
Funktionsrätt Göteborg - 
funktionsrättspolitiskt arbete i november 
 

Nedan följer en uppdatering om några av frågorna som Funktionsrätt Göteborg bevakar just 

nu. 
 

Göteborgs Stad har nu ett nytt program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 
Nu har Göteborgs Stad ett nytt program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning, efter att kommunfullmäktige den 12 november enhälligt antog 
förslaget till reviderat program. Beslutet innebär att alla nämnder och styrelser i staden aktivt 
ska se till att följande mål uppnås: 
 
Personer med funktionsnedsättning 

• kan leva ett självständigt liv på lika villkor som andra. 

• får information och kommunicerar med staden på lika villkor som andra. 

• kan utöva sina demokratiska rättigheter, är delaktiga och har inflytande på lika villkor 

som andra. 

• lever ett tryggt liv på lika villkor som andra. 

• har möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra. 

• har möjlighet att nå utbildningsmålen på lika villkor som andra. 

• har arbete eller meningsfull sysselsättning. 

• har en fungerande bostad på lika villkor som andra. 

• kan förflytta sig i och använda alla stadens inne- och utemiljöer på lika villkor som 

andra. 

• kan utforma sin fritid på lika villkor som andra. 
 
Vi vet att Göteborgs Stad idag är mycket långt ifrån att leva upp till dessa mål och att 
samhällsutvecklingen på många områden är på väg åt helt fel håll. Vi vet också att det tidigare 
programmet för full delaktighet var okänt i staden och inte följdes. 
 
Det nya programmet utgår från funktionsrättskonventionen, som trädde i kraft i Sverige år 
2009. En samlad funktionsrättsrörelse visar hur dåligt Sverige efterlever 
funktionsrättskonventionen. Det är tydligt att man säger sig vilja en sak på principiell nivå 
(jämlika levnadsvillkor och full delaktighet) men att man i den konkreta politiken fortsätter att 
fatta beslut som försämrar levnadsvillkoren och ökar utanförskapet för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Funktionsrätt Göteborg förväntar sig nu att samtliga politiker i staden tar 
kommunfullmäktiges beslut på allvar och säkerställer att programmets mål och strategier 
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tydligt finns med och konkretiseras i nämnders och styrelsers verksamhets- och 
handlingsplaner. Funktionsrätt Göteborg vill inte ha tomma ord utan tydligt kunna se att 
politiska beslut faktiskt leder till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättning. 
 

Utred och utveckla meningsfulla samråd mellan Göteborgs Stad och 

funktionsrättsrörelsen 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF) har i oktober överlämnat ett 

diskussionsunderlag till kommunstyrelsen med en tydlig uppmaning till politikerna att ge 

stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en övergripande utredning av hur staden ska 

uppfylla sin skyldighet enligt funktionsrättskonventionen att nära samråda med och aktivt 

involvera funktionsrättsrörelsen i alla frågor som rör funktionshinder.  

 

I samband med omorganisationen av stadens nämnder saknas samråd med 

funktionsrättsrörelsen inom flera viktiga politikområden och de samråd som finns behöver 

utvärderas och utvecklas. GRF:s ledamöter från funktionsrättsrörelsen har tagit fram ett 

diskussionsunderlag med förslag om ny rådsstruktur.  

 

Funktionsrättsrörelsen bedömer det som akut att inrätta samråd med de olika 

skolnämnderna. Sedan förskolenämnden och grundskolenämnden 2018 tog över ansvaret för 

förskola och grundskola från stadsdelarna saknas helt samråd mellan politiken och rörelsen 

gällande skolfrågor. Rätten till utbildning på lika villkor för elever med funktionsnedsättning 

behöver bevakas av funktionsrättsrörelsen. Rörelsen märker frånvaron av samråd genom 

många vittnesmål om bristande stöd och diskriminering i skolan av elever med 

funktionsnedsättning. 

 
 

Samtliga politiker utsedda i nämnden för funktionsstöd 
På kommunfullmäktige den 12 november tillsattes de vakanta platserna i nämnden för 

funktionsstöd med ledamöter från moderaterna och liberalerna. Nämndens presidium består 

av:  

 

Åsa Hartzell (M) Ordförande 
Jens Adamik (L) 1:e vice ordförande 
Åsa Nielsen (FI) 2:e vice ordförande 
 

Så här ser nämnden för funktionsstöd ut i sin helhet: 

 

Ledamöter 
1.Åsa Hartzell (M) ordförande 
2.Håkan Hallengren (S) 
3.Alice Vernersson (V) 
4.Eva Svensson (D) 
5.Jens Adamik (L) 1:e vice ordförande 
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6.Sophia Nilsson (MP)  
7.Joakim Hagberg (S) 
8.Karolina Mildgrim (KD) 
9.Peter Svanberg (D) 
10.Åsa Nielsen (FI) 2:e vice ordförande 
11.Krista Femrell (SD) 
 
Ersättare 
1.Bruno Tiozzo (M) 
2.Dragana Todorovic (S) 
3.Ulla Ekman (V) 
4.Klas Eriksson (D) 
5.Mattias Gerdås (L) 
6.Rebecca Hedström (MP)  
7.Joakim Berlin (S) 
8.Erjola Pere (M) 
9.Pia Rönnesjö (S)  
10.Marta Fernandez (V) 
11.Jan Hermfelt (SD) 
 
 

Den nya nämnden för funktionsstöd inrättas 1 januari 2021 
Här är ett urval av de funktionshinderpolitiska frågor som är aktuella för 

funktionsrättsrörelsen att bevaka gällande den nya nämnden. Funktionsrätt Göteborg 

förväntar sig att Göteborgs Stad uppfyller sin skyldighet att genomföra meningsfulla samråd 

med och aktivt involvera funktionsrättsrörelsen. 

 

Ska stadens samlade arbete kring funktionsrättsfrågor samlas i nämnden för funktionsstöd? 

Kommunstyrelsen beslutade i februari följande: ”Stadsledningskontoret ges i uppdrag att 

återkomma med förslag kring hur stadens samlade arbete kring funktionsrättsfrågor kan 

samlas i nämnden.” Denna fråga är av stor vikt för funktionsrättsrörelsen och vi väntar på 

inbjudan till samråd om detta. 

 

Hur kommer nämnden för funktionsstöd att organisera lokala funktionshinderråd? 

Kommunfullmäktige beslutade i februari i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

”Ansvaret för lokala äldre- och funktionshinderråd överförs till de nya facknämnderna. Dialog 

ska föras med stadens centrala råd.” Funktionsrättsrörelsen ser fram emot en dialog med 

nämnden för funktionsstöd om lokala funktionshinderråd i Göteborgs Stads råd för 

funktionshinderfrågor.  

 

Hur kommer nämnden för funktionsstöd att samråda med funktionsrättsrörelsen om de 

uppdrag nämnden fått i stadens budget för 2021? 

I den budget för Göteborgs Stad 2021 som antogs av kommunfullmäktige den 5 november 

ger fullmäktige den nya nämnden för funktionsstöd tio uppdrag. Hur kommer nämnden att 

aktivt involvera funktionsrättsrörelsen i genomförandet av dessa uppdrag? 
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Stadsledningskontoret och nämnden för funktionsstöd ska utreda förbättringar inom 

ledsagning och ledsagarservice 

I september beslutade kommunfullmäktige att ”stadsledningskontoret får i uppdrag att 

tillsammans med den nya nämnden för funktionsstöd utreda förslag på förbättringar inom 

befintlig ledsagning och ledsagarservice”. Detta beslut välkomnas verkligen av 

funktionsrättsrörelsen som har viktiga kunskaper och erfarenheter att bidra med i denna 

utredning.  

 

Nämnden för funktionsstöd ska utveckla koordinerande arbetssätt för människor med 

omfattande eller komplicerade behov av stöd 

Kommunfullmäktige beslutade i november att ”nämnden för funktionsstöd får 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”. 

 

Om samråd i reglementet för nämnden för funktionsstöd 

Reglemente för nämnden för funktionsstöd antogs av kommunfullmäktige i oktober. 

Reglementet har tre kapitel. En paragraf i varje kapitel behandlar frågan om samråd: 

 

Kapitel 1 § 5 

Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som verksamheten 
riktar sig till. Det kan ske genom strukturerade dialoger, råd och öppna 
nämndsammanträden. 

 

Kapitel 2 § 10 

Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser 
inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 
erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i 
sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra 
verksamheter i staden. 

 

Kapitel 3 § 8 

Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 
underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
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