


Funktionsrätt Göteborg är en politiskt och religiöst obunden 
ideell förening. Genom ett femtiotal medlemsföreningar repre-
senterar vi närmare 20 000 personer med funktionsnedsättning.

Vi påverkar samhället
Funktionsrättspolitiken grundar sig på bland annat FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Svenska staten har 
förbundit sig att efterleva konventionen. Det betyder att kommuner och 
myndigheter är skyldiga att tillgodose människors mänskliga rättigheter. 
De är skyldighetsbärare medan enskilda människor är rättighetsbärare.

Funktionsrätt Göteborg bevakar att samhället följer sina skyldigheter, 
och påverkar i riktning mot ett icke-diskriminerande och rättvist sam-
hälle. Påverkansarbetet handlar till exempel om rätten till demokratisk 
delaktighet, tillgänglighet i den fysiska miljön och ett fördomsfritt be-
mötande av myndigheter och allmänheten. 

Funktionshinderföreningar i samverkan
Funktionsrätt Göteborg lyfter frågor som är gemensamma och över-
gripande för funktionshinderrörelsen. Hos oss arbetar olika föreningar 
tillsammans.

Funktionsrätt Göteborg ska stärka medlemsföreningarnas arbete för 
full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Det gör vi till 
exempel genom att stötta med administration, ordna utbildningar och 
främja nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Funktionsrätt Göteborgs vision 
är ett samhälle där alla, oavsett 

funktionsvariationer, är fullt 
delaktiga och jämlika.



Funktionsrätt Göteborg använder dessa begrepp
Funktionsrätt Göteborg hette tidigare HSO Göteborg. Vårt 
nya namn markerar en tydligare rättighetspolitisk inriktning. Vi 
betonar människors rättighet och kapacitet att forma sina egna 
liv, oavsett förutsättningar. Funktionsrätt Göteborg använder 
dessa begrepp: 

• Funktionsrätt: rätten för en person med funktionsnedsättning 
till självbestämmande och full delaktighet

• Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga hos en person

• Funktionshinder: hinder i omgivningen som begränsar per-
soner med funktionsnedsättning

• Funktionsvariation: människors varierande funktionsförmåga, 
alla människor har en funktionsvariation

Stöd till enskilda personer
Funktionsrätt Göteborg – Individstöd erbjuder kostnadsfri rådgivning, 
stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder i Göteborgs Stad. 
Arbetet präglas av respekt, integritet och helhetssyn på människan. 
Funktionsrätt Göteborgs individstöd har tystnadsplikt och är fristående 
från myndigheter och hälso- och sjukvård.
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