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Yttrande över remissen ARK/GBG, Arkitekturprogram för Göteborg, dnr 0110/17 
 
HSO Göteborg avstyrker Arkitekturprogram för Göteborg, eftersom det helt saknar ett 
funktionshinderperspektiv. Fysisk tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning behandlas överhuvudtaget inte i förslaget till Arkitekturprogram. HSO 
Göteborg anser att detta gör programmet så bristfälligt att det inte kan antas. Ett nytt förslag till 
Arkitekturprogram bör arbetas fram, där funktionshinderperspektivet är en grundläggande 
utgångspunkt. HSO Göteborg ställer sig också frågande till om remissversionen följer Göteborgs Stads 
riktlinjer för styrande dokument avseende program. 

Ett nytt förslag till Arkitekturprogram ska, för att kunna tillstyrkas, innehålla initierade resonemang 
om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, om betydelsen av fysisk tillgänglighet och 
användbarhet för personer med funktionsnedsättning i stadsplaneringen samt om principen om 
universell utformning. Det är helt nödvändigt att betona dessa perspektiv i programmet eftersom 
utvecklingen mot ett tillgängligt samhälle går alldeles för sakta och vi fortsätter att bygga ett 
Göteborg som på många sätt bokstavligen utestänger personer med funktionsnedsättning. Om vi vill 
leva upp till stadens mål om jämlikhet och social hållbarhet är det absolut nödvändigt att från början 
ha med full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i byggandet av staden. När detta 
perspektiv saknas, som i förslaget till Arkitekturprogram, kommer vi att fortsätta att bygga en stad 
som utestänger personer med funktionsnedsättning.  
 
Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 
har en mängd lagar och regler som ska tillförsäkra lika rättigheter, tillgänglighet och full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. Ändå har vi stora brister i rättigheter, tillgänglighet och 
delaktighet för denna stora grupp av medborgare. Konventioner, lagar och regler tillämpas inte. 
Därför är det av största vikt att betydelsefulla styrdokument som Arkitekturprogram för Göteborg 
tydligt visar vägen mot en jämlikt och socialt hållbar stad som fullt ut inkluderar personer med 
funktionsnedsättning. 
 
HSO Göteborg ställer sig bakom följande citat från sid 22 i förslaget till program, men kan inte se att 
programmet i sig följer detta ställningstagande: 
 
”De offentliga rummen tillhör alla göteborgare, och är den viktiga arenan där stadens invånare och 
besökare möts och tillsammans formar stadslivet. De kan beskrivas som demokratins rum, där också 
oväntade möten sker. Stadens offentliga rum är till för alla människor i vardagen. Därför är det extra 
viktigt att alla känner sig inkluderade och välkomna.” 
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Följande dokument är lämpliga referenser att använda i en ny och inkluderande version av 

Arkitekturprogram som synliggör vikten av full delaktighet, tillgänglighet och användbarhet för 

personer med funktionsnedsättning i byggandet av framtidens Göteborg: 

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Se särskilt Artikel 9 Tillgänglighet, Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället, 
Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott. 
 
Allmän kommentar nr 2 om artikel 9 Tillgänglighet, Myndigheten för delaktighet 
 
Agenda 2030 
Mål 11 Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara:  
Delmål 11.7: Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga 
grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning. 
 
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken. Regeringens proposition 2016/17:188. 
Propositionen kommer att behandlas i Riksdagen den 30 november 2017. 
Förslag till nytt nationellt mål: ”Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.” 
Förslag till ny inriktning för arbetet: ”För att nå det nationella målet ska genomförandet av 
funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra områdena: 

- Principen om universell utformning 
- Befintliga brister i tillgängligheten 
- Individuella stöd och lösningar för individens självständighet 
- Att förebygga och motverka diskriminering. 

 
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-11. 
 
Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad 
Beslutad av kommunfullmäktige 2016-06-02 
 
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 
Behandlas av Social resursnämnd 17-10-25 för att därefter behandlas i KS och KF. 
Mål: Göteborg ska vara en jämlik stad.  
Målområden: 
- Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor 
- Skapa förutsättningar för arbete 
- Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer: 
 Strategier: 
 Öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen 
 Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö 
 Minska boendesegregationen 
 Öka tillgången till bostäder 
 Jämlik tillgång till stadens resurser 
- Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit 


