
  

Sammanträdesprotokoll 
2019-02-01 

Umeå kommuns funktionshinderråd 
 

Tid: Fredagen den 1 februari 2019 kl. 13.00-16.20 

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum, stadshuset 

  

Beslutande: Tomas Wennström (S), ordförande, kommunstyrelsen  
Mattias Sehlstedt (V), byggnadsnämnden 
Beatrice Årebrand (S), gymnasie- o vuxenutbildn.nämnden 
Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämnden 
Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämnden 
Bassam Achour (S), äldrenämnden 
Christin Broman, Funktionsrätt Umeå, vice ordförande 
Solveig Grubbström, Funktionsrätt Umeå 
Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Umeå 
Tim Johansson, Funktionsrätt Umeå 
Monica Östensson, Funktionsrätt Umeå 
Lena Renlund, Funktionsrätt Umeå 
Eva Westman Modig (M), tjg. ersättare, kulturnämnden 
Camilla Björnehall, tjg. ersättare, Funktionsrätt Umeå 
Christina Hedström, tjg. ersättare, Funktionsrätt Umeå 

Övriga deltagare: Se nästa sida 
  

Utses att justera: Lena Renlund       
 

Sekreterare:        § 1-13 

 Tordleif Hansson 
 

Ordförande:      

 Tomas Wennström 
 

Justerare:      

 Lena Renlund      
 

 

 BEVIS 
Organ: Umeå kommuns funktionshinderråd 

Sammanträdesdatum: 2019-02-01 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben 
 

Underskrift:   
 Tordleif Hansson
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden 

Madelene Nord (M), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Anna-Karin Sjölander (C), tekniska nämnden 

Björn Kjellsson (L), individ- och familjenämnden 

Åke Gustafsson (C), äldrenämnden 

Sture Olsson, Funktionsrätt Umeå 

Britt-Mari Hägglöv, Funktionsrätt Umeå 

Abbas Haghjo, Funktionsrätt Umeå 

Per Vesterlund, Funktionsrätt Umeå 

Inga Lundberg, RTP 

 

Tjänstepersoner och övriga 

Elisabeth Nilsson (§ 1-13) 

Tomas Jakobsson (§ 5) 

Sara Olsson (§ 10) 
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§ 1 

Upprop, val av justerare samt godkännande av dagord-

ning  

Beslut 

Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar 

att utse Lena Renlund till justerare  

att i övrigt fastställa dagordningen  

Ärendebeskrivning 

Tomas Wennström (S) hälsar alla välkomna till dagens möte med Umeå 

kommuns funktionshinderråd, UFR.  

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson  
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§ 2 

Presentation av ledamöter   

Beslut 

Funktionshinderrådet har mottagit informationen 

Ärendebeskrivning 

Det här är funktionshinderrådets första sammanträde under den här man-

datperioden och alla ledamöter och ersättare presenterar sig. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson 
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§ 3 

Val av vice ordförande 

Beslut 

Funktionshinderrådet beslutar 

att välja Christin Broman till 1:e vice ordförande och Tim Johansson till 

2:e vice ordförande. 

Ärendebeskrivning 

Funktionshinderrådet har att välja vice ordförande. För att underlätta rå-

dets arbete bör det även utses en 2:e vice ordförande. De bägge vice ordfö-

randena utses bland funktionshinderrörelsens representanter. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson 
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§ 4  

Adjungerade ledamöter till funktionshinderrådet 

Beslut 

Funktionshinderrådet beslutar 

att till funktionshinderrådet adjungera Kenneth Andersson och Elmer Er-

iksson, Region Västerbotten, Hälso- och Sjukvårdsnämndens utskott, 

Funktionshinder och Samverkan samt Erik Nyström, ungdomsrepresen-

tant för Funktionsrätt Umeå. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten, Hälso- och Sjukvårdsnämndens utskott, Funktionshin-

der och Samverkan, har möjlighet att utse en ordinarie och en ersättare 

som adjungerade till funktionshinderrådet. 

 

Funktionshinderrörelsen har möjlighet att adjungera en representant för 

unga.  

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson 
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§ 5 

Information – kommunens organisation, ärendegång, 

remisshantering 

Beslut 

Funktionshinderrådet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 

Funktionshinderrådet får en kort information om kommunens organisation 

i nämnder och förvaltningar.  

 

Inom kommunen finns idag fem rådgivande organ, varav funktionshinder-

rådet är ett. En vanlig sammansättning i de kommunala råden är fristående 

organisationer, paraplyorganisationer och kommunpolitiker. 

 

Funktionshinderrådet har ett reglemente. Det fastställs av kommunfull-

mäktige och beskriver ansvarsfördelning och verksamhets- och arbetssätt 

för en viss styrelse, nämnd eller råd. 

Beslutsunderlag 

Informationsunderlag 

Beredningsansvariga 

Tomas Wennström 
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§ 6 

Funktionshinderrådets reglemente 

Beslut 

Funktionshinderrådet beslutar 

att arbetsgruppen träffar presidiet den 14 februari 

 

Ärendebeskrivning  

Funktionshinderrådet behandlade förslag till reglemente vid förra mötet 

och beslutade då att ställa sig bakom förslag till nytt reglemente och skicka 

det vidare till kommunstyrelsen. 

 

Det har sedan förra sammanträdet inkommit ett antal avvikande syn-

punkter från funktionshinderrörelsen. Bland annat anser funktionshinder-

rörelsen att arbetssättet att ta fram reglementet har varit felaktigt och att 

ledamöterna i rådet inte haft rimlig tid att lämna synpunkter. 

 

En arbetsgrupp med representanter från funktionshinderrörelsen bestå-

ende av Urban Clarin, Abbas Haghjo och Tim Johansson kommer att arbeta 

fram ett förslag till reglemente utifrån funktionshinderrörelsens syn-

punkter. 

 

Det blir sedan funktionshinderrådets presidium som slutligen lägger fast 

det förslag till reglemente som ska fastställas av kommunfullmäktige i 

mars. 

 

Funktionshinderrådets roll kring remisser kommer att diskuteras vidare vid 

nästa sammanträde. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson 
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§ 7 

Utbildning – information från arbetsgruppen 

Beslut 

Funktionshinderrådet beslutar 

att genomföra en utbildning fredagen den 29 mars kl. 13.00 – 17.00 

att Christina Hedström ersätter Tim Johansson i arbetsgruppen 

Ärendebeskrivning 

För att ge funktionshinderrådet en gemensam utbildning har arbetsgrup-

pen för utbildning tagit fram ett förslag på en halvdagsutbildning en fredag 

eftermiddag, förslagsvis den 29 mars kl. 13.00 – 17.00. Christina Hedström 

föreslås bli ny medlem av arbetsgruppen. 

 

Förslag på innehåll:  

• Kommunens organisation 

• Program för tillgänglighet 

• Bemötande 

• Funktionshinderrådets reglemente, verksamhetsplan, årshjul 

• Arbetsprocess, budget 

 

Arbetsgruppen arbetar vidare med målet att under hösten genomföra en 

utbildning för politiker i styrelser och nämnder. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson  
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§ 8 

Verksamhetsplan 2019 

Beslut 

Funktionshinderrådet beslutar 

att utse Christin Broman, Maria Holmgren och Camilla Björnehall till en 

arbetsgrupp som ska arbeta med en verksamhetsplan för 2019 

Ärendebeskrivning 

Det nyvalda funktionshinderrådet ska ta fram en verksamhetsplan för år 

2019. Det bör tas fram ett förslag till nästa möte. 

 

Christin Broman, Maria Holmgren och Camilla Björnehall från funktionshin-

derrörelsen arbetar vidare med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan. 

Rådets politiker återkommer med förslag på representanter. 

 

Elisabeth Nilsson deltar också som tillgänglighetsstrateg. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson 
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§ 9 

Verksamhetsberättelse 2018 

Beslut 

Funktionshinderrådet beslutar 

att fastställa verksamhetsberättelse för 2018. 

Ärendebeskrivning 

Funktionshinderrådet har att fastställa verksamhetsberättelse för föregå-

ende verksamhetsår.  

Beslutsunderlag 

Funktionshinderrådets verksamhetsberättelse 2018 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson 
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§ 10 

Uppföljningar 

Beslut 

Funktionshinderrådet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 

Rörelsehinderparkeringar 

Tim Johansson har haft möten med representanter för Gator och Parker. 

Diskussionerna har bland annat rört regeln med tretimmarsparkering för 

rörelsehinderparkeringar. Diskussionerna kommer att fortsätta. 

 

Antalet rörelsehinderparkeringar vid Rådhustorget borde kunna öka.  

 

Bostadsföretag tar bort rörelsehinderparkeringar utan att ersätta dem. Till-

gängligheten minskar också på grund av att man måste ha särskilda till-

stånd och/eller förväntas använda smarta telefoner vid parkering. 

 

Bristande tillgänglighet till laddstationer för elfordon 

Tim Johansson har initierat diskussioner i frågan. Det är viktigt att kommu-

nen är med och ställer krav på hur laddstationerna kommer att utformas. 

 

Remiss kommunövergripande handlingsplan mot våld 

Elisabeth Nilsson och Camilla Björnehall arbetar med att skriva fram ett re-

missvar framförallt ur ett funktionshinderperspektiv. Kunskaperna bör för-

bättras om den särskilda utsatthet en funktionsnedsättningar kan innebära 

för personer med funktionsnedsättning. 

 

Remiss fotgängarprogram 

Elisabeth Nilsson har som tillgänglighetsstrateg skickat in ett antal syn-

punkter på programmet till Gator och parker. Även Tim Johansson har läm-

nat skriftliga synpunkter på programmet. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson 

Tim Johansson 
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§ 11 

Hemtjänst – LOV eller LOU 

Beslut 

Funktionshinderrådet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 

Ämnet togs upp vi senaste sammanträdet i kommunfullmäktige. Frågan 

gäller om hemtjänst ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, 

LOU, eller om kommunens ska tillämpa valfrihetssystem enligt lag om val-

frihetssystem, LOV. 

 

Funktionshinderrörelsens representanter undrar varför inte de och pens-

ionärsrörelsen fått information om detta?  

 

Tomas Wennström svarar att frågan har initierats från politiskt håll och ald-

rig beretts inom förvaltningen. Den hamnade i skarven mellan den gamla 

och nya mandatperioden. 

Beredningsansvariga 

Tomas Wennström 
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§ 12 

Val till Europaparlamentet 26 maj 2019 

Beslut 

Funktionshinderrådet har mottagit informationen 

Ärendebeskrivning 

Söndagen den 26 maj sker val till Europaparlamentet. I valnämndens upp-

drag ingår att se till att väljarna får goda möjligheter att rösta. För den som 

inte kan gå till sin vallokal på valdagen finns ett antal andra möjligheter att 

rösta. 

 

Valnämnden anordnar alltid så kallad institutionsröstning på vård- och om-

sorgsboenden för brukare inom äldreomsorgen. Inför vårens val har val-

nämndens kansli kontaktat verksamhetsansvarig för funktionshinderom-

sorgen inom kommunen för att undersöka möjligheten att kunna ge deras 

brukare liknande möjligheter att rösta.  

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 
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§ 13 

Övriga frågor 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

Inrätta ytterligare en rörelsehinderparkering på stadshusets framsida. 

Tim Johansson väcker frågan om att inrätta ytterligare en rörelsehinderpar-

kering framför stadshuset. Den parkering som finns vid Kuben är mindre 

lämplig för besökare numera i och med att endast huvudentrén är öppen 

för besökare till stadshusområdet. 

 

Lena Karlsson Engman (S) tar med sig frågan och återkommer. 

 

Färdtjänstavgifter 

Abbas Haghjo ställer frågan om varför avgiften har höjts utan föregående 

diskussion. 

 

Lena Karlsson Engman (S) informerar om att egenavgiften är kopplad till 

Länstrafikens taxesystem. 

 

Tim Johansson och Lena Renlund menar att det är nödvändigt att diskutera 

taxan och att frysa taxenivån inom samhällsbetalda resor. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Nilsson 

 


