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Funktionshinderpolitisk bevakning av  
Göteborgs Stad i oktober 2021 
 
Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som 
Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.  
 

Rapport från Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor, GRF 

GRF hade sitt förra möte den 4 oktober. På dagordningen stod bland annat: 

• Uppdraget att utreda hur stadens synpunktshantering kan förbättras 

• Remiss Göteborgs Stads policy för måltider 

• Remiss Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin 

Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer. 

• Remiss Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 

verksamhetslokaler 

• GRF 50 år – planering för att uppmärksamma rådets 50-årsdag 

 

Här kan du läsa protokollet från GRF 4 oktober.  
 
Nästa GRF-möte äger rum den 1 november. Då kommer bland annat följande 
frågor att behandlas: 
 

• Remiss Förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024 

• Remiss Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala 

verksamhetslokaler 

• Hedersrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning 

 

  

https://www.funktionsrattgbg.se/wp-content/uploads/2021/10/protokoll-GRF-211004.pdf
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Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda förutsättningar för att 
samordna program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och 
mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder 

Under oktober har också representanter från GRF medverkat i två workshops 
med stadsledningskontoret gällande ett uppdrag från kommunfullmäktige att 
”utreda förutsättningarna för att samordna program och planer inom område 
folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder där 
intentionerna i de styrande dokumenten kvarstår”.  
 
I workshopparna deltog tjänstepersoner från stadsledningskontoret och 
representanter från GRF, HBTQ-rådet och rådet för nationella minoriteten 
romer.  
 
Under workshopparna diskuterades fördelar och risker med samordning av 
program och planer. Det finns många program och planer i staden inom fältet 
folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter och funktionshinder.  
 
Under workshopparna fokuserades främst på de program och planer som låg 
närmast de tre råden: 

• Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2021–2026. 

• Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-

2022. 

• Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-

2023. 

Representanterna från råden såg stora risker med att samordna många program 
och planer som fastställer rättigheter för olika minoritetsgrupper. Risken är 
mycket stor att olika diskriminerade gruppers livsvillkor och rättigheter vid en 
sammanslagning kommer att osynliggöras och bli svåra att följa upp.  
 
GRF:s representanter uttryckte tydligt att de ser ett stort behov av att ha kvar 
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning som ett eget program. Programmet behöver snarare 
förstärkas än försvagas för att staden alls ska ha möjlighet att leva upp till 
artiklarna i funktionsrättskonventionen. 
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Nämnden för funktionsstöd 

Nämnden för funktionsstöd har sitt nästa möte den 27 oktober. Här kan du läsa 
dagordningen till mötet.  På Göteborgs Stads hemsida kan du gå in och läsa 
möteshandlingarna. 
 
Några av frågorna på dagordningen: 

• Uppdrag från kommunstyrelsen att inventera och förstärka utbildningar i 

funktionsrättsrelaterade frågor för andra nämnder och bolag 

• Förslag till nämndens svar på remiss från Socialdepartementet om 

betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans 

• Förslag till nämndens svar på remiss från kommunstyrelsen om Göteborgs 

Stads barnrättsplan och upprättande av barnbokslut 

 

Rådet för funktionsstödsfrågor 

Det nya rådet för funktionsstödsfrågor som vi presenterade förra månaden hade 
sitt andra möte den 21 oktober. 
 
På dagordningen stod bland annat:  
 

• Information om uppdrag från kommunstyrelsen att inventera och 

förstärka utbildningar i funktionsrättsrelaterade frågor för andra nämnder 

och bolag 

• Information om Förslag till nämndens svar på remiss från 

Socialdepartementet om betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans 

• Dialog om förvaltningens organisering och verksamheter 

• Dialog om rådets arbetsgrupper 

- Värdighetsgarantier 

- Kompetensförsörjning 

- Ledsagning 

- Boendeplanering 

• Dialog och workshop avseende arbete med Tillgänglighetsdatabasen 

 

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/7BE2839B1BC2177FC125876E004997E5/$File/00.%20Kallelse%20Foredragningslista%20nr%2010%20Namnden%20for%20funktionsstod%202021.10.27%20Uppdaterad.pdf
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/handlingar-och-protokoll/namndhandlingar/valj-namnd-ar
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/handlingar-och-protokoll/namndhandlingar/valj-namnd-ar
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/90697AB66F0721CBC125876E0049CF47/$File/06.%20TU%20Redovisning%20efter%20hemstallan%20fran%20kommunstyrelsen%20att%20inventera%20och%20forstarka%20utbildningar%20i%20funktionsrattsrelaterade%20fragor.002.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/90697AB66F0721CBC125876E0049CF47/$File/06.%20TU%20Redovisning%20efter%20hemstallan%20fran%20kommunstyrelsen%20att%20inventera%20och%20forstarka%20utbildningar%20i%20funktionsrattsrelaterade%20fragor.002.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/443585A1427A545EC125876E004A92CA/$File/11.%20TU%20Svar%20pa%20remiss%20fran%20Socialdepartementet%20om%20betankandet%20Starkt%20ratt%20till%20personlig%20assistans%20SOU%202021%2037.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/443585A1427A545EC125876E004A92CA/$File/11.%20TU%20Svar%20pa%20remiss%20fran%20Socialdepartementet%20om%20betankandet%20Starkt%20ratt%20till%20personlig%20assistans%20SOU%202021%2037.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/038E29CCF6097CBCC125876E004ACDDF/$File/12.%20TU%20Svar%20pa%20remiss%20gallande%20Goteborgs%20stads%20barnrattsplan.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/038E29CCF6097CBCC125876E004ACDDF/$File/12.%20TU%20Svar%20pa%20remiss%20gallande%20Goteborgs%20stads%20barnrattsplan.pdf
https://www.funktionsrattgbg.se/funktionsrattspolitiskt-arbete-i-september-2/
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/90697AB66F0721CBC125876E0049CF47/$File/06.%20TU%20Redovisning%20efter%20hemstallan%20fran%20kommunstyrelsen%20att%20inventera%20och%20forstarka%20utbildningar%20i%20funktionsrattsrelaterade%20fragor.002.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/90697AB66F0721CBC125876E0049CF47/$File/06.%20TU%20Redovisning%20efter%20hemstallan%20fran%20kommunstyrelsen%20att%20inventera%20och%20forstarka%20utbildningar%20i%20funktionsrattsrelaterade%20fragor.002.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/90697AB66F0721CBC125876E0049CF47/$File/06.%20TU%20Redovisning%20efter%20hemstallan%20fran%20kommunstyrelsen%20att%20inventera%20och%20forstarka%20utbildningar%20i%20funktionsrattsrelaterade%20fragor.002.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/443585A1427A545EC125876E004A92CA/$File/11.%20TU%20Svar%20pa%20remiss%20fran%20Socialdepartementet%20om%20betankandet%20Starkt%20ratt%20till%20personlig%20assistans%20SOU%202021%2037.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/443585A1427A545EC125876E004A92CA/$File/11.%20TU%20Svar%20pa%20remiss%20fran%20Socialdepartementet%20om%20betankandet%20Starkt%20ratt%20till%20personlig%20assistans%20SOU%202021%2037.pdf
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• Dialogpunkter från föreningarna: 

- Fråga om Serviceresor till och från daglig verksamhet från Autism- och 

Aspergerföreningen 

 
Nästa möte för rådet för funktionsstödsfrågor är den 18 november.  
 

Kommunstyrelsen – sammanfattning av några aktuella 
funktionsrättsfrågor på dagordningen 

Här följer korta sammanfattningar av några av de funktionsrättsrelaterade 
frågor som nyss har behandlats eller snart ska behandlas av kommunstyrelsen.  
 
Alla frågor på kommunstyrelsens agenda är förstås funktionsrättsfrågor 
eftersom all politik ska genomsyras av ett funktionsrättsperspektiv. Men här 
plockar vi ut och presenterar några av de aktuella frågorna som direkt berör 
funktionshinderpolitiken. 
 
På kommunstyrelsens möte den 29 september togs flera frågor med koppling till 
funktionsrätt upp. Besluten kan följas i notisform samt i mötets snabbprotokoll. 
De punkter som bordlades till senare möten redovisas senare. 
 

• Yrkande från V och S angående kostnader för hjälpmedel. 

Kommunstyrelsen avslog yrkandet. 

• Remiss från Socialdepartementet – Börja med barnen! En sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). Kommunstyrelsen 

beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

 
På kommunstyrelsens möte den 13 oktober togs många frågor med koppling till 
funktionsrätt upp. Majoriteten av dessa frågor bordlades till 27 oktober. Här kan 
du läsa beslut i notisform och snabbprotokoll från mötet. Nedan är länkar till 
möteshandlingarna för två ärenden där beslut fattades under mötet. 
 

• Yrkande från V och MP angående avgifter för offentliga toaletter. 

Kommunstyrelsen avslog yrkandet. 

• Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att anlägga en 

demensby. Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandet 

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/59F9F8584D2A0287C125875F004365E2/$File/Beslut_i_notisform_KS_%2020210929.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/BF13F31389CF4498C125875F0038EC86/$File/SP_20210929.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/CE102E4235D17715C12587560047D204/$File/2.2.9_20210929_denna_galler.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/27EB1431CF8ED20FC12587560049BCA6/$File/4.3_20210929.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/27EB1431CF8ED20FC12587560049BCA6/$File/4.3_20210929.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/0933713C3098365FC125876D00468FCD/$File/Beslut_i_notisform_ks_20211013.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/733B049A27C436FFC125876D003AE27C/$File/SP_20211013.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/66DD0A258C931DBCC125876400247B86/$File/2.1.25_20211013.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/EA85ADAFBF505197C125876400280ED4/$File/3.2_20211013.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/EA85ADAFBF505197C125876400280ED4/$File/3.2_20211013.pdf?OpenElement
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från MP och V samt S och D. Ärendet ska nu behandlas av 

kommunfullmäktige. 

 
På kommunstyrelsens möte den 27 oktober står många funktionsrättsfrågor på 
dagordningen: 

• Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd. 

Här presenteras förslag till nya reglementen för rådet för 

funktionshinderfrågor, hbtq-rådet, sverigefinska rådet, pensionärsrådet 

och rådet för den nationella minoriteten romer. 

• Förslag till budget 2022 från M, L, C och KD. De styrande partiernas 

förslag till stadens budget 2022. Beslut ska tas på kommunfullmäktige 11 

november. 

• Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens organisatoriska 

hemvist.   

• Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021.  

• Redovisning av uppdrag att kartlägga kommunala verksamheter som 

konkurrerar med privat näringsliv.  

• Strategisk fördjupning HR: aktiva åtgärder och kränkande särbehandling.  

• Redovisning av uppdrag att utvärdera införandet av valfrihetssystemet 

LOV inom hemtjänsten.  

 

Kommunfullmäktige 28 oktober 

På kommunfullmäktige den 28 oktober kommer två motioner inom 
funktionsrättsområdet att behandlas. Båda motionerna kommer från 
Miljöpartiet: 
 

• Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om utemiljöer och 

trädgårdar till äldreboenden samt bostäder med särskild service. 

• Motion av Karlin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att anlägga en 

demensby. 

 

 

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/1CB4513894CC9592C125877200427401/$File/2.1.3_20211027.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/BBF62BBF13B1E6FBC12587720042CED8/$File/2.1.1_Forslag_till_budget_2022_MLCKD_till_hemsidan.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/65F07D7AEDBBC622C125877200440027/$File/2.1.15_20211027.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/65F07D7AEDBBC622C125877200440027/$File/2.1.15_20211027.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/E5002A8EDD9C778AC125877200441F1B/$File/2.1.16_20211027.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/41163944B02BEFE7C125877200443D1B/$File/2.1.17_20211027.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/41163944B02BEFE7C125877200443D1B/$File/2.1.17_20211027.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/312571F0646043D5C12587720044E6F2/$File/2.2.2_20211027.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4A5A35B8AEDF6943C12587720046C929/$File/2.2.11_20211027.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4A5A35B8AEDF6943C12587720046C929/$File/2.2.11_20211027.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/27F7E73F89C2F6B7C125876F00416693/$File/Handling_2021_nr_185.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/27F7E73F89C2F6B7C125876F00416693/$File/Handling_2021_nr_185.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/CAA235D63F4152F1C125876F0041D7F0/$File/Handling_2021_nr_203.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/CAA235D63F4152F1C125876F0041D7F0/$File/Handling_2021_nr_203.pdf?OpenElement

