
 

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, protokoll 1 (5) 

  

   

Tid: 13:00 – 15:30 

Plats: Digitalt 

Paragrafer: 

Närvarande 

Ledamöter 

Bo Anderssen                      (L) 

Ali Yaghoubvand                  (MP) 

Alireza G Alipour                  FRG/SRF, 2 vice ordf. 

Per Eriksson                        GDF 

Björn Lindquist                     FRG/RBU 

Annika Lindström FRG/AutismAspergerför. 

Ippsepp Meyer FRG 

Ersättare 

Ellen Mitikka                         (S) 

Ajsela Bruncevic                  (C)  

Sophia Nilsson                    (MP) 

Anders Ziethén                    FRG/SRF  

Dennis Bokedal                   FRG/Allergiför. 

Ann Ander                           FRG/Afasiför. 

Marie-Louise Fritzén           FRG/Sv Downför. 

Pia Emanuelsson                FRG  

Övriga närvarande 

Karin Wallquist                  Stadsledningskontoret, §87 

Ola Hendar                       Stadsledningskontoret 

Anne Leffler                      FUB 

Henrik Ehrlington              Fastighetskontoret 

Georg Hohner                   Arbetsförmedlingen  

§83 

Mötet öppnas 
Ordföranden öppnar mötet och de närvarande presenterar sig. 

§84 

Val av justerare 
 Ippsepp utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§85 

Fastställande av dagordning 
Punkten Föredragning av fastighetskontoret om förändrat ansvar för enkelt avhjälpta 

hinder utgår. Dagordningen fastställs med denna ändring enligt förslaget.  

§86 

Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§87 

Synpunktshantering 
Karin Wallquist redogör för bakgrunden till uppdraget att utreda hur stadens 

synpunktshantering kan förbättras och om Funktionshinderombudsmannens roll kan 

användas som en stöttande insats på en strukturell nivå. Funktionsrätts Tyck till-projekt 

pekar bland annat på behov av att säkerställa möjligheten för den enskilde att lämna 

klagomål samt mottagandet och hanteringen av klagomålen ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Det kommungemensamma IT-stödet för synpunktshantering ska 

avvecklas och det saknas gemensamma krav för stadens synpunktshantering. Det finns 

behov av en helhetslösning i form av e-tjänst och en möjlighet för staden att kunna 

använda statistik och analyser på verksamhetsnivå för uppföljning i ett hela-staden-

perspektiv. 

Ola Hendar kopplar uppdraget till programmet för full delaktighets målområde 2 om 

rätten till information och kommunikation och strategin att stadens kommunikation ska 

utvecklas och anpassas så att alla personer med funktionsnedsättning kan förstå 

information och uttrycka behov och synpunkter. Det nya ärendehanteringssystemet i 

staden, som syftar till att effektivisera och höja kvaliteten, ska omfatta 

synpunktshantering. Förvaltningen för funktionsstöd har påbörjat ett utvecklingsarbete 

rörande synpunktshantering. Nämnderna för trafik, park- och natur samt fastighet fick 

nyligen i uppdrag att förbättra synpunktshanteringen och överväga ett gemensamt system. 

Rådet poängterar att det måste göras skillnad på synpunkter och klagomål. Idag händer 

det att synpunkter inte registreras. Det måste finnas en rättssäker hantering. Det är viktigt 

med ett oberoende mottagande av klagomål och synpunkter. Även personal ska ha 

möjlighet att lämna klagomål och synpunkter till en oberoende instans. 
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§88 

Remiss – Göteborgs Stads policy för måltider 
Dennis Bokedal redogör för ett förslag till yttrande från arbetsgruppen som också består 

av Håkan Högberg och Anne Leffler. Rådet ges möjlighet att diskutera och komplettera 

förslaget. 

Beslut 
Rådet beslutar att anta yttrandet som sitt eget med de ändringar som gjorts. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ledamöterna som representerar de politiska partierna i kommunstyrelsen deltar inte i 

beslutet. 

§89 

Remiss – Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) 
och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag 
och idéburna aktörer. 
Ippsepp Meyer menar att det är viktigt att rådet lyfter konsumentrollen snarare än 

producentrollen i frågan. Det finns både för- och nackdelar med sociala företag och 

idéburna aktörer. Många gånger är det dessa aktörer som anställer personer med 

funktionsnedsättning vilket är positivt. Samtidigt innebar införandet av LOV i daglig 

verksamhet att många små verksamheter försvann vilket drabbade enskilda i målgruppen. 

Vidare innebär LOV problem med insyn och uppföljning. Det är viktigt att 

konsumentperspektivet stärks och att det säkras att ett eventuellt leverantörsbyte inte 

medför negativa konsekvenser för konsumenten. Tjänsten ska ha lika bra eller bättre 

kvalitet för konsumenten. 

Beslut 
Rådet beslutar att ge samordnaren i uppdrag att formulera rådets yttrande enligt redogjort 

inlägg samt förankra yttrandet via mailavstämning med rådets ledamöter. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ledamöterna som representerar de politiska partierna i kommunstyrelsen deltar inte i 

beslutet. 
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§90 

Remiss – Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler 
Remissen har varit utsänd med kallelsen. Rådet anser det vara önskvärt med nyckeltal för 

tillgänglighet men uppfattar ärendet svårgenomträngligt och efterfrågar stöd för 

bedömning. 

Beslut 
Arbetsutskottet får i uppdrag att hantera remissen för att lämna förslag till yttrande till 

rådet senast inför decembersammanträdet. 

§91 

GRF 50 år – val av arbetsgrupp 
Föreningarna i rådet uppmanas att till arbetsutskottet lämna namn på personer med 

erfarenheter av rådets arbete att ingå i arbetsgrupp för planerande av aktiviteter för att 

uppmärksamma 50-årsdagen. 

§92 

Anmälningar till Trygghetsrådet 
Inga anmälningar. 

§93 

Rapporter 
Från kommunfullmäktige 30 september – Motionen om skolskjuts för elever i särskolan 

bifölls. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur staden kan organisera skolskjuts för 

elever i särskolan så att den inkluderar fritidshem. Uppdraget utvidgas till att gälla alla 

skolformer. 

Fastighetskontoret kommer att genomföra konferensen Staden ska funka för alla i slutet 

av november alternativt i början av december.  

Referensgrupp skola – Annika Lindström rapporterar att hon lyft frågan om ett råd för 

skolfrågor. Annika frågar om referensgruppen, som utsetts av och representerar rådet, ska 

fortsätta träffas? Rådet svarar ja. 
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§94 

Anmälningsärenden 
Inga ärenden att anmäla. 

§95 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§96 
Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar dagens möte. 

 

 

Alireza G Alipour Ippsepp Meyer  

Ordförande Justerande 

 

 

Lena Hasselgren 

Sekreterare 


