fram ärendehanteringsrutiner och en ärende- och uppföljningslista. När
dagordning planeras utses ansvariga för aktiviteter.
Presidiets möten

Rådets möten

26 januari 15:15 – 16:45

Fredag den 12 februari 13:00 – 15:15

17 februari 14:00 – 15:00

Fredag den 19 mars 13:00 – 15:00

17 mars 13:00 – 14:00

Fredag den 9 april 13:00 – 15:00

5 maj 13:00 – 14:00

Fredag den 28 maj 13:00 – 15:00

12 augusti 13:00 – 14:00

Fredag den 3 september 13:00 – 15:00

30 september 13:00 – 14:00

Fredag den 22 oktober 13:00 – 15:00

Arbetsgrupp

Temaråd den 26 november

Aktiviteter under 2021
Ett viktigt arbete för UFR är att föra dialog om och att följa upp kommunens arbete med
Tillgänglighetsprogrammet. Fokusområden för etapp 1 (2018 – 2022) är: Arbete och
sysselsättning samt Transporter. Revidering av tillgänglighetsprogrammet och val av
fokusområden för etapp 2 inleddes under hösten 2020. Etapp 2 har följande fokusområden:
Utbildning och kompetensförsörjning, Fysisk tillgänglighet samt Boende och närmiljö. För
dessa områden ska indikatorer/mätbara mål presenteras.
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Funktionshinderrådets möten, UFR
Under våren
Färdtjänst, har beslutsunderlag, frågeformulär, bedömningar förändrats eftersom fler
personer får avslag på sin färdtjänstansökan? Många har svårt att svara på frågor och
följdfrågor vid ansökan om färdtjänst.
AB Bostaden inbjuds till rådet för dialog om snöröjning, sophantering, kontraktsskrivning för
el-rullstolsförråd.
”Carlslundsskolan” (Tomtebo 2:1) information om detaljplanen för området och skolan.
Speciellt intresse för eventuell plan på särskola.
Avgifter för hemtjänst
Kollektivtrafik i Umeå, redovisning av kollektivtrafikprogrammets remissvar.
Uppföljningar av redan påbörjade ärenden
Under hösten
Corona: medan pandemin pågår bjuds medicinskt ansvarig sjuksköterska för
funktionshinderomsorgen in för lägesinformation
Rehabilitering och egenvård: samverkan mellan Umeå kommun och Region Västerbotten,
Björkgården i Sävar, finns andra alternativ för rehabilitering?
Jämlika liv, redovisning av rapporten samt utökad redovisning avseende
funktionsnedsättning och ekonomi, arbete sysselsättning, utbildning med mera
Arbetsmarknad och sysselsättning fritt att lämna ämnesval till presidiet
Bostadsförsörjningsprogram information i rådet om programmet och arbetsprocessen med
programmet. Eventuellt tillsätta arbetsgrupp
UFR Goda exempel informera rådet om hur förslag kan lämnas. Beslutsprocessen ses över.
Trygghet i en växande stad, bjud in någon från övergripande planering som kan informera
om hur kommunen arbetar för trygghet och välbefinnande när invånarantalet ökar.
Uppföljning av kommunala program, initieras av nämnderna
-

Tillgänglighetsprogrammet: revidering samt framtagande av indikatorer/mätbara
mål för fokusområden 2022

Uppföljning av redan påbörjade ärenden
Utvärdering av rådets verksamhetsår 2020. Vilken skillnad har UFR gjort för personer med
funktionsnedsättning inom Umeå kommun?
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Arbetsgrupper
Planering av verksamhetsplan och internationella funktionshinderdagen (Temaråd) har UFR
återkommande arbetsgrupper. Under året kommer arbetsgrupper att bildas när det finns
behov av det. Arbetsgrupperna återrapporterar sitt arbete till UFR.
Pågående arbetsgrupper är verksamhetsplan, samverkansgrupp och parkeringsgrupp.

Temaråd
Uppmärksammande av Internationella funktionshinderdagen den 3 december 2021 har för
UFR flyttats fram till den 26 november. Datumet har flyttats för att samordna med
Myndigheten för delaktighet och länsstyrelserna uppmärksammande av dagen. Ämnet för
årets Temaråd är ”Rehabilitering och egenvård”. Rådet utser en arbetsgrupp som tar fram
program och planerar för genomförandet.

Samarbeten
Fortsatt utbyte med Umeå Centrum för funktionshinderforskning vid Umeå Universitet.
Möjlighet finns att bjuda in forskare som informerar om verksamheten och pågående
forskningsprojekt.
Fortsatt samverkan om temadagen Riv Hinder. Kommunen representeras av tjänsteperson
från UFR och Umebrå.
Rådets målsättning är fortsatt dialog med Umeå kommunföretag, UKF. Genom en av rådet
utsedd grupp, träffa olika dotterbolag. Under 2021 kommer Umeå lokaltrafik, Ultra att
besökas.
UFR samverkar med Umeå pensionärsråd i frågor av gemensamt intresse.

Kommunen informerar om enkätundersökningar
Tillgänglighetsprogrammet ska nämnder och verksamheter själva genomföra genom att
använda sig av mätbara mål. Varje nämnd ska årligen redovisa sitt arbete i Umeå
funktionshinderråd. Verksamheterna och kommunföretagen ska även redovisa i
årsredovisningen.
Undersökningen UNGA genomförs vartannat år av Umeå kommun och är en enkätbaserad
folkhälsoundersökning som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Frågorna i enkäten
utgår från kommunens folkhälsomål och visar utvecklingen kring varje hälsoområde. Senast
enkäten genomfördes 2018. Länk till rapport: Unga18_20190117.pdf (umea.se)
Jämlika liv 20 är en ny enkätundersökning som genomförts och sammanställts under 2020.
Rapporten innehåller redovisning om folkhälsofrågor som även belyser ett
funktionshinderperspektiv. Det finns möjlighet till fördjupad redovisning avseende enkätens
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funktionshinderperspektiv. Länk till rapport: Jämlika liv 20 – Hur mår Umeå kommuns
invånare? (umea.se)
Resvanor i Umeå – så reste kommuninvånarna hösten 2014, är en undersökning som
genomförs cirka vart åttonde år. Under 2021 planeras för ny undersökning.
Nationell
Myndigheten för delaktighet genomför årliga enkätundersökningar som jämför
kommunernas tillgänglighetsarbete. Enkäten besvaras av kommunen. Länk till rapporten:
Uppföljning av kommuner 2020 (mfd.se)
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