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Verksamhetsplan 
Förutom UFR:s reglemente finns en separat verksamhetsplan som ska revideras 
årligen, Verksamhetsplanen ska innehålla mål, inriktning och prioriteringar för 
det kommande året. Planen är en viktig del av rådets redovisning i 
Verksamhetsberättelsen. 

Ett viktigt arbete för UFR det kommande fyra åren är att föra dialog om och att 
följa upp kommunens arbete med Tillgänglighetsprogrammet och dess 
fokusområden Arbete och sysselsättning samt transporter. Ledamöterna i UFR 
kommer även att initiera frågor som aktualiseras under året. 
 
 

Sammanträden för UFR 2019 

Samtliga sammanträden har mötestid mellan klockan 13:00 – 17:00 

fredag 1 februari 

fredag 5 april 

fredag 14 juni 

fredag 6 september 

fredag 22 november 

Sammanträden för presidiet 

Presidiet träffas 2 – 3 veckor före rådsmötet och bereder rådsmötets dagordning 

22 januari 

14 mars 

23 maj 

15 augusti  

31 oktober 
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Aktiviteter under 2019 

Funktionshinderrådets möten, UFR 

Under våren 

Beslut i rådet hur processen för remissförfarandet ska organiseras. Hur ska rådet 
få information om funktionshinderföreningarnas yttranden. 

AB Bostaden bjuds in för att informera om hur de arbetar med tillgänglighet på 
tomtmark och i byggnader, såväl lägenhetsbeståndet som i senior- och 
gruppboenden. Tillgänglighet utifrån olika funktionsområden även avseende 
allergier, överkänslighet, el-känslighet. Hur arbetar de med tillgänglighet till 
befintliga byggnader och i nyproduktion.  

Bjud in någon från kommunens hjälpmedelsförsörjning som kan informera om 
ansvarsfördelning och samordning mellan Umeå kommun, andra kommuner och 
Region Västerbotten. Förskrivning till beslut och utprovning samt reparation av 
hjälpmedel. Hur beslutas hjälpmedelssortimentet och hur kan brukarna påverka. 

Arbetsförmedlingen bjuds in för att informera om hur nedskärningar i deras 
verksamhet påverkar Umeå kommun och den målgrupp som rådet 
representerar. Vilket stöd finns för de som har någon funktionsnedsättning och 
behöver ett arbete. Chefen för arbetsförmedlingen tillfrågas. 

Bjud in personalnämnden för information om hur de arbetar med fokusområdet 
arbete och sysselsättning. Hur har de organiserat sitt stöd till kommunens 
verksamheter.  
 
Under hösten 

Bjuda in kommunens nämnder och verksamheter till rådet för uppföljning av 
deras arbete med Tillgänglighetsprogrammet 

Bjud in representanter för IT som arbetar med applikationer för felanmälan på 
kommunens hemsida. Kan exempelvis färdtjänst ingå i nuvarande felanmälan 
app. eller finnas som egen app. 

Bjud in någon från övergripande planeringen som kan informera om hur 
kommunen arbetar för trygghet och välbefinnande när invånarantalet ökar. 

Utbildning/temadag  

Funktionshinderrådets samtliga ledamöter bjuds in till utbildning om: 
kommunens organisation, UFRs funktion och betydelse, Umeå kommuns 
funktionshinderrörelse och deras organisation.  
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Insiktsutbildning för politiker i kommunfullmäktige inför beslut om 
kollektivtrafikprogrammet. Beslutsfattarna ges möjlighet till dialog och 
upplevelse om hur kollektivtrafiken fungerar för personer med olika 
funktionsnedsättningar. En insiktsutbildning behöver spegla hela resan från att 
planera resan, boka/köpa biljett, hållplatser/brytpunkter samt fordonen. Viktig 
insikt innan beslut skall tas om programmet.  

Uppmärksammande av Internationella funktionshinderdagen den 3 december. 
Anordnas som halv temadag.  

Utbildning om mänskliga rättigheter och bemötande. 

Samverkan 

Fortsatt samverkan med Umeå Centrum för funktionshinderforskning vid Umeå 
Universitet. Bjuda in någon som kan ge information om verksamheten och några 
pågående forskningsprojekt. 

Fortsatt samverkan med Umebrå och konferensen/temadag Riv Hindren  

Rådets målsättning är fortsatt dialog med Umeå kommunföretag AB. Genom en 
av rådet utsedd grupp, träffa olika dotterbolag tillsammans med ledningen för 
UKF. Vilket dotterbolag som rådet ska föra dialog med avgörs i UFR utifrån 
aktuella frågeställningar.   

UFR samverkar med Umeå pensionärsråd avseende nulägesbeskrivning av 
kollektivtrafik. 

 

Uppföljning 

 
Uppföljning av Tillgänglighetsprogrammet ska nämnder och verksamheter själva 
genomföra genom att använda sig av mätbara mål. UFR kan ta del av resultaten 
genom redovisningar i rådet. Verksamheterna och kommunföretagen ska även 
redovisa i kommunens årsredovisning. 

Myndigheten för delaktighet har en mindre enkät som jämför kommunernas 
arbete med tillgänglighet på organisatorisk nivå. Denna enkät besvaras av 
kommunen. 

Tillgänglighetsbarometern kommer att besvaras under våren 2019. En jämförelse 
mellan olika kommuner som omfattar flera av verksamhetsområden. 

Livsmiljöbarometern för 2018 kan även användas som utvärdering av folkhälsa. 

Enkäten Unga 2018 har viss redovisning som omfattar ungdomar med olika 
funktionsvariationer som kan användas för analys. 
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Arbetsgrupper 

 
Under året kommer arbetsgrupper att bildas när det finns behov av det. Bland 
annat omkring utbildningsfrågor, internationella funktionshinderdagen, 
planering av verksamheten. 
 

UFR ekonomi 

 
Funktionshinderrådets för aktiviteter under året beräknas till 100 000 kr  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


