
Funktionsrätt Göteborg – 
funktionshinderpolitiskt arbete i oktober 
 

Hänt i funktionshinderpolitiken sen sist. 
 

Det händer mycket inom funktionshinderpolitiken i Göteborgs Stad. Detta har förstås mycket 

att göra med den stora omorganisationen som ju till stor del handlar om frågor som berör oss 

i funktionsrättsföreningarna och de grupper vi representerar. Här följer en kort rapport om 

några av frågorna. 

 

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

På kommunstyrelsens möte den 14 oktober antog kommunstyrelsen Göteborgs Stads 

program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026. Nästa steg är 

att programmet ska antas i kommunfullmäktige och detta kommer sannolikt att ske på 

kommunfullmäktiges möte den 12 november.  

 

Vi kan alltså förvänta oss att vi om en knapp månad har detta program att förhålla oss till när 

vi utkräver ansvar av Göteborgs Stad att säkerställa mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Funktionsrätt Göteborg planerar att påbörja ett systematiskt arbete 

med programmets tio rättighetsområden under våren 2021. Mer information om detta 

arbete kommer längre fram.  

 

Koordinerande arbetssätt 

På kommunstyrelsens möte den 14 oktober redovisades också ett budgetuppdrag att utreda 

koordinerande arbetssätt. Kommunstyrelsen beslutade att de nya socialnämnderna Centrum, 

Hisingen, Nordost och Sydväst samt den nya nämnden för funktionsstöd ges i uppdrag att 

fortsätta med utvecklingen av ett koordinerande arbetssätt och den generella samverkan för 

att underlätta för människor med omfattande eller komplicerade behov av stöd.  

 

Koordinerande arbetssätt handlar om att få stöd med samordningen av de många olika 

insatser och kontakter som personer med omfattande och komplicerade behov av stöd har. 

Utredningen utgör ett kunskapsunderlag inom området. Frågan ska gå vidare för beslut i 

kommunfullmäktige.  

 

Frågan behandlar ett efterfrågat stöd från stora delar av funktionsrättsrörelsen, inte minst av 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Om frågan hanteras bra av politiken kan staden 

möjligen erbjuda stöd som väsentligt underlättar vardagen för familjer med omfattande 

behov av stöd. Om frågan inte omhändertas på ett bra sätt får det allvarliga konsekvenser för 

familjerna. I denna fråga är det viktigt att funktionsrättsrörelsen och personer som är direkt 

berörda får komma till tals och ha inflytande. 
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Motion om skolskjuts för elever i grundsärskolan 

Miljöpartisterna Bosse Parbring och Karin Pleijel har väckt en motion i kommunfullmäktige 

som nu först ska behandlas i kommunstyrelsen. Den stod på dagordningen på 

kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober, men bordlades då till den 11 november.  

 

I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur staden kan 

organisera skolskjuts för elever i grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem. I ett 

tilläggsyrkande vill man att det inte bara är grundsärskolan som ska utredas, utan även 

grundskolan. Beslutet handlar alltså om att tillsätta en utredning, inte om att i nuläget 

inkludera fritidshem i skolskjutsen. Men det är ett första steg på vägen att kunna fatta detta 

viktiga beslut. Frågan har lyfts av många funktionsrättsföreningar eftersom det ställer till stora 

problem för familjer när resan till och från fritids måste ske med färdtjänst. 

 

Funktionsrätt Göteborg har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen om vikten av att utreda 

denna fråga och genomföra förändringar så att resor till och från fritidshem inkluderas i 

skolskjutsen. Den 11 november får vi veta hur frågan fortsätter att hanteras av politiken. Om 

utredningen genomförs är det helt nödvändigt att samråda med funktionsrättsrörelsen och 

med dem som berörs av frågan. 

 

Reglemente för nämnden för funktionsstöd 

Reglementet är det dokument som beskriver en nämnds ansvar och uppdrag. På 

kommunfullmäktige den 15 oktober antogs reglementen för de nya nämnderna, bland annat 

för nämnden för funktionsstöd. Man justerade också kapitel 1 och 3 i alla reglementen för 

staden. Anledningen till denna justering var att tydliggöra ansvaret för råd och dialoger inom 

nämndernas ansvarsområden. 

  

Eftersom det fortfarande är mycket som är oklart i omorganisationen och inrättandet av 

nämnden för funktionsstöd kommer fler justeringar av reglementet troligen att behöva göras. 

Frågan om hur stadens samlade arbete kring funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden 

utreds till exempel fortfarande. 

  

Funktionsrättsrörelsen behöver bevaka frågan för att se till att säkerställandet av mänskliga 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning tas om hand av staden på bästa sätt.  
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Ledamöter i de nya nämnderna, bland annat nämnden för funktionsstöd 

På kommunfullmäktige den 15 oktober valdes också ledamöter från de flesta partierna till de 

nya nämnderna. Ledamöterna från moderaterna och liberalerna är ännu inte valda, vilket 

innebär att nämnden för funktionsstöd ännu inte har någon utsedd ordförande eller vice 

ordförande. 

 

Nämnden för funktionsstöd ser i nuläget ut så här: 

Ledamöter 

1.Vakant (M) 

2.Håkan Hallengren (S) 

3.Alice Vernersson (V) 

4.Eva Svensson (D) 

5.Vakant (L) 

6.Sophia Nilsson (MP)  

7.Joakim Hagberg (S) 

8.Karolina Mildgrim (KD) 

9.Peter Svanberg (D) 

10.Åsa Nielsen (FI)  

11.Krista Femrell (SD) 

Ersättare 

1.Vakant (M) 

2.Dragana Todorovic (S) 

3.Ulla Ekman (V) 

4.Klas Eriksson (D) 

5.Vakant (L) 

6.Rebecca Hedström (MP)  

7.Joakim Berlin (S) 

8.Vakant (M) 

9.Pia Rönnesjö (S)  

10.Marta Fernandez (V) 

11.Jan Hermfelt (SD) 

Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 

1.Vakant (M) Ordförande 

2.Vakant (L) 1:e vice ordförande 

3.Åsa Nielsen ( FI) 2:e vice ordförande 

 

Dessa politiker kommer att ha stort inflytande över politiska beslut som i hög utsträckning 

påverkar livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborg, beslut som kan 

främja eller hindra jämlika livsvillkor och full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. Det är ett stort ansvar och vi uppmanar nämnden och dess politiker att 

söka och skapa god samverkan med funktionsrättsrörelsen, i enlighet med 

funktionsrättskonventionens artikel 4.3 och Allmän kommentar nr 7. Det åligger också dessa 

politiker (liksom politiker i övriga nämnder och styrelser) att faktiskt och på riktigt genomföra 

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  
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Allianspartiernas budgetförslag för 2021 

På kommunfullmäktige den 5 november kommer beslut tas om stadens budget för 2021. 

Moderaternas, liberalernas, centerpartiets och kristdemokraternas budgetförslag finns än så 

länge tillgängligt. Övriga partiers budgetförslag kommer att offentliggöras den närmaste 

tiden.  

 

Alliansens budget är uppställd nämnd för nämnd med mål, inriktning och uppdrag för varje 

nämnd.  

Av 14 uppdrag till kommunstyrelsen finns ett som lyder:  

 

”Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att avskaffa kvarstående enkelt 

avhjälpta hinder, och fortsätta öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället”.  

 

I jämförelse med kommunstyrelsens övriga uppdrag kan detta uppdrag uppfattas som vagt 

och svårt att mäta.   

 

Nedan följer en sammanfattning av vad som skrivs i budgetförslaget om nämnden för 

funktionsstöd. Naturligtvis är det av största vikt att granska mål, inriktning och uppdrag för 

samtliga nämnder ur ett funktionsrättsperspektiv, men detta får vi återkomma till i 

kommande nyhetsbrev. Så här skriver allianspartierna om den nya nämnden för funktionsstöd 

(s. 92-96 i budgetförslaget): 

 

Mål för nämnden: 

• Alla ska utifrån sina förutsättningar kunna leva ett självständigt liv med hög 

delaktighet, meningsfull sysselsättning och rik social samvaro. 

• Fler människor med funktionsnedsättningar ska komma in på arbetsmarknaden. 

 

I inriktningen för nämnden står bland annat att nämnden i samverkan med stadens nämnder 

och styrelser ska bidra till att program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning ska implementeras samt att funktionshinderperspektivet ska stärkas i 

stadens arbete. 

 

Samverkan mellan myndigheter och koordinerande arbetssätt tas upp i inriktningen, även 

digitalisering och välfärdsteknik. Tillgänglighet, missförhållanden inom LSS- och SoL-

verksamheter, bostad med särskild service, sysselsättning och arbetsträning, personligt stöd, 

hälsa och fritid är teman som tas upp i budgetförslagets inriktning för nämnden. De konkreta 

uppdrag som ges till nämnden är: 

 

• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att ta fram förslag till värdighetsgarantier för 
nämndens verksamheter.  

• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att genomföra en översyn av den 
kommunala dagliga verksamheten med syfte förbättra och utveckla verksamheten. 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F4AA72EAB3024AB1C1258603004AD141/$File/2.1.1_Forslag_till_budget_MLCKD_till_hemsidan.pdf?OpenElement


• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att tillsammans med övriga socialnämnder 
göra en genomlysning av hur rutinerna kring Lex Sarah anmälningarna ser ut och hur 
de efterlevs.  

• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, 
utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för människor med 
funktionsnedsättning och ta fram förslag på hur det sociala innehållet kan förstärkas. 

• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning presentera förslag på åtgärder för att öka 
sysselsättningsgraden för personer med funktionshinder.  

• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att genomföra en genomlysning av 
ledsagningen för att se över hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas. 

• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utvärdera om gränssnittet mot 
besökaren, det vill säga ”tillgänglighetsguiden”, har förbättrats. 

• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att uppmärksamma barns situation inom 
verksamhetsområdet, både vad gäller barn med olika funktionsnedsättningar och barn 
till vuxna med funktionsnedsättning som ansöker om stöd och service för att 
säkerställa barnperspektivet. 

• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att stärka samverkan med fastighets-
nämnden för öka tillgången till bostäder med särskild service.  

• Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att arbeta för att utveckla användandet av 

digitalisering och välfärdsteknik i syfte att förbättra verksamheten och underlätta för 

personer med funktionsnedsättningar. 

 

Om det är denna budget för Göteborgs Stad 2021 som kommer att antas av fullmäktige den 5 

november så behöver funktionsrättsrörelsen få förtydliganden av vissa av uppdragen. Vad 

betyder till exempel ”socialt innehåll för personer med funktionsnedsättning”? Och vad 

innebär ”gränssnittet mot besökaren/tillgänglighetsguiden”? Dessa uppdrag är svåra att 

förstå.  

 

Om det blir dessa uppdrag som kommunfullmäktige kommer att ge till nämnden för 

funktionsstöd är det av största vikt att nämnden nära samråder med och aktivt involverar 

funktionsrättsrörelsen i genomförandet av uppdragen. 
 

 


