
UPPSALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sidan I av 5 

2018-11-30 

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet 
Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12 
2018-11-30 kl. 9.00-11.30 

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda 
Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen 
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen 
Björn Lind (V), omsorgsnämnden 
Anders Nordström (L), kulturnämnden 

Ordinarie ledamöter: 

Ersättare: 

Övriga deltagare: 

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): 
Jan Ask, ordförande UPS, ordförande KPR 
Karin Näslund-Westman 
Sven-Olov Larsson 
Ewon Enqvist 

För UPS: 
Eva Gosselman 
Britt-Mari Ekholm 
Lars 0 Ericson 
Mats Hallor 

Tjänstepersoner: 
Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR 
Roger Jo Linder samordnare äldrevänlig stad, äldreförvaltningen 
HeMne Stenlund äldreombudsman äldreförvaltningen 
Jesper Kyrk avdelningschef äldreförvaltningen 
Fredrik Björklund, tillsynshandläggare, 
stadsbyggnadsförvaltningen § 33-36 
Marie Nordenholm tillsynshandläggare, 
stadsbyggnadsförvaltningen § 33-36 
Maria Ahrgren, ledningsstrateg kommunledningskontoret § 38 

Utses att justera: Ewon Enqvist Paragraf: 33-41 

Sekreterare: 
Daniel Karlsson 

Ordförande: 
Jan Ask 

Justerande: 
Ewon Enqvist 
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§ 33 
Val av justerare och fastställande av justeringstid 
Ewon Enqvist utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras torsdagen den 
13 december kl. 9 i receptionen på Stationsgatan 12. 

§ 34 
Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag. 

§35 
Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns. 

§36 
Vad gör kommunen för att öka tillgängligheten i butiker och restauranger? 
Fredrik Björklund och Marie Nordenholm, stadsbyggnadsförvaltningen informerar: 
I dagsläget finns sju tillsynshandläggare på stadsbyggnadsförvaltningens tillsynsenhet. 

Lagstiftningen kring tillgänglighet i offentliga lokaler är begränsad, även om fastighetsägaren 
känner till brister i tillgängligheten så beror mycket på dennes goda vilja Regelverket kring 
enkelt avhjälpta hinder ställer minimikrav på butikers och restaurangers fasta inredning. Som ett 
konkret exempel kan krav ställas på gångstråk och vändutrymme/vändplats med rullstol. 
Däremot så saknas lagstöd för att ställa krav på den lösa inredningen. Till detta tillkommer även 
praktiska problem i det att den lösa inredningen kan flyttas och sedan ställas tillbaka efter 
föreläggande. 

När det gäller entréramper så kan krav ställas på svagare lutning. Större/längre ramper tar dock 
plats och innebär därför ofta i stället problem för framkomligheten i gatumiljön, särskilt om 
trottoarerna är smala. 

Kommunen har en anmälningstjänst för enkelt avhjälpta hinder och skulle gärna vilja åka ut och 
göra egen tillsyn, men som det ser ut idag så är anmälningarna så många att detta inte är möjligt. 
Tillsynsenheten tar fram information till butiksägare men saknar utrymme att förhandla direkt 
med butiksägarna. 

UPS har följande synpunkter/frågor: 

• Det skulle vara önskvärt med en lista med butiker som inte är tillgänglighetsvänliga. 
Finns det någon sådan sammanställning om hur många butiker det handlar om? 

• UPS har försökt nå butiker i andra sammanhang och upplever att det är svårt att hitta en 
samlad motpart. Hur gör tillsynsenheten, gör man nedslag på enskilda butiker (ex. Clas 
Ohlson) eller finns det en samlad motpart (ex. Handels- och företagarföreningen) man 
kan ha dialog med. 

• Brister finns i ventilationen i boulehallen i Gottsunda, hur kan detta lösas? 
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Fredrik Björklund och Marie Nordenholm ger följande svar: 

• Tillsynsenheten har anmälningar på i princip alla butiker i centrum som sträcker sig bakåt 
i tiden till år 2008. Arbete fortgår med gå igenom och tittat på vilka butiker som åtgärdat 
brister och var brister kvarstår. 

• Tillsynsenheten riktar sig alltid till fastighetsägaren, när det gäller enkelt avhjälpta hinder 
kommer kostnadsaspekten in, många fastighetsägare har också avtalat bort ansvaret och 
lagt det på butiksägaren. Boverket har gjort analys om enkelt avhjälpta hinder och 
meddelat att man vill ha tydligare skrivningar i ny lagstiftning om att fastighetsägaren har 
ansvaret. 

• När det gäller ventilationen så görs tillsyn av besiktningskontrollant, bedömer 
kontrollanten att ventilationen är godkänd kan tillsynsenheten inte vidta några ytterligare 
åtgärder. I detta aktuella fall är den senaste ventilationskontrollen godkänd men en ny 
kontroll kommer att göras igen. Den som ansvarar för ventilationskontrollen är 
fastighetsägaren. 

Björn Lind informerar om att han provade att åka rullstol i innerstaden på sommaren och i 
samband med detta gjorde några reflektioner. Det finns många restauranger som fått tillstånd att 
ställa ut bord och stolar på trottoaren, vilket ställer till problem med framkomligheten framför 
allt då gatu-/trottoarutrymmet är smalt. Det finns också trottoarer som lutar väldigt mycket mot 
gatan. Kan tillsynsenheten ställa krav på något sätt för att underlätta framkomligheten för 
personer med funktionsnedsättning? 

Anders Nordström undrar vad det finns för sanktionsmöjligheter när bestämmelserna inte följs. 

Fredrik Björklund och Marie Nordenholm svarar att tillsynsenheten fått anmälningar gällande 
uteserveringar, men att möjligheterna är små att göra något utifrån regelverket om enkelt 
avhjälpta hinder. Enligt ordningslagen söker butiksägare tillstånd hos polisen som sedan ska 
remittera till kommunen, men hänsyn tas inte alltid av polisen när det gäller 
tillgänglighetsaspektema. Samma sak gäller med s.k. gatupratare. Tillsynsenheten kommer 
fortsätta den påbörjade samverkan inom kommunen med enhet gata-park för att arbeta för att 
större hänsyn tas till tillgänglighetsaspekterna inom dessa områden. Exempel fmns också där den 
lagstiftning som finns inte har följts. T.ex. så har det vid Uppsala Konsert och Kongress anlagts 
parkeringsplatser för rörelsehindrade där gatsten satts in. 

När det gäller sanktionsmöjligheter så kan tillsynsenheten först skriva ut åtgärdsföreläggande 
utan vite, i nästa steg åtgärdsföreläggande med vite genom plan- och byggnadsnämnden och med 
beslut av mark- och milj ödomstolen. Eftersom ev. viten i dagsläget inte tillfaller kommunen utan 
staten är dock incitamenten små för kommunerna i frågan. Boverket har därför framfört förslag 
på att det ska gå att ta ut byggsanktionsavgift istället. 

UPS framhåller avslutningsvis att man gärna vill har en återkoppling från tillsynsenheten om ca 
ett år hur arbetet går framåt. 

För mer information se bilaga 1. 
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§37 
Lägesrapport Äldrevänlig kommun 
Roger Jo Linder samordnare för äldrevänlig kommun informerar: 

Remissversionerna av programmet och handlingsplanen är fastställda av äldrenämnden som är 
samordningsansvarig för Äldrevänlig kommun. Programmet är fortsatt ett utkast under 
framarbetande fram tills dess att det antas i KF. Programmet kommer att ersätta det nuvarande 
äldrepolitiska programmet "Senior i Uppsala" som saknar tillhörande handlingsplan. 
Remissversionen av handlingsplanen innefattar i dagsläget 45 åtgärder/aktiviteter inom 10 
utvecklingsområden. 

Temamöten har hållits i Missionskyrkan där ca 30-50 personer per möte har deltagit. 
Dialogen fortsätter nu med en landsbygdsturné. Den 30 december kommer en ny version av 
programmet och handlingsplanen att vara färdig. 

Den 5 mars 2019 arrangerar kommunen en utbildningsdag på UKK tillsammans med Röda 
korset och föreningen Cykling utan ålder där ett program för dagen nu håller på att tas fram. 

Kenny Jansson, som idag arbetar på stadsbyggnadsförvaltningen, kommer att efterträda Roger Jo 
Linder som samordnare för äldrevänlig kommun från och med den 1 februari. 

UPS framhåller att det är viktigt att de förtroendevalda inser vilken slagkraft programmet och 
handlingsplanen har och att politiken inte urvattnar innehållet i och implementeringen av 
handlingsplanen. 

För mer information se bilaga 2. 

§38 
Mål- och budget 2019 
Maria Ahrgren, ledningsstrateg kommunledningskontoret informerar: 
Det nuvarande mittenstyret leder i minoritet, vilket får konsekvenser på mål- och 
budgetprocessen. Inga förhandlingar har skett med andra partier, vilket innebär att ingen kan 
vara helt säker på hur mittenstyrets budgetförslag tas emot och om den antas. 
Oppositionen/oppositionerna kan exempelvis enas om vissa enskilda 
sakfrågor/ändringsyrkanden. 

Mittenstyrets förslag innehåller färre gemensamma uppdrag och generellt sett fler riktade 
uppdrag till nämnderna, jämfört med 2018 års mål och budget. Alla nämnder har totalt sett fått 
färre uppdrag med undantag för utbildningsnämnden och vissa av stadsbyggnadsförvaltningens 
nämnder. 

UPS framhåller att man ställer sig positiv till att flera av de synpunkter som man lämnat in 
angående målen och uppdragen har beaktats. 

Följande synpunkter/frågor förs fram från UPS: 
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• UPS är oroliga över det tuffa effektiviseringskravet på äldrenämnden. Det är svårt att se 
hur kommunbidragstilldelningen kommer räcka med det stora behovet av fler 
äldreboenden och fler händer i hemvården. 

• Är uppdragen i mål och budget ett- eller fleråriga? 
• Hur redovisar kommunen jämställd resursfördelning? 
• Varför slutar kommunen redovisa statistik vid 84 års ålder? 

Maria Ahrgren ger följande svar: 

• Uppdragen sträcker sig över planperioden (d v s de är treåriga) men ska genomföras så 
snart som är möjligt. 

• Jämställd resursfördelning redovisas idag inte i årsredovisningen, i ett av de uppdrag som 
finns i mål och budgetförslaget ingår att kommunkoncernen ska se över jämställd 
resursfördelning. 

• Maria återkommer gällande frågan om redovisning av statistik i olika åldrar. När det 
gäller exempelvis befolkningsstatistik och brukarundersökningen finns ingen övre 
åldergräns. 

För mer information se bilaga 3. 

§ 40 
Bordlagda punkter 
Följande punkter bordläggs: 

• Äldrevänligt boende 
• Hur blir det med det i valet utlovade stadskortet för buss och tåg a 150 kr/mån för 

pensionärer? 
• Hur blir det med ventilationen i boulehallen i Gottsunda? 
• Vad tänker kommunen göra med de hyrcyklar som står överallt i staden? 
• Hur ser den sociala situationen ut på landsbyggden, ex. vis i Björklinge, Skyttorp m.fl. 

avseende nedskräpning och skadegörelse? 
• Gångtrafikanter/cykelstaden, vad händer i höst när nya studenter kommer till Uppsala. 

Vilken info får de om cykelvett? 

§41 
Sammanträdet avslutas 
Ordförande Jan Ask avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet och önskar 
samtliga deltagare en God jul och Gott Nytt år 

Jonas Segersam tackar å politikens vägnar pensionärsrörelsen för god samverkan i rådet under 
denna mandatperiod och önskar också samtliga deltagare en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Justerandes sign 'j tur 
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