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Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Redovisning av uppdrag givet i kommunfullmäktiges budget 2018 att ta fram en rapport
om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning antecknas och förklaras fullgjort.

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget innebar att
rapporten skulle kopplas till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer
med funktionsnedsättning och annat pågående arbete på området. Syftet är att beskriva
livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Fokus ligger på att ge
beskrivningen utifrån ett rättighets- och invånarperspektiv, inom de områden som
Göteborgs Stad ansvarar för och som finns i Göteborgs Stads program för full delaktighet
för personer med funktionsnedsättning. Det varit en utmaning att fånga en bild av
livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, dels då det är en grupp som är
heterogen dels eftersom det saknas tillräckligt med underlag för att visa bredden och
jämföra resultaten med personer utan funktionsnedsättning. Det underlag och det arbete
som ligger till grund för rapporten visar på ojämlikheter i livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning. Staden kommer fortsatt att arbeta med att ta fram underlag och göra
analyser för olika grupper inom området personer med funktionsnedsättning, främst
genom de indikatorer som tagits fram i samband med revidering av Göteborgs Stads
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Rapporten har tagits fram på uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018 och bedöms
kunna utgöra ett kunskapsunderlag för staden nämnder och styrelser. Rapporten och dess
resultat bedöms inte i sig medföra några ekonomiska konsekvenser för stadens
verksamheter. I rapporten belyses att personer med funktionsnedsättning i Göteborg i
regel har sämre ekonomiska förutsättningar än personer utan funktionsnedsättning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Rapporten om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning bedöms i sig inte ha
någon påverkan utifrån en ekologisk dimension, men rapporten tar sin ansats bland annat
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ur det nationella målet inom funktionshinderspolitiken. Målet omfattar begreppet
universell utformning, det vill säga att från början skapa miljöer som fungerar utan att det
behövs särlösningar i efterhand. Att slippa bygga om nya miljöer bör medföra minskad
resursanvändning och minska påverkan på miljön. Detta utesluter dock inte det behov
som redan finns i dag av att åtgärda bristande tillgänglighet i befintliga platser och
situationer.

Bedömning ur social dimension

Personer med funktionsnedsättning besitter många egenskaper och inom gruppen ryms
många individuella skillnader. Personer med funktionsnedsättning växer upp under olika
socioekonomiska förutsättningar, har olika etniska tillhörigheter, olika religioner eller
andra trosuppfattningar och har olika sexuella läggningar och könsidentiteter.
Funktionsnedsättningar kan vara av olika form och omfattning, det är ingen homogen
grupp utan var och en har sina egna förutsättningar. En del har tillfälliga behov av stöd
och andra har mer långvariga eller rentav livslånga. Det är en utmaning att skapa en
helhetsbild utifrån de olika aspekterna då det saknas tillgång till statistik och underlag i
tillräcklig utsträckning.
Rapporten presenterar resultat utifrån funktionsnedsättning jämfört med personer utan
funktionsnedsättning, olika åldrar och kön som man eller kvinna. Det finns brister i
underlagen för att kunna redovisa jämförelser utifrån fler variabler. Rapporten kan
fungera som ett kunskapsunderlag och därmed ha en positiv inverkan för barn, mångfald
och jämställdhet.
Rapporten är kopplad till Göteborgs Stads nuvarande program för full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning samt Förenta nationernas konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning är en grupp
av rättighetsbärare som kan utkräva sina rättigheter med stöd av konventionen om
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Göteborgs Stad med sina
verksamheter har skyldighet att möjliggöra enskildas rättigheter. Behovet av normkritisk
analys och ett normmedvetet arbetssätt inom staden är nödvändigt för att säkerställa
likvärdig service och icke-diskriminering.

Bilaga

Rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning
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Ärendet

I kommunfullmäktiges budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet

I samband med kommunfullmäktiges budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. I
kommunstyrelsen 2019-01-16 §30 informerade stadsledningskontoret om tidplanen och
tillvägagångssätt.
Framtagandet av rapporten har kopplats till stadsledningskontorets arbete med revidering
av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
och annat pågående arbete inom området. Samverkan med Göteborgs Universitet har
skett under framtagandet av rapporten. Det resulterade i ett kunskapsunderlag som
föreliggande tjänsteutlåtande med bifogad rapport är baserat på. Underlaget har även
använts i samband med revideringen av Göteborgs Stads program för full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning.
Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget innebar att
rapporten skulle kopplas till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer
med funktionsnedsättning och annat pågående arbete på området. Programmet utgår från
ett rättighetsperspektiv och är ett av flera styrdokument som staden har för arbetet med att
skapa en stad där alla invånare ges jämlika förutsättningar. Underlagen har inhämtats
genom både kvalitativa och kvantitativa metoder som workshops med
intresseorganisationer och ungdomsfullmäktige, statistik på samhällsnivå och
verksamhetsnivå i Göteborg. Syftet är att beskriva livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning i Göteborg. Fokus ligger på att ge beskrivningen utifrån ett
rättighets- och invånarperspektiv, inom de områden som Göteborgs Stad ansvarar för och
som finns i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning.
Metod och källor
Rapporten har tagits fram genom att använda underlag från både kvalitativa samt
kvantitativa metoder.

Workshops
Stadsledningskontoret har i arbetet med framtagande av rapporten genomfört workshops,
Två inriktningar har varit rådande; -fokus vuxna och -fokus barn och unga. Medverkande
intresseföreningar har varit: -Funktionsrätt Göteborg, -RBU Göteborg, -Göteborgs
Downfamilj, -Unga magar (mag- och tarmförbundet), -DHB Väst, -Attention, -FUB, RSMH, -ILCO Göteborgs lokalförening, -Hörselskadades förening i Göteborg, -Unga
Rörelsehindrade Göteborgsklubben, -Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg,
-Astma och allergiförbundet, -Celiakiföreningen. Innehållet i arbetet har varit dialog
kring frågeställningar hur personer upplever staden fungerar inom de rättighetsområde
som finns angivna i Göteborgs Stads program för full delaktighet. Grupperna har även
fått lämna förslag på åtgärder som Göteborgs Stad kan vidta för att livet för personer med
funktionsnedsättning skulle kunna fungera bättre.
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I workshopen med fokus på barn och unga deltog även representanter från stadens
ungdomsfullmäktige.
Statistik
Kvantitativa underlag utgörs i form av statistik på samhällsnivå från
Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor? och andra myndigheter, på
verksamhetsnivå, samt på specifik verksamhetsnivå från funktionshinderverksamheters
brukarenkäter. Där kvantitativa underlag saknats ur ett kommunperspektiv har det lyfts
fram och problematiseras i rapporten och då kompletteras med kvantitativa underlag ur
ett nationellt eller regionalt perspektiv.
Rapporter
Underlag från workshops och statistik har kompletterats med rapporter om bland annat
nationella och lokala uppföljningar.
Slutsatser
Det finns nationella rapporter som visar att livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning på olika sätt är sämre än för andra. I rapporten beskrivs, med
utgångspunkt i nationella rapporter, de erfarenheter, synpunkter och kunskap från olika
intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Det
har kompletterats med statistik och underlag från lokala rapporter. Nedan beskrivs
slutsatser ur rapporten beskrivna utifrån de rättighetsområden som används i Göteborgs
Stads program för full delaktighet.

Rätten till demokratisk delaktighet: Underlagen pekar på att det finns hinder för
demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra.
Faktorer som påverkar möjligheten till demokratisk delaktighet är tillgänglighet i
samband med val men även i samhället i stort, tillgång till fungerande transporter och
individuellt stöd och om det finns kunskap om funktionshinder och stöd samt samverkan
mellan berörda parter.
Rätten till hälsa, trygghet, omsorg: Personer med funktionsnedsättning har generellt
sämre uppskattad hälsa och psykiskt välbefinnande, är mer utsatta för fysiskt våld, hot
och kränkningar än personer utan funktionsnedsättning. Kvinnor i större utsträckning än
män. Intresseorganisationerna rapporterar om brister i tillgänglighet och information om
rättigheter, tillgång till och kontinuitet i det individuella stödet samt brister i bemötande.
Man menar att det saknas samverkan och helhetssyn och att föräldrar får ta ett stort
ansvar i avsaknad av stöd. Barns hälsa och delaktighet påverkas när familjer har dålig
ekonomi.
Rätten till utbildning: Utbildningsnivån avseende högskoleutbildningar hos personer med
funktionsnedsättning i jämförelse med utbildningsnivån hos personer utan
funktionsnedsättning är relativt jämn i Göteborg. I förskolans, grundskolans och
gymnasieskolans enkäter ställs inga frågor om funktionsnedsättning vilket inte gör det
möjligt att urskilja resultat för att jämföra mellan elever med eller utan
funktionsnedsättning inom samma skolform. Det finns fortfarande enkelt avhjälpta hinder
att åtgärda inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Intresseorganisationerna menar
att det brister i kunskap vilket ger sent upptäckta och åtgärdade behov av stöd. Man
upplever att det finns brister i bemötande, tillgänglighet och skolskjutsen. Föräldrar till
barn med funktionsnedsättning upplever att man får ”kämpa för” rättigheter och upplever
att föräldraansvaret omfattar allt.
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Rätten till arbete: Arbetslösheten är betydligt högre bland personer som har
funktionsnedsättning än personer utan. Personer med funktionsnedsättning har i lägre
grad än personer utan funktionsnedsättning möjlighet att betala en oväntad utgift, kvinnor
i lägre utsträckning än män.
Rätten till bostad: Arbetet med att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder fortsätter. Det finns
större efterfrågan än utbud av bostäder med särskild service. Intresseorganisationerna
menar att det är bra att Göteborg har kommunalt bostadsbidrag men att nya tillgängliga
lägenheter är dyra och att tillgänglighetskraven tas bort när billiga bostäder byggs. För
unga blir det en lång väntan på bostad och hinder i att byta eller göra boendekarriär.
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever att de får stödja sina närstående när
behovet av insatser förändras. Det finns oro hos föräldrar över tillgången till boende med
stöd i framtiden.
Rätten till kultur och fritid: Andel deltagande är lägre bland personer med
funktionsnedsättning relaterad till personer utan, i de allra flesta aktiviteter som redovisas
i rapporten. Barn och unga med funktionsnedsättning uppgett att de i mindre utsträckning
är - nöjda med sin fritid, -rör på sig så att de blir andfådda och svettas, eller - är med i
idrottsföreningar men oftare deltagare i scoutföreningar eller andra typer av föreningar.
Intresseorganisationerna menar att det finns bristande information om tillgängligheten.
Man anser att ekonomin kan vara ett hinder. Kollektivtrafik är inte fullt ut tillgänglig och
färdtjänsten är begränsad.
Underlagen som redovisas i rapporten pekar på att det för personer med
funktionsnedsättning i Göteborg inte är lika villkor som för andra inom områden som
demokratisk delaktighet, trygghet, hälsa, arbete samt kultur och fritid. Det är generellt
mer ojämlikt för kvinnor och flickor.
Det saknas underlag rörande elever med funktionsnedsättning och det är därmed inte
möjligt att få en bild av hur elever med funktionsnedsättning har det i förskola,
grundskola eller gymnasium.
Inom området bostad konstateras att det är generell brist på bostäder för alla men för
personer med funktionsnedsättning finns det begränsade valmöjligheter och
handlingsalternativ. Det finns flera gemensamma faktorer som brister och därför utgör
hinder inom de olika rättighetsområdena.
•
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighet i stadens inne- och utemiljöer samt i information och kommunikation.
Transporter och att förflytta sig i staden.
Tillgång till individuellt stöd och ekonomiska resurser.
Information om bland annat rättigheter och tillgänglighet.
Samverkan, bemötande och kunskap om funktionsnedsättningar.
Brister i underlag från stadens verksamheter för att göra analyser utifrån
funktionsnedsättning och andra diskrimineringsgrunder.
Helhetsperspektiv och stöd till föräldrar med funktionsnedsättning och föräldrar som
har barn med funktionsnedsättning.

Underlag, som gör det möjligt att redovisa och analysera rättigheter för personer med
funktionsnedsättning samt att kunna jämföra med personer utan funktionsnedsättning,
utgör förutsättningar för en rapport om livsvillkor för personer med
funktionsnedsättningar. Det utgör även förutsättningar för att staden ska kunna säkerställa
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de rättigheter personer med funktionsnedsättning har samt kvalitet på den kärnverksamhet
staden ska utföra.

Stadsledningskontorets bedömning

Utgångspunkten och avgränsningen i uppdraget har varit att ta reda på hur personer med
funktionsnedsättning upplever sin livssituation inom de områden som finns utpekade i
Göteborgs Stads program för full delaktighet. Det varit en utmaning att fånga en bild av
livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, dels då det är en grupp som är
heterogen dels eftersom det saknas tillräckligt med underlag för att visa bredden och
jämföra resultaten med personer utan funktionsnedsättning. Det underlag och det arbete
som ligger till grund för rapporten visar på ojämlikheter i livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning. Staden kommer fortsatt att arbeta med att ta fram underlag och göra
analyser för olika grupper inom området personer med funktionsnedsättning, främst
genom de indikatorer som tagits fram i samband med revidering av Göteborgs Stads
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Lisbeth Nilsson

Eva Hessman

Direktör Välfärd och utbildning

Stadsdirektör
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Sammanfattning
I kommunfullmäktiges budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.
Uppdraget innebar att rapporten skulle kopplas till Göteborgs Stads program för
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och annat pågående
arbete på området. Programmet utgår från ett rättighetsperspektiv och är ett av
flera styrdokument som staden har för arbetet med att skapa en stad där alla
invånare ges jämlika förutsättningar. Underlagen har inhämtats genom både
kvalitativa och kvantitativa metoder som workshops med intresseorganisationer
och ungdomsfullmäktige, statistik på samhällsnivå och verksamhetsnivå i
Göteborg. Syftet är att beskriva livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning i Göteborg. Fokus ligger på att ge beskrivningen utifrån ett
rättighets- och invånarperspektiv, inom de områden som Göteborgs Stad
ansvarar för och som finns i Göteborgs Stads program för full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning.
Rätten till demokratisk delaktighet: Underlagen pekar på att det finns hinder för
demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning på lika villkor
som andra. Faktorer som påverkar möjligheten till demokratisk delaktighet är
tillgänglighet i samband med val men även i samhället i stort, tillgång till
fungerande transporter och individuellt stöd och om det finns kunskap om
funktionshinder och stöd samt samverkan mellan berörda parter.
Rätten till hälsa, trygghet, omsorg: Personer med funktionsnedsättning har
generellt sämre uppskattad hälsa och psykiskt välbefinnande, är mer utsatta för
fysiskt våld, hot och kränkningar än personer utan funktionsnedsättning.
Kvinnor i större utsträckning än män. Intresseorganisationerna rapporterar om
brister i tillgänglighet och information om rättigheter, tillgång till och
kontinuitet i det individuella stödet samt brister i bemötande. Man menar att det
saknas samverkan och helhetssyn och att föräldrar får ta ett stort ansvar i
avsaknad av stöd. Barns hälsa och delaktighet påverkas när familjer har dålig
ekonomi.
Rätten till utbildning: Utbildningsnivån avseende högskoleutbildningar hos
personer med funktionsnedsättning i jämförelse med utbildningsnivån hos
personer utan funktionsnedsättning är relativt jämn i Göteborg. I förskolans,
grundskolans och gymnasieskolans enkäter ställs inga frågor om
funktionsnedsättning vilket gör att det inte är möjligt att göra jämförelser mellan
elever med eller utan funktionsnedsättning inom samma skolform. Det finns
fortfarande enkelt avhjälpta hinder att åtgärda inom grundsärskolan och
gymnasiesärskolan. Intresseorganisationerna menar att det brister i kunskap
vilket ger sent upptäckta och åtgärdade behov av stöd. Man upplever att det
finns brister i bemötande, tillgänglighet och skolskjutsen. Föräldrar till barn
med funktionsnedsättning upplever att man får ”kämpa för” rättigheter och
upplever att föräldraansvaret omfattar allt.
Rätten till arbete: Arbetslösheten är betydligt högre bland personer som har
funktionsnedsättning än personer utan. Personer med funktionsnedsättning har i
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lägre grad än personer utan funktionsnedsättning möjlighet att betala en oväntad
utgift, kvinnor i lägre utsträckning än män.
Rätten till bostad: Arbetet med att ta bort Enkelt avhjälpta hinder fortsätter. Det
finns större efterfrågan än utbud av bostad med särskild service.
Intresseorganisationerna menar att det är bra att Göteborg har kommunalt
bostadsbidrag men att nya tillgängliga lägenheter är dyra och att
tillgänglighetskraven tas bort när billiga bostäder byggs. För unga blir det en
lång väntan på bostad och hinder i att byta eller göra boendekarriär. Föräldrar
får gå in och ge stöd när det skärs ner på insatser. Det finns oro hos föräldrar
över tillgången till boende med stöd i framtiden.
Rätten till kultur och fritid: Andel deltagande är lägre bland personer med
funktionsnedsättning relaterad till personer utan, i de allra flesta aktiviteter som
redovisas i rapporten. Barn och unga med funktionsnedsättning uppgett att de i
mindre utsträckning är - nöjda med sin fritid, -rör på sig så att de blir andfådda
och svettas, eller - är med i idrottsföreningar men oftare deltagare i
scoutföreningar eller andra typer av föreningar. Intresseorganisationerna menar
att det finns bristande information om tillgängligheten. Man anser att ekonomin
kan vara ett hinder. Kollektivtrafik är inte fullt ut tillgänglig och färdtjänsten är
begränsad.
De underlag som redovisas i föreliggande rapport pekar på att det för personer
med funktionsnedsättning i Göteborg inte är lika villkor som andra inom
områden som demokratisk delaktighet, trygghet, hälsa, arbete samt kultur och
fritid. Det är generellt mer ojämlikt för kvinnor och flickor.
Det saknas underlag rörande elever med funktionsnedsättning och det är därmed
inte möjligt att få en bild av hur elever med funktionsnedsättning har det i
förskola, grundskola eller gymnasium.
Inom området bostad konstateras att det är generell brist på bostäder för alla
men för personer med funktionsnedsättning finns det ytterligare begränsade
valmöjligheter och handlingsalternativ. Det är flera gemensamma faktorer som
brister och utgör därför hinder inom de olika rättighetsområdena.
•
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighet i stadens inne- och utemiljöer samt i information och
kommunikation.
Transporter och att förflytta sig i staden.
Tillgång till individuellt stöd och ekonomiska resurser.
Information om bland annat rättigheter och tillgänglighet.
Samverkan, bemötande och kunskap om funktionsnedsättningar.
Brister i underlag från stadens verksamheter för att göra analyser utifrån
funktionsnedsättning och andra diskrimineringsgrunder.
Helhetsperspektiv och stöd till föräldrar med funktionsnedsättning och
föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Underlag, som gör det möjligt att redovisa och analysera rättigheter för personer
med funktionsnedsättning samt att kunna jämföra med personer utan
funktionsnedsättning, utgör förutsättningar för en rapport om livsvillkor för
personer med funktionsnedsättningar. Det utgör även förutsättningar för att
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staden ska kunna säkerställa de rättigheter personer med funktionsnedsättning
har samt kvalitet på den kärnverksamhet staden ska utföra.

2

Inledning
Kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning är viktigt för
staden att ha som utgångspunkt i arbetet med att utveckla utbudet av service för
besökare och invånare, så att staden kan funka för alla. Sverige har ett nationellt
funktionshinderspolitiskt mål som ytterst innebär att med utgångspunkt i
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, uppnå
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med
funktionsnedsättning.
Det finns nationella rapporter som visar att livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning på olika sätt är sämre än för andra. I föreliggande rapport
beskrivs, med utgångspunkt i nationella rapporter, de erfarenheter, synpunkter
och kunskap från olika intresseorganisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning i Göteborg. Det har kompletterats med statistik och
underlag från lokala rapporter.
Denna rapport kan utgöra ett kunskapsunderlag i arbetet med Göteborg Stads
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

3

Bakgrund och uppdrag
I kommunfullmäktiges budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.
Uppdraget innebar att rapporten skulle kopplas till Göteborgs Stads program för
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och annat pågående
arbete på området. Göteborgs universitet har bidragit i arbetet med att ta fram
rapporten genom ett kunskapsunderlag som kommit att användas som källa till
föreliggande rapport.
Andra uppdrag som direkt relaterar till rapporten är utredning om att öka
tillgänglighet till stadens ordinarie fritidsutbud för unga med
funktionsnedsättning samt utvärderingen av Göteborgs Stads program för full
delaktighet för personer med funktionsnedsättning. I samband med redovisning
av utvärderingen av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer
med funktionsnedsättning tog kommunfullmäktige beslut om att revidera
programmet. I arbetet med föreliggande rapport har revideringen av
programmet följts men utgångspunkten har i första hand varit Göteborgs Stads
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning som
beslutades 2015.
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4

Syfte
Syftet med rapporten är att beskriva livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning i Göteborg. Fokus ligger på att ge beskrivningen utifrån ett
rättighets- och invånarperspektiv, inom de områden som Göteborgs Stad
ansvarar för och som finns i Göteborgs Stads program för full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning.

5

Avgränsningar och
definitioner
Utgångspunkten har varit att ta reda på hur personer med funktionsnedsättning
upplever situationen inom områden som finns i Göteborgs Stads program för
full delaktighet. Dessa områden är utpekade som möjliga för kommunen att ha
inflytande över och de har påverkan på livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning. I insamlandet av underlag har olika förslag på åtgärder
identifierats. Dessa redovisas i bilagan 11.1.
I Göteborgs Stad pågår arbete för jämlika livsvillkor inom ramen för Jämlik
stad. Under 2017 publicerades Jämlikhetsrapporten 20171, och där definieras
livsvillkor som de villkor och möjligheter människor lever under, ”Det vill säga
villkor som omfattar till exempel utbildning, arbete, bostäder och
rekreationsmöjligheter samt försörjningsmöjligheter.” Socialstyrelsens
definition är förutsättningar för människors levnadsförhållanden och som ofta
ligger utanför den enskilda individens omedelbara kontroll.
Enligt Socialstyrelsens begrepp och definitioner innebär att en
funktionsnedsättning är en nedsättning av den enskildes fysiska, psykiska eller
intellektuella funktionsförmåga. Med funktionshinder avses de begränsning som
en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen till
exempel brister i miljö, tillgänglighet, personella resurser. I de fall en person,
organisation eller rapport som föreliggande rapport refererar till använder
benämningen funktionsvariation eller annan definition för att beskriva personer
med funktionsnedsättning ändras inte detta i rapportens texter. I några enkäter
som används har personerna själva definierat om de har funktionsnedsättning
eller inte, det är ovisst hur de definierat och tolkat begreppet.

6

Målgruppen
Personer med funktionsnedsättning besitter många egenskaper och inom
gruppen ryms många individuella skillnader. Personer med
funktionsnedsättning växer upp under olika socioekonomiska förutsättningar,
har olika etniska tillhörigheter, olika religioner eller andra trosuppfattningar och
1

Jämlikhetsrapporten 2017, Skillnader i livsvillkor i Göteborg, Göteborgs Stad
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har olika sexuella läggningar och könsidentiteter. Funktionsnedsättningar kan
vara av olika form och omfattning, det är ingen homogen grupp utan var och en
har sina egna förutsättningar. En del har tillfälliga behov av stöd och andra har
mer långvariga eller rentav livslånga. I rapporten presenteras främst resultat
utifrån funktionsnedsättning jämfört med personer utan funktionsnedsättning,
olika åldrar och kön som man eller kvinna. Det brister i underlagen för att
kunna redovisa jämförelser utifrån fler variabler.
Det finns ett antal undersökningar som försökt besvara frågan om hur många
som har en eller flera funktionsnedsättningar i Sverige. Barnombudsmannens
(BO) rapport 20162 utgår ifrån att ca 15 procent av alla barn och unga i Sverige
har en funktionsnedsättning. Nedan redovisas resultat från enkäten Hälsa på lika
villkor? i Göteborg.
Tabell 1. Andel av befolkningen per åldersgrupp efter kön i Göteborg med
funktionsnedsättning år 2018
Andel (%) 2018
Män
Kvinnor

16–29 år
20
27

30–44 år
30
31

Källa: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Resultat i Göteborg

7

45–64 år
38
45

65–84 år
52
51

Ramverk
De mänskliga rättigheterna utgår från att alla människor är födda fria och lika i
värde och att rättigheterna gäller alla - utan åtskillnad. Ytterst reglerar
mänskliga rättigheter förhållandet mellan staten och individen. Staten och det
offentliga har ansvar för att respektera, skydda, uppfylla och bevaka arbetet med
de mänskliga rättigheterna. Individen som äger rättigheten är rättighetsbärare.
Staten och det offentliga är skyldighetsbärare.
Varje rättighetsområde längre ner i rapporten inleds med en koppling till
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter det
ges en nationell beskrivning utifrån FN:s rapport till Sverige 20143 med kritik
och förslag på åtgärder i relation till hur Sverige når upp till rättigheterna i
konventionen. Sverige lämnade 2019 in en ny lägesrapport och väntar på att få
återkoppling från FN. Funktionsrätt Sverige gjorde 20194 en rapport genom att
sammanställa forskning och rapporter samt ge förslag på åtgärder.
Funktionsrätts rapport kopplas också till varje rättighetsområde.
Nedan följer definitioner och korta introduktioner till dokument som har en nära
koppling till livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Respekt - Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd, 2016, Barnombudsmannen
Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport, Förenta nationerna 2014
4
Respekt för rättigheter, Funktionsrätt Sverige 2019
2
3
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7.1

Internationella dokument
FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter
FN:s generalförsamling antog den 10 december år 1948 en allmän förklaring
om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definierar vilka de grundläggande
mänskliga rättigheterna är i 30 artiklar som gemensamt uttrycker de
grundläggande och universella fri- och rättigheterna. Artiklarna behandlar både
sådant som alla har rätt till, som frihet och utbildning, och sådant som alla har
rätt att vara fri från, som slaveri och tortyr.
FN:s konvention om barnets rättigheter
Ett barn är varje människa under 18 år. FN:s konvention om barnets rättigheter,
eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om
mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att
följa reglerna. Barnkonventionen blev svensk lag från den 1 januari år 2020.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN:s generalförsamling antog FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning den 13 december år 2006 och öppnades för
undertecknande den 30 mars år 2007. I 22 standardregler uttrycks tydliga
principiella ståndpunkter för rättigheter, möjligheter och ansvar på olika
samhällsområden. De ger också konkreta förslag om hur ett land kan undanröja
hinder för människor med funktionsnedsättning och skapa ett tillgängligt
samhälle. Länderna ska på olika sätt ta ansvar för att reglerna tillämpas och
arbeta för principerna om full delaktighet och jämlikhet. Sveriges riksdag antog
konventionen redan 2008.
Agenda 2030
FN:s Agenda 2030, med sina 17 globala mål och delmål, har exempelvis i sin
inriktning att utjämna skillnader och stärka svaga gruppers medborgliga
rättigheter.

7.2

Nationella dokument
Nationellt mål för funktionshinderpolitik
Riksdagen beslutande november år 2017 om ett nytt nationellt mål för
funktionshinderspolitiken och en ny inriktning för genomförandet av
funktionshinderspolitiken5. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är
att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald
som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att
barnrättsperspektivet ska beaktas. För att nå det nationella målet inriktas
genomförandet av funktionshinderspolitiken mot de fyra områdena:
•
5

Principen om universell utformning

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
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•
•
•

Befintliga brister i tillgängligheten
Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
Att förebygga och motverka diskriminering.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) positionspapper
Sveriges Kommuner och Regioner har år 2017 presenterat vägledande principer
och utgångspunkter i sitt positionspapper. Här beskrivs bland annat hur
kommuner kan bidra till att utjämna skillnader och undanröja hinder så att
personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning beslutades i kommunfullmäktige den 11 juni år 2015.
Programmet är riktat till alla nämnder och styrelser i staden. Inriktningar och
mål i kommunfullmäktiges tidigare budgetar som berör invånare med
funktionsnedsättning är i programmet kopplade till fem rättighetsområden:
•
•
•
•
•

Rätten till demokratiskt deltagande
Rätten till omsorg, hälsa och personlig trygghet
Rätten till utbildning
Rätten till arbete och bostad
Rätten till kultur och fritid

Programmets mål följs upp via 20 indikatorer som ska vara en del av stadens
ordinarie budgetuppföljning. Programmet avses gälla tillsvidare och utvärderas i
samverkan med intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet
mandatperiodens fjärde år som underlag för ställningstagande om revidering.
Programmet har utvärderats. I samband med det gavs kommunstyrelsen i
uppdrag om att revidera programmet i samarbete med intresseorganisationerna.
Göteborgs Stads program för full delaktighet en jämlik stad, 2018–2026
Syftet med Göteborgs Stads program för en jämlik stad, 2018–2026 är att,
utifrån målet att Göteborg ska vara en jämlik stad, peka ut viktiga målområden
som aktörer i Göteborg ska samlas kring för att tillsammans bidra till att minska
skillnaderna i livsvillkor i staden.
Policy för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad
Policyn för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad riktar sig till alla nämnder och
styrelser i Göteborgs Stad som i hela sin verksamhet aktivt ska arbeta för att
tillgänglighetsperspektivet beaktas i organisationen med inriktning på följande
mål:
• Alla har en god framkomlighet i utemiljön
• Alla kan komma in i lokaler och byggnader dit allmänheten har
tillträde, samt kan ta del av det utbud och den service som erbjuds
• Alla kan använda publika toaletter
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Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad
Syftet med Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i
Göteborgs Stad, som gäller tills vidare, är att strategiskt stödja
kommunfullmäktige i ambitionen att de mänskliga rättigheterna ska vara
likvärdiga över staden och genomsyra verksamhet och personalpolitik i samtliga
nämnder och styrelser genom att:
•

Alla nämnder och styrelser har ett tydligt, kontinuerligt ansvar att
integrera och utveckla ett MR-perspektiv i sin ordinarie process för
planering, budget och uppföljning så att detta genomsyrar verksamhet
och personalpolitik.

Alla nämnder och styrelser arbetar ständigt för att förstärka och utveckla arbetet
att uppfylla konventioner, lagstiftning och kommunfullmäktiges mål om
mänskliga rättigheter

8

Metod

8.1

Kvalitativt

8.1.1

Workshops
Dokumentation från tre workshops hösten 2018 utgör underlag till rapporten.
En workshop genomfördes med representanter från intresseorganisationer om
livsvillkoren i program för full delaktighet med fokus på vuxna samt en med
fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Frågorna handlade om hur
det fungerar idag inom varje rättighetsområde, samt om förslag på åtgärder som
Göteborgs Stad kan vidta för att det ska fungera bättre.
Intresseorganisationer och ungdomsfullmäktige
Representanter från olika intresseorganisationer för personer med
funktionsnedsättning deltog i en workshop med inriktning mot unga och
ytterligare en med inriktning mot vuxna. På workshopen deltog: Funktionsrätt
Göteborg, RBU Göteborg, Göteborgs Downfamilj, Unga magar (mag- och
tarmförbundet), DHB Väst, Attention, FUB, RSMH, ILCO Göteborgs
lokalförening, Hörselskadades förening i Göteborg, Unga Rörelsehindrade
Göteborgsklubben, Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg,
privatperson med ljudöverkänslighet, Astma och allergiförbundet,
Celiakiföreningen och representanter från ungdomsfullmäktige.

8.2

Kvantitativa
I föreliggande rapport redovisas statistik på samhällsnivå, stadens generella
verksamheter samt stadens specifika verksamheter för personer med
funktionsnedsättning.
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På samhällsnivå är det främst statistik från Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa
på lika villkor? Enkäten skickas ut vart annat år till personer mellan 16–84 år i
hela landet. I denna rapport har resultat från svarande i Göteborg plockats ut.
Statistiken presenteras i andelar, det vill säga procent, och är uppräknad på
befolkningsnivå. Det innebär att det är en beräkning av hur det ser ut för
befolkningen i Göteborg. I enkäten har invånare i Göteborg fått svara på frågan
”Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt
funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?”. De som svarade ja på frågan
tillhör gruppen personer med funktionsnedsättningar medan övriga tillhör
gruppen personer utan funktionsnedsättningar.
En av stadens generella verksamheter är fritidsgårdarna. I enkäten Barn och
ungas fritid år 2016 svarade 315 elever med funktionsnedsättning och 7743
elever utan funktionsnedsättning. I gruppen barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar i Göteborg var det flest pojkar, 58 procent, medan
flickor utgjordes av 38 procent och barn och ungdomar som själva svarade att
de hade annan könstillhörighet, 4 procent. Eftersom enkätens totala
svarsfrekvens var relativt låg kan inga slutsatser dras om hela målgruppen i
Göteborg utan endast om eleverna i enkäten.
Dessa två enkäten är exempel på underlag som gör det att möjligt att visa på
utvecklingen av livsvillkoren i en jämförelse mellan personer med respektive
utan funktionsnedsättning. Det är den typen av mätningar, där svar från
personer med eller utan funktionsnedsättning kan analyseras.
Resultat från specifika verksamhetsenkäterna för grundsärskolan,
gymnasiesärskolan och brukarenkät från daglig verksamhet och bostad med
särskild service har redovisats. Enkäten inom daglig verksamhet genomfördes
med Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella enkät och besvarades
både digitalt på dator, surfplatta eller smart telefon med stöd av webbverktyget
Pict-O-Stat eller på papper. Den regiongemensamma enkäten till
grundsärskolan har genomförts som en webbenkät. Eleven kunde välja att ha
symbolstöd till sin enkät eller inte. Det har rapporterats svar från 195 elever av
245 möjliga.
Sammantaget har underlagen till den här rapporten varit begränsade med tanke
på att det finns svårigheter med att få tillgång till statistik som beskriver
livsvillkor för personer med olika funktionsnedsättningar. Detta gör att det har
varit svårt att få en samlad helhetsbild över livsvillkoren i Göteborg.

9

Rättighetsområden

9.1

Rätten till demokratiskt deltagande
Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga och utöva
inflytande i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra. Det
innebär bland annat möjlighet att rösta, ha politiska uppdrag, utöva sin yttrande-
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och åsiktsfrihet samt delta i förenings- och övrigt samhällsliv. Barn med
funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör
barn, och har rätt till stöd i det för att nå lika villkor som andra barn.6

9.1.1

Statistik och uppföljningar demokratisk delaktighet
Nationellt
Förenta nationernas kommitté för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning uttryckte år 2014 oro över bristen på information om
tillgänglighet och anpassningar för personer med funktionsnedsättningar för att
rösta under valrörelsen. De anmärkte också på det låga antalet personer med
funktionsnedsättning som kandiderar eller innehar offentliga ämbeten i
Sverige.7
I Funktionsrätt Sveriges rapport från år 2019 bekräftas att den bilden fortfarande
stämmer för många kommuner.8
Samhällsnivå Göteborg
Tillgängliga vallokaler
I maj 2019 gjordes en rapportering9 till kommunstyrelsen om hur arbetet med
tillgängliga vallokaler vid allmänna val säkerställs. Bakgrunden till uppdraget är
skrivelsen från Funktionsrätt Göteborg efter det allmänna valet i september
2018. Skrivelsen till valnämnden och kommunstyrelsen innehöll ett antal
tillgänglighetsbrister i stadens förtidsröstningslokaler och vallokaler. I
rapporteringen till kommunstyrelsen konstaterades att stadens
tillgänglighetsarbete och allmänna val är en fråga för flera nämnder än
valnämnden eftersom det inte kan ankomma på valnämnden att säkerställa att
stadens offentliga lokaler har god tillgänglighet. Det konstateras dock
förbättringsmöjligheter i samarbetet mellan valkansli och fastighetsägare för att
öka tillgängligheten i vallokalerna. För att kunna säkra upp bättre inför nästa val
år 2022 genomfördes en incidentrapportering vid det senaste valet år 2019. Det
rapporterades då 12 incidenter till valnämnden.
Delaktighet i det offentliga samhällslivet
Nedan presenteras statistik över några aktiviteter som har koppling till
demokratisk delaktighet och att utöva inflytande i det offentliga samhällslivet.
Genom att jämföra personer med funktionsnedsättning samt utan
funktionsnedsättning kan en indikation ges på om det råder jämlika villkor.
Personer med funktionsnedsättning i Göteborg har i ungefär lika liten
utsträckning som personer utan funktionsnedsättning skrivit insändare i tidning
eller deltagit i demonstration av något slag än personer utan
funktionsnedsättning under 2018. Personer med funktionsnedsättning har i lägre
6
Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Artikel 7,
21 och 29 samt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, artikel 12 och 13
7
Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport, Förenta nationerna 2014
8
Respekt för rättigheter, Funktionsrätt Sverige 2019
9
Tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen Uppföljning av arbetet med tillgängliga vallokaler,
diarienummer 1717/18
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grad än personer utan funktionsnedsättning chattat eller gjort inlägg på nätet
samt deltagit i sociala nätverksaktiviteter som spel eller diskussionsforum, se
tabellen nedan.
Tabell 2. Andel personer som tagit del av följande aktiviteter, år 2015 och 2018.
Andel (%) 2015
Aktivitet

Andel (%) 2018

Med
nedsättning
7

Utan
nedsättning
6

Med
nedsättning
6

Utan
nedsättning
5

Demonstration av
något slag

9

9

11

10

Chattat eller gjort
inlägg på internet

45

53

47

54

Deltagit i sociala
nätverksaktiviteter
på internet: spel,
diskussionsforum

24

27

28

28

Skrivit insändare i
tidning

Källa: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Resultat i Göteborg

Verksamhetsnivå Göteborgs Stad
I stadens brukarenkäter10 mäts delaktighet genom olika frågor. I enkäten inom
myndighetsutövningen inom funktionshinderområdet år 2019 var frågan med
om ”Jag får påverka den hjälp/insats jag får”. Resultatet gav indexvärden på 67
för män och 73 för kvinnor, av 100. Det är ett värde över genomsnittet i
jämförelse med områden inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
Brukarenkät till boende i bostad med särskild service genomförs vart annat år i
Göteborg. Svaren på frågan om ”Jag är med och påverkar stödet och hjälpen jag
får” gav ett indexvärde på 76 av 100 både år 2016 och 2018. Det är det näst
lägsta värdet i jämförelse med andra frågor i enkäten.
Brukarenkäten till deltagare i daglig verksamhet år 2018, genomfördes för
första gången med Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella. På
frågan om du får bestämma över saker som är viktiga för dig så svarade 72
procent ett positivt svar, vilket var något under medelvärdet för andra
deltagande kommuner i landet. Resultaten redovisas i Kolada11.

9.1.2

Workshop med fokus på vuxna- så fungerar rätten till
demokratisk delaktighet
Representanter från intresseorganisationer fick frågan ”Hur fungerar det i dag?”
inom rättighetsområdet demokratisk delaktighet. Svaren i workshop med fokus
på vuxna handlade om följande:

10
11

http://www.enkater.goteborg.se/ListEnkater.aspx?Kat=2019
Kolada, Kommun- och Landstingsdatabasen. https://www.kolada.se/?_p=index
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•

•
•
•

9.1.3

Otillgängliga vallokaler (valbåsen, brist i stöd, valstugor på
kullerstenar, trångt, höga trösklar, valsedlar satt högt, inga låga bord,
färdtjänst kommer inte fram, inga ramper).
Det individuella stödet är nödvändigt, det är omöjligt att engagera sig
utan tillgång till assistans.
Brister i inflytande, vi tillfrågas ibland men sedan gör staden ändå inte
som vi säger.
Brister i tillgänglighet utgör hinder för att delta på lika villkor.

Workshop med fokus barn och unga- så fungerar rätten
till demokratisk delaktighet
Svaren i workshops på frågan ”Hur fungerar det i dag?” handlade om:
•
•
•
•
•

•

Brister i tillgänglighet, till exempel att det bara ryms en rullstol på
spårvagnen, påverkar delaktighet med kompisar.
Brister i tillgänglighet skapar behov av individuella särlösningar.
Brister i delaktighet på grund av att det saknas rätt stöd i skolorna, det
saknas kompetens om hur utredningar ska göras.
Barn blir talesperson för föräldrar som inte har svenska som första
språk.
Bristande stöd och samverkan: föräldrar till barn med
funktionsnedsättning blir ”bollade runt” och måste själva driva på, det
är lite stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning,
Bristande transporter innebär att föräldrar får köra sina barn.

Delaktighet i några av stadens verksamheter för barn och unga med
funktionsnedsättning
Den regiongemensamma elevenkät som genomförts i Göteborgs grundsärskolor
hade frågan ”Får du vara med och planera ditt arbete?”. Resultatet blev ett index
på 60 år 2018 och ökade till 69 år 2019, vilket är något över regionens värde år
2019. Det är dock det näst lägsta värdet per fråga i enkäten. På frågan
”Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på fritids?” blev index 79 år
2018 och ökade till 84 år 2019, vilket är något över regionens värde år 2019.
Resultaten presenteras i Regiongemensam elevenkät 2019 Göteborg Grundsär12.

9.1.4

Sammanfattning
I Göteborg finns det fortfarande brister i tillgänglighet i samband med val,
statistik visar att demonstrationer och skriva insändare sker i lika stor
utsträckning oavsett funktionsnedsättning eller ej, men deltagandet i sociala
nätverk och chattar på internet sker i mindre utsträckning bland personer med
Regiongemensam elevenkät 2019 Göteborg Grundsär,
http://www.enkater.goteborg.se/2019/ELEVER__F9__GRUNDSKOLA/Övergripande/Göteborg%20Grundsär.pdf
12
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funktionsnedsättning. Mått på delaktighet och inflytande i några av stadens
verksamheter specifikt för vissa personer med funktionsnedsättning har relativt
låga värden. I workshops med intresseorganisationer i Göteborg framgår det att
det finns brister i tillgänglighet och individuellt stöd, vilket påverkar
möjligheten att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.
Statistik från Göteborgs grundsärskola som specifikt riktar sig till vissa barn och
unga med funktionsnedsättning har relativt lågt värde för delaktighet i
skolarbetet men relativt högt värde inom fritidsverksamheten. I workshops med
intresseorganisationerna som riktar sig till barn och unga samt representanter
från ungdomsfullmäktige framgår att brister i tillgänglighet samt det
individuella stödet påverkar möjligheten att vara delaktig, bland annat att vara
med sina kompisar. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever
brister i samverkan i skolsituationer, brister kring transporter och tillgänglighet
gällande kommunikation. Detta utgör hinder för delaktighet.

9.2

Rätten till hälsa, personlig trygghet och
omsorg
Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa utan
diskriminering. Det omfattar fysiska-, psykiska- och sociala dimensioner,
inklusive sexuell och reproduktiv hälsa. Det innebär att på lika villkor som
andra få del av hälsofrämjande och förebyggande insatser som näringsriktig
kost, fysisk aktivitet, social samvaro och delta i screening i offentliga
folkhälsoprogram. Rätten till bästa möjliga hälsa förutsätter också tillgång till
hälso- och sjukvårdsinsatser av god kvalitet, hjälpmedel samt rehabilitering och
habilitering.13
Personer med funktionsnedsättning har rätt till trygghet, i och utanför hemmet.
Det omfattar att leva fritt och säkert från alla former av utnyttjande, våld,
övergrepp eller diskriminering. Att ha tillträde till och kunna använda stadens
inne- och utemiljöer samt ha det stöd som behövs. För att möjliggöra trygghet i
krissituationer behöver all krisberedskap inkludera personer med
funktionsnedsättning. Ett normmedvetet förhållningssätt, bemötande och
kunskap om olikheter bidrar också till trygghet.14
Rätten till omsorg omfattar både ekonomiska faktorer samt det individuella stöd
och hjälpmedel som den enskilde kan ha behov av. Det individuella stödet kan
för en del vara avgörande för möjligheten att kunna delta på lika villkor som
andra.15

Artikel 25, 26, 30 Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
14
Artiklar 9, 11, 14, 15 och 16 Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
15
Artiklar 19, 20, 26 och 28 Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
13
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9.2.1

Statistik och uppföljningar hälsa, personlig trygghet och
omsorg
Nationellt
I FN:s uppföljning av hur Sverige som nation uppfyller konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning16 rapporteras om det höga
ökande antalet självmord bland personer med funktionsnedsättning och om
barns utsatthet för våld samt psykisk ohälsa. Det uttrycks en oro för att den
statliga assistansersättningen dragits in för ett antal personer sedan 2010 och
över antalet ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). I rapporteringen belyses även den låga andelen
skyddade boende som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
samt bristen på information om hur personer med funktionsnedsättning omfattas
i arbetet med beredskap vid kris och katastrofer.
I intresseorganisationerna rapport från 201917 sammanställs olika uppföljningar
som pekar på att rekommendationen från 2014 inte har åtgärdats utan istället
har de ekonomiska resurserna minskat. Rapporten konstaterar att det trots starka
nationella finanser har gjorts åtgärder för att minska kostnaderna för personlig
assistans från 2015 och att det sker en utveckling mot institutionalisering som
motverkar integrering i samhället.
Vidare menar intresseorganisationerna att restriktiva bedömningar från
Försäkringskassan av rätten till sjuk- och aktivitetsersättning, lett till att många
förlorat sitt skydd i socialförsäkringen. En stor andel av dessa har inte fått något
lönearbete och tvingas då vända sig till kommunen för att få försörjningsstöd.
En ny målgrupp för försörjningsstöd är unga personer med livslånga och
omfattande funktionsnedsättningar som tidigare har fått aktivitetsersättning.18
I Funktionsrätt Sveriges rapport anges vidare att hälsan är sämre hos personer
med funktionsnedsättning än befolkningen i övrigt och trots det saknas
funktionshinderperspektivet i folkhälsopolitiken. Det saknas särskilda riktade
insatser för att upptäcka, begränsa och förebygga ohälsa i dessa grupper. När
det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter för personer med
funktionsnedsättning saknas information. De menar att få av FN:s
rekommendationer 2014 om förebyggande av självmord bland personer med
funktionsnedsättning har genomförts. Många kommuner saknar kvinnojour eller
andra lösningar för personer som blir utsatta för våld i nära relation, som är
tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.19
Samhällsnivå Göteborg
Upplevd hälsa
Nedan presenteras statistik över faktorer som handlar om hur hälsa på olika sätt
upplevs i befolkningen i Göteborg. Genom att jämföra svar från personer med

Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport, Förenta nationerna 2014
Respekt för rättigheter, Funktionsrätt Sverige 2019
18
Respekt för rättigheter, Funktionsrätt Sverige 2019
19
Respekt för rättigheter, Funktionsrätt Sverige 2019
16
17
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funktionsnedsättning med personer utan funktionsnedsättning kan en indikation
ges på om det råder lika villkor.
Personer med funktionsnedsättning rapporterar sitt upplevda hälsotillstånd
väsentligt sämre i alla åldersgrupper jämfört med personer utan
funktionsnedsättning i Göteborg. Generellt visar resultaten år 2018 att kvinnor
med funktionsnedsättningar självskattar sitt eget hälsotillstånd något lägre
jämfört med männen inom samma grupp, framför allt i de båda åldersgrupperna
45–64 år och 65–84 år.
Det finns stora skillnader mellan kvinnor med funktionsnedsättningar och män
utan funktionsnedsättningar i enkätundersökningen. I den yngsta åldersgruppen
är det mer än fyra gånger så vanligt att männen upplever ett mycket bra
hälsotillstånd jämfört med kvinnor med funktionsnedsättningar, 43 procent
jämfört med 9 procent.
Unga upplever generellt sitt hälsotillstånd som bättre än äldre, det gäller både
för personer med som utan funktionsnedsättning.
Det är generellt få med funktionsnedsättning som upplever mycket bra hälsa,
men många med funktionsnedsättning som upplever dåligt/mycket dålig hälsa i
relation till de utan funktionsnedsättning.
Tabell 3: Upplevelse av det egna hälsotillståndet, år 2018.
Ålder

16–29 år

30–44 år

45–64 år

65–84 år

Upplevd hälsa
Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dåligt
Mycket dåligt
Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dåligt
Mycket dåligt
Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dåligt
Mycket dåligt
Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dåligt
Mycket dåligt

Andel (%) Med
funktionsnedsättning
Män
Kvinnor

17
48
23
10
2
9
52
29
8
2
5
36
40
16
4
4
34
45
14
3

Källa: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Resultat i Göteborg

9
49
30
10
3
6
45
35
12
2
4
36
38
18
4
3
29
48
16
3

Andel (%) Utan
funktionsnedsättning
Män
Kvinnor

43
47
8
1
0
36
55
8
1
0
30
56
12
1
0
27
56
16
1
0

34
54
10
2
0
31
55
11
3
0
29
56
13
1
0
25
56
18
1
0

Personer med funktionsnedsättning upplever i högre grad nedsatt psykiskt
välbefinnande i jämförelse med personer utan funktionsnedsättning, kvinnor i
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högre grad än män i samtliga åldersgrupper. Unga upplever i högre grad nedsatt
psykiskt välbefinnande än äldre, det gäller både för personer med som utan
funktionsnedsättning.
Tabell 4. Andel personer med upplevt nedsatt psykiskt välbefinnande, år 2018.
Med nedsatt
psykiskt
välbefinnande
Ålder
16–29 år
30–44 år
45–64 år
65–84 år

Andel (%) Med
funktionsnedsättning
Män
28
27
23
13

Andel (%) Utan
funktionsnedsättning

Kvinnor
37
35
27
19

Män
20
16
12
4

Källa: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Resultat i Göteborg

Kvinnor
25
18
11
4

Personer med funktionsnedsättning har i större utsträckning än personer utan
funktionsnedsättning övervägt att ta sitt liv. Kvinnor i större utsträckning än
män i samtliga åldersgrupper. Unga i högre grad än äldre, det gäller både för
personer med som utan funktionsnedsättning.
Tabell 5. Andelen som allvarligt övervägt att ta sitt liv under de senaste 12
månaderna, svar år 2018.

Ålder

16–29 år
30–44 år
45–64 år
65–84 år

Andel (%) Med
funktionsnedsättning
Män

Kvinnor

Nej, aldrig

73

Ja
Nej, aldrig
Ja
Nej, aldrig

Nej, aldrig
Ja

Ja

Andel (%) Utan
funktionsnedsättning
Män

Kvinnor

65

91

86

27
80

35
78

9
94

14
94

20
91

22
87

6
97

6
95

9

13

3

5

72
28
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65
35

89
11

86
14

Trygghet
Personer med funktionsnedsättning i Göteborg är i större utsträckning utsatta
för fysiskt våld än vad personer utan funktionsnedsättning är. År 2018 uppgav, i
gruppen personer med funktionsnedsättning, 9 procent av kvinnorna och 8
procent av männen utsatthet för fysiskt våld de senaste 12 månaderna, i
jämförelse med 6 procent av kvinnor och 4 procent av män utan
funktionsnedsättning. Det innebär att kvinnor med funktionsnedsättning är mer
än dubbelt så ofta utsatta för fysiskt våld än män utan funktionsnedsättning.20

20

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?
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Utsatthet för hot eller kränkningar är också vanligare bland personer med än
utan funktionsnedsättning. Kränkningar är mer än dubbelt så vanligt bland
kvinnor med än män utan funktionsnedsättning, i alla redovisade åldersgrupper.
Unga upplever hot och kränkningar i högre grad än äldre, det gäller för både
personer med och utan funktionsnedsättning.
Tabell 6. Andel personer utsatta för hot eller kränkningar, år 2018.
Andel (%) Med
funktionsnedsättning
Män

Utsatt för hot eller
hotelser om våld senaste
12 månaderna
16–29 år

Andel (%) Utan
funktionsnedsättning

Kvinnor

Män

Kvinnor

10

12

7

7

30–44 år

9

11

3

6

45–64 år

8

9

3

5

65–84 år

6

3

2

1

Utsatt för kränkning
senaste 3 mån:
16–29 år

30

55

22

39

30–44 år

26

47

19

30

45–64 år

31

34

15

23

65–84 år

15

17

8

7

Källa: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Resultat i Göteborg

Verksamhetsnivå Göteborgs Stad
Omsorg
Socialtjänstens insatser är viktiga för vissa grupper då de kan kompensera det
som samhället inte lyckats utforma så att det fungerar för alla. I det nationella
funktionshinderspolitiska målet beskrivs det individuella stödet som en av de
inriktningar som krävs för att uppnå målet om jämlika levnadsvillkor. Det
individuella stödet ska finnas vid sidan av arbetet med universell utformning
samt att bort befintliga hinder och motverka diskriminering.
Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser utifrån
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Handläggare inom socialtjänsten tar emot ansökan
och utreder rätten till insatsen. Det leder till beslut som beviljas eller avslås,
med möjlighet att överklaga.
Nedan redogörs för antalet beslut per år av insatser enligt SoL och LSS i
relation till avslag. Det finns beslut som till exempel löper på tillsvidare vilket
innebär att det är många fler som har beviljade insatser än vad det fattats beslut
om just dessa år. Det var till exempel 1 810 verkställda beslut om daglig
verksamhet den 1 oktober 2018, varav 765 kvinnor och 1045 män och 1 555
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verkställda beslut om bostad med särskild service för vuxna, varav 666 kvinnor
samt 889 män samt 64 för barn varav 20 flickor 44 pojkar.21
Det var flest män som beviljades insatser utifrån LSS under båda åren men
något fler för kvinnor enligt SoL. Ansökningar bifalles i stor utsträckning, men
det skiljer sig åt mellan olika insatser. Personlig assistans har högst antal avslag.
Det är en insats där det fattas olika sorters beslut till exempel om tillfälligt
utökad tid.
Tabell 7. Antal fattade beslut (bifall jämfört med avslag) om insatser enligt LSS
för personer med funktionsnedsättningar, 2017 och 2018.
Antal Män
Beslut LSS och
insats

Antal Kvinnor

2017
2017
2018
2018
2017
2017
2018
2018
(bifall) (avslag) (bifall) (avslag) (bifall) (avslag) (bifall) (avslag)

Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidsvistelse
utanför hemmet
Korttidsvistelse
skolungdom över 12
år

228
188
304
367

76
26
56
27

262
204
263
361

103
22
38
28

202
163
243
163

66
10
27
11

214
168
264
157

65
17
35
20

613

58

565

61

302

20

289

39

100

5

90

8

47

2

50

0

Källa: Treserva, Göteborgs Stad. Statistiskt uttag 2019-11-12.

Tabell 8. Antal fattade beslut (bifall jämfört med avslag) om insatser enligt SoL
för personer med funktionsnedsättningar, 2017 och 2018.
Antal Män
Beslut SoL
och insats
Annat*
Avlösare
BmSS
Boendestöd
Daglig
sysselsättning
Hemtjänst
Korttidsboende
Ledsagare
Trygghetslarm
Summa
insatser

Antal Kvinnor

2017
(bifall)
72

2017
(avslag)
6

2018
(bifall)
109

2018
(avslag)
8

2017
(bifall)
69

2017
(avslag)
10

2018
(bifall)
69

2018
(avslag)
7

46

10

38

2

25

3

20

7

36
471

6
5

26
472

9
4

9
417

1
7

8
417

2
10

33

0

27

0

22

2

25

2

800

9

961

7

1 152

22

1 099

24

287
155
305
2 205

19
8
0
63

341
143
348
2 465

17
8
2
57

271
201
371
2 537

10
10
0
65

197
221
364
2 420

15
13
1
81

Källa: Treserva, Göteborgs Stad. Statistiskt uttag 2019-11-12. *Annat: avser boende,
trygghetskamera, kontaktperson/kontaktfamilj, fixartjänst för yngre och hjälp till hemmet till
barnfamiljer.

Ett avslag kan innebära att insatsen beviljats men att det inte har blivit i den
omfattning som den enskilde personen har ansökt om. De som får avslag på
ansökningar om insatser har rätt att överklaga.
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Antal assistansberättigade enligt socialförsäkringsbalken (SFB) har sjunkit
årligen mellan 2016–2019 i Göteborg. Antal personer med beslut om personlig
assistans enligt LSS har ökat från år 2016 till 2019, i några åldersgrupper var
det en minskning år 2018, men ökade sedan igen i alla redovisade
åldersgrupper.
Tabell 9. Antal assistansberättigade den 1 oktober 2016–2019 i Göteborg
Antal 2016

Antal 2017

Antal 2018

Antal 2019

Ålder

Män

Kv

Tot Män

Kv

Tot Män

Kv

Tot Män

Kv

Tot

0–18
19–
64
65+
Totalt

96

84

180

82

172

72

151

84

69

153

259

196

455

245 193

438

249 190

439

245

187

432

56

52

108

47

98

50

46

96

411

332

743

379 309

688

379

302

681

90

56

51

107

391 326

717

79

51

Källa: Försäkringskassan

Tabell 10. Antal personer med beslut om personlig assistans enligt LSS den 1
oktober 2016–2019 i Göteborg
2016
0–17
år
18–
64 år
65+
Alla
åldrar

2017

2018

2019

Män

Kv

Tot

Män

Kv

Tot

Män

Kv

Tot

Män

Kv

Tot

44

17

61

45

21

66

50

18

68

47

19

66

81

65

146

91

58

149

82

66

148

88

74

162

16

23

39

16

25

41

16

21

37

15

25

40

141

105

246

152

104

256

148

105

253

150

118

268

Källa: Treserva, Göteborgs Stads rapportering till Socialstyrelsen 1 oktober.

Trygghet och nöjd med sin insats i några av stadens verksamheter specifikt för
personer med funktionsnedsättning
I brukarenkäten till de som bor i bostad med särskild service22 ställs frågan
” Hur nöjd är du i stort med den hjälp du får?”. Resultatet på övergripande nivå
för hela staden visar att index sjunkit något från 83 år 2016 till 79 år 2018.
Värdet ligger i mittenskiktet i jämförelse med värdet på övriga frågor.
I enkäten till boende i bostad med särskild service finns frågan "Jag är trygg i
verksamheten (med verksamheten menas stödet, insatsen, boendet etc)".
Resultatet visar att index sjunkit något från 83 år 2016 till 81 år 2018. Värdet
ligger i mittenskiktet i jämförelse med värdet på övriga frågor.
Göteborgs Stad medverkade i SKRs 23 brukarenkät för daglig verksamhet år
2018. I enkäten fanns frågan ”Trivs du på din dagliga verksamhet?” som ett
mått på nöjdhet. I Göteborg svarade 87 procent ”alltid”. Det nationella värdet
var 82 procent. I enkäten finns också frågan ”Är du rädd för något på din

22
23

www.enkater.goteborg.se
Kolada, https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16699&tab_id=93286
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dagliga verksamhet?” vilket 83 procent svarade ”aldrig” på. Det nationella
värdet var 73 procent.
Verksamhetsenkäterna omfattar inga direkta frågor om hälsa men flera av
frågeområdena har bäring på och kan ge effekt på hälsa.
Verksamhetsrapportering skyddade boenden
Social resursförvaltning konstaterar i en uppföljningsrapport 2019 att ”De
grupper vars behov av skyddat boende fortsatt inte kan tillgodoses i Göteborg är
personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.” Samtidigt
konstateras att det finns möjligheter att ge skyddade boenden för våldsutsatta
personer med funktionsnedsättning som till exempel har behov av personlig
assistans.24

9.2.2

Workshop med fokus på vuxna- så fungerar rätten till
hälsa, omsorg och trygghet
Svaren på frågan om hur det fungerar i dag handlade om:
•
•
•
•
•

9.2.3

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa.
Trygghet- att ha individuellt stöd från många skapar otrygghet,
bristande tillgänglighet ger bristande trygghet.
Otillräckligt individuellt stöd ger inaktivitet och ohälsa.
Brister i information om rättigheter.
Brister i bemötande från tjänstepersoner.

Workshop med fokus på barn och unga- så fungerar
rätten till hälsa, omsorg och trygghet
Svaren på frågan om hur det fungerar i dag handlade om:
•
•

•
•
•
•
•

Det är dov belysning ute och det medför otrygg miljö för synskadade.
Det verkar inte fungera med informationen i staden. Alla i staden får
utskick av information i brevlådan, det är svårt att ta till sig och man
blir beroende av anhöriga.
Otillgänglig information vid spårvagnarna, det är för lite textning på
skyltarna.
Svårt att ta sig fram till spårvagnen på vissa ställen, det finns ingen
tydlig väg vart man ska gå över till de olika platserna.
Otillgängliga miljöer gör att andra får ta ansvar till exempel syskon.
Det blir tudelat när en del kan köpa sig stöd som inte beviljas, som städ
och barnvakt, men andra inte har den ekonomin.
Ibland saknas information om vilka hjälpmedel som går att få, föräldrar
får stångas för att få tillgång. Problem läggs på personen och barnet blir
problemet.

Uppföljning och slutrapport av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018. Social
resursförvaltning, Göteborgs Stad, 2019
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

Svårt att få komma till sjukvård och delta i screening, man har litet
kontaktnät och svårare att åka och få ledsagare och kontaktperson. Det
blir allt för ofta avslag på det.
Man blir bollad fram och tillbaka mellan olika instanser som inte
samverkar.
Verksamheter som habilitering och förskola är ibland oense om vem
som ska står för stödet. Fokus ligger inte på individens behov då.
Autism står inskrivet i lagen men det gör inte ADHD, det blir orättvist.
Psykisk ohälsa kryper ner i åldrarna, dålig hälsa kostar mycket.
Nedskärningar och begränsningar inom LSS påverkar jättemycket.
Olika stadsdelar hanterar handläggningen på olika sätt.
Jättelånga köer till BUP, och under tiden det inte finns någon utredning
vill inte rektorerna sätta in någon hjälp.
Föräldrar får följa med på allt hela tiden, eftersom alla professioner inte
vet hur dom ska hantera det. Många föräldrar får utmattningssymptom
för att de måste göra mycket av det arbete som samhället skulle göra
egentligen.
Utlandsfödda föräldrar med barn med funktionsnedsättning är en svår
grupp att nå med information så att dom ska kunna delta och ta beslut i
sina barns liv.
Möts av verksamheter som inte ser familjen som en helhet, barnet ges
stöd men familjens samlade behov ställs utanför.
Föräldrar med funktionsnedsättning ges inte det stöd som de behöver
för att kunna vara föräldrar fullt ut. Brister i stödet kan göra att barnet
inte får det som barnet behöver.
Barn med funktionsnedsättning lever ofta i familjer med dålig ekonomi
och bara en förälder. Det finns hinder för socialt deltagande och det
påverkar hälsan negativt. Föräldrar som mår dåligt gör att barnen också
mår dåligt.
Barn vill inte gå till skolan för att skolan inte anpassar sig, barnen blir
utbrända av skolan. Skolan tror att föräldrarna inte anstränger sig.
Viktigt att gå till grunden med vad det beror på. Barn blir
omhändertagna fast det finns föräldraförmåga.
Mycket hänger på föräldrar, resursstarka föräldrar kan få bättre stöd för
sina barn.
Det tar tid innan hjälp når fram, till exempel om föräldrar inte pratar
svenska.

Verksamhetsnivå Göteborgs Stad
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan
I grundsärskolans elevenkät finns frågan ”Känner du dig trygg i skolan?”.
Indexvärdet har ökat från 88 år 2018 till 93 år 2019, vilket är något över
regionens index år 2019. Värdet är ett av de högsta i enkätsvaren.
I gymnasiesärskolans elevenkät finns samma fråga med och indexvärdet är 84,
både år 2018 och 2019. Det är något under regionens värde år 2019.
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Skolans enkäter omfattar inga direkta frågor om hälsa, men flera frågeområden
har bäring på och påverkar elevers hälsa.
Barn och ungas fritid
Idrott- och föreningsförvaltningen har analyserat svaren i enkäten Barn och
ungas fritid. Där finns en fråga om “du känner dig otrygg när du ska ta dig till
fritidsaktiviteten”. Det är högre andel barn och unga med funktionsnedsättning
som svarar att de alltid eller ibland känner sig otrygga än barn och unga utan
funktionsnedsättning.25

9.2.4

Sammanfattning
Hälsa
Personer med funktionsnedsättning i Göteborg skattar sin hälsa som väsentligt
sämre i högre utsträckning än personer utan funktionsnedsättning, det gäller i
alla redovisade åldersgrupper. De äldre åldersgrupperna skattar hälsan som
sämre än de yngre, och kvinnor skattar hälsan sämre i högre utsträckning än
män, den trenden gäller för både personer med och utan funktionsnedsättning.
Personer med funktionsnedsättning i Göteborg har i högre grad ett nedsatt
psykiskt välbefinnande och har i högre grad övervägt att ta sitt liv än personer
utan funktionsnedsättning, det gäller i alla redovisade åldersgrupper. De yngre
åldersgrupperna i högre grad än äldre, och kvinnor oftare än män. Trenden
gäller generellt för både personer med och utan funktionsnedsättning med
undantag att skillnader mellan män och kvinnor i de äldre grupperna har
jämnats ut bland personer utan funktionsnedsättning. Intresseorganisationerna
menar att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa och att brist på
tillräckligt individuellt stöd är en bidragande orsak till bland annat inaktivitet
och ohälsa.
Trygghet
Utsatthet för fysiskt våld, hot och kränkningar är större bland personer med
funktionsnedsättning än utan funktionsnedsättning, kvinnor är i högre grad
utsatta än män. Intresseorganisationerna menar att bland annat bristande
tillgänglighet ger bristande trygghet.
Omsorg
Män har i större utsträckning än kvinnor insatser enligt LSS, vad gäller insatser
enligt SoL är det inga direkta skillnader mellan män och kvinnor. Avslag på
ansökan om insatser görs i relativ låg omfattning men det skiljer sig mellan
insatserna. Antal assistansberättigade av den statliga assistansersättning enligt
SFB har sjunkit i Göteborg de senaste åren, antal verkställda beslut om
personlig assistans enligt LSS har ökat.
Intresseorganisationerna menar att personer med funktionsnedsättning har
sämre hälsa, att bristande tillgänglighet samt kontinuitet i det individuella stödet
25
Hur barn och unga med funktionsnedsättning kan motiveras till ökad aktivitet Göteborgs Stad,
Idrotts- och föreningsförvaltningen, 2019
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skapar otrygghet. Det finns brister i bemötande från tjänstepersoner och
bristande information om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Barn och föräldrar
I grundsärskolan upplever eleverna i relativt hög grad trygghet, i
gymnasiesärskolan är värdet lägre. Barn och unga med funktionsnedsättning
upplever i något högre grad otrygghet när de ska ta sig till sin fritidsaktivitet i
jämförelser med barn och unga utan funktionsnedsättning.
Intresseorganisationerna och ungdomsfullmäktige menar att det brister vad
gäller tillgänglig information om bland annat rättigheter, samt tillgänglighet i
inne- och utemiljön, psykisk ohälsa kryper ner i åldrarna, det saknas
anpassningar i skolan, hantering av insatser enligt LSS görs olika i stadsdelarna
och uteblivet stöd har stor betydelse.
Föräldrar blir bollade mellan verksamheter som är oense om ansvaret, föräldrar
får ta stort ansvar och saknar stöd, de får utmattningssymptom.
Intresseorganisationerna saknar helhetssyn hos verksamheterna, man ser till
barnet men inte hela familjens situation. Barns hälsa och delaktighet påverkas
när familjer har dålig ekonomi.

9.3

Rätten till utbildning
Personer med funktionsnedsättning har rätt till utbildning på lika villkor som
andra i ett sammanhållet utbildningssystem.26 Det förutsätter uppföljningar med
möjlighet att analysera resultat för personer med funktionsnedsättningar samt
samverkan vid övergångar från förskola, grundskola, fritids, gymnasieskola och
vuxenutbildning. Fysisk, pedagogisk och social tillgänglighet skapar
förutsättningar för inkludering, det gäller under hela skoldagen och i
fritidshemmet. Rätten till utbildning på lika villkor som andra förutsätter att
individen ges möjlighet till delaktighet samt individuellt stöd, en trygg resa till
och från skolan och fritidshemmet samt full utveckling av sina personliga
färdigheter socialt- och kunskapsmässigt. Barn och ung behöver ges möjlighet
att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dom27.

9.3.1

Statistik och uppföljningar utbildning
Nationellt
I FN:s uppföljning av hur Sverige som nation uppfyller konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning uttrycks oro för att skolor kan
vägra ta emot vissa elever med funktionsnedsättning samt att det brister i stöd i
skolan till de som har omfattande behov. Att barn med funktionsnedsättning
inte regelmässigt är delaktiga i beslut som rör dom eller har möjlighet att
uttrycka sin åsikt.28

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: artikel 24
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: artikel 7
28
Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport, Förenta nationerna 2014
26
27
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I Funktionsrätt Sveriges sammanställning av uppfyllelsen av rättigheten till
utbildning redovisas bland annat att en betydande andel elever med
funktionsnedsättning inte når kunskapsmålen i grundskolan. Elever saknar
hjälpmedel, anpassningar och det särskilda stöd de behöver och har rätt till
enligt skollagen. Det brister i former och medel för kommunikationen till
exempel vad gäller språk, inklusive teckenspråk. Elever med
funktionsnedsättning integreras i vanlig undervisningsgrupp utan att
inkluderande förändringar görs i lärmiljön. Det rapporteras att elever med
funktionsnedsättning utsätts mer för kränkningar, mobbing och våld i skolan än
andra. Skolsituationen för många barn med funktionsnedsättning bidrar till
psykisk ohälsa. Det finns stora olikheter över landet på tillgången till elevhälsa,
hur den organiseras och vad den omfattar. Vidare finns brister i samverkan
inom skolan så väl som externt med exempelvis Barn- och Ungdomspsykiatrin,
habiliteringen och socialtjänsten. Vidare menar Funktionsrätt Sverige att det
enligt skollagen fortfarande är möjligt att neka elever med funktionsnedsättning
plats på en skola med hänvisning till organisatoriska och ekonomiska
svårigheter. Det innebär att elever med funktionsnedsättning inte omfattas av
det fria skolvalet.29
Samhällsnivå Göteborg
Baserat på undersökningen Hälsa på lika villkor framgår att i Göteborg, bland
personer i åldersgruppen 16–29 år, har de flesta gymnasieutbildning som den
högsta utbildningsnivå, det gäller både för personer med och utan
funktionsnedsättning. Gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå är något
vanligare bland män än kvinnor i grupperna med och utan funktionsnedsättning.
I åldersgruppen 30–44 år är högskola och universitet den vanligaste högsta
utbildningen både bland personer med som utan funktionsnedsättning, något
vanligare bland personer utan funktionsnedsättning än med. Högst andel finns
bland kvinnor både med och utan funktionsnedsättning. I åldersgruppen 45–64
år finns det skillnader mellan vilken som är den högsta utbildningsnivån.
Gymnasieutbildning är vanligast bland personer med funktionsnedsättning och
universitet/högskolan är vanligast bland personer utan funktionsnedsättning. I
åldersgruppen 65–84 år är grundskola den vanligaste högsta utbildningsnivån,
både bland personer med som utan funktionsnedsättning. Kvinnor med
funktionsnedsättningar har högre utbildningsnivå jämfört med män med
funktionsnedsättningar i åldersgrupperna 16–29 år, 30–44 år och 45–64 år, det
samma gäller för kvinnor och män utan funktionsnedsättning.

29

Respekt för rättigheter, Funktionsrätt Sverige 2019
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Tabell 11. Andel personer per högsta genomförda utbildning, år 2018.
Utbildningsnivå
16–29 år

30–44 år

45–64 år

65–84 år

Andel (%) Med
funktionsnedsättning
Män

Kvinnor

Grundskola, folkskola
eller liknande
Gymnasium inkl.
folkhögskola
Universitet

17

Grundskola, folkskola
eller liknande
Gymnasium inkl.
folkhögskola
Universitet

Andel(%) Utan
funktionsnedsättning
Män

Kvinnor

16

12

16

50

46

49

41

33

38

39

43

3

5

5

7

37

26

31

24

60

69

65

69

Grundskola, folkskola
eller liknande
Gymnasium inkl.
folkhögskola
Universitet

16

15

12

12

51

42

46

41

33

43

43

47

Grundskola, folkskola
eller liknande
Gymnasium inkl.
folkhögskola

35

40

36

47

36

31

34

27

Universitet

30

29

29

26

Källa: Hälsa på lika villkor? Resultat i Göteborg

Verksamhetsnivå Göteborgs Stad
I arbetet med föreliggande rapport har inga specifika uppföljningar av personer
med funktionsnedsättning inom förskola, grundskola eller gymnasieskolan
identifierats. I en rapport från Skolverket30 är den övergripande slutsatsen att
många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö.
Samtidigt visar studien att alltför många huvudmän och skolor i realiteten inte
ger tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska vara pedagogiskt, socialt och
fysiskt tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Skolverkets bedömning
är vidare att skolhuvudmännen inte i tillräcklig grad styr och följer upp hur
skolsituationen fungerar för elever med funktionsnedsättning.
Funktionshinderperspektivet är i alltför liten utsträckning en del av det
systematiska kvalitetsarbetet.”
I uppföljningsrapport från utbildningsförvaltningen 31 redovisar
gymnasiesärskolan att andel som fullföljer 4 år i gymnasiesärskolas nationella
program har ökat från 78 procent läsåret 2016/2017 till 82 procent läsåret
2017/2018. Andel som fullföljer det individuella programmet 4 år i
gymnasiesärskola har varit 100 procent flera år men låg läsåret 2016/2017 på 89
procent och ökade året därpå till 95 procent. Det genomsnittliga meritvärdet
inom det nationella programmet har gått ner från 13,6 till 12,9.
Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med
funktionsnedsättning, 2016
31
Utbildningsförvaltningen uppföljning gymnasiesärskolan fram till och med läsåret 2017/2018
30
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Utbildningsförvaltningen rapporterar att en gemensam trend på skolenheterna,
oberoende av hur meritvärdet utvecklats, är att anpassningar och
åtgärdsprogram för eleverna har ökat.
Vidare beskrivs det att andel elever som går vidare mot arbetsmarknaden genom
att ha kontakt med Arbetsförmedlingen har varierat relativt kraftigt mellan åren.
Läsåret 2016/2017 var det 31 procent och läsåret 2017/2018 ökade det till 50
procent. Nyckeltalen inom gymnasiesärskolan bygger på relativt få elever. Få
elever ger därför ett stort utslag procentuellt.
Kunskap och lärande samt trivsel och trygghet
Gymnasiesärskolan
I gymnasiesärskolans elevenkät32 mäts kunskap och lärande genom fyra frågor.
Indexvärdet har legat på 85 procent de senaste tre åren, vilket är ett av de högsta
resultaten. Det ligger på samma nivå som det regionala värdet. År 2019 var
värdet i Göteborg 83 för flickor och 86 för pojkar.
Index för trivsel och trygghet mäts genom tre frågor och har ökat från 82 till 85
mellan åren 2018 till 2019, värdet ligger strax under Göteborgsregionen. År
2019 var värdet i Göteborg 82 för flickor och 87 för pojkar.
Bemötande i skolan har åren 2018 och 2019 haft värdet 79, det är strax under
regionens värde. År 2019 var värdet 77 för flickor och 82 för pojkar.
Index för skolskjutsen har ökat från 79 till 81 mellan åren 2018 och 2019, det
ligger strax under regionen värdet. År 2019 var värdet för flickor 79 och pojkar
82.
I enkätundersökningen fick också eleverna frågan ”Pratar ni i skolan om vilka
utbildningar och yrken som finns?”. Index för skola och framtiden var 80,
jämfört med 76 i regionen. År 2019 var värdet för flickor 78 och pojkar 81.
Grundsärskolan
I grundsärskolans elevenkät finns två frågor som tillsammans mäter kunskap
och lärande. Index har ökat från 84 år 2018 till 89 år 2019, vilket är något högre
än det regiongemensamma värdet 2019. År 2019 var värdet i Göteborg 92 för
flickor och 86 för pojkar.
Bemötande i skolan har åren 2018 och 2019 haft värdet 79, det är strax under
regionens värde. År 2019 var värdet 77 för flickor och 82 för pojkar.
Index för skolskjutsen har ökat från 79 till 81 mellan åren 2018 och 2019, det
ligger strax under regionen värdet. År 2019 var värdet för flickor 79 och pojkar
82.
I grundskolans och gymnasieskolans enkäter saknas fråga om eleven har en
funktionsnedsättning, så det går inte att särskilja resultat för elever med
funktionsnedsättning från de enkäterna.
http://www.enkater.goteborg.se/2019/ELEVER__GYMNASIESKOLA/Gymnasiesärskola/Alla/Göte
borg%20Gysär.pdf
32
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Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder
Fastighetskontoret rapporterar i samband med uppföljning av indikatorer
kopplat till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning33 att det återstår enkelt avhjälpta hinder att åtgärda i
stadens grund- och grundsärskolor. År 2017 var det cirka 80 procent av de
enkelt avhjälpta hindren i grund- och gymnasieskolan kvar att åtgärda. År 2018
rapporterades att det finns 186 grundskolor i Göteborg och av dessa är 78
åtgärdade och 12 pågående. Gymnasieskolor ännu inte var påbörjade.

9.3.2

Workshop fokus vuxna- så fungerar rätten till utbildning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.3.3

Behov hos enskilda identifieras sent. Tidiga insatser behövs.
Stor skolfrånvaro.
Hinder att mäta resultat.
Tillgänglighet: i eftergymnasial utbildning saknas tolkar och
hörselhjälpmedel, fysiskt otillgängliga skolor.
Svårt med språk för de som är utlandsfödda.
För mycket särlösningar, assistenter få rycka in och ge stöd till andra än
det var tänkt.
Bemötande och attityder: lärare är fördomsfulla, lätt att känna sig
annorlunda, utsatthet och mobbning.
Barn med olika funktionsnedsättningar klarar inte målen.
Skola inklusive gymnasiet är viktig förutsättning för att få arbete och
försörjning.

Workshop fokus barn och unga- så fungerar rätten till
utbildning
•

•

•
•

•
•

Behov av stöd till barn med dyslexi upptäcks sent och stöd ges efter
misslyckande i nationella prov. Brister i språkstöd i förskolan, för sent
när stöd ges först i grundskolan. Hanteras olika mellan
stadsdelsnämnderna. Teckenspråk sätts inte in tidigt.
Som förälder måste man kämpa för sitt barns rättigheter.
Föräldraansvaret när ens barn har funktionsnedsättning verkar omfatta
allt. Blir inte lyssnad på som förälder.
Det finns stor okunskap hos förskola/skolans ledning om skyldigheter
att ordna stöd, inga utredningar görs och åtgärdsplaner saknas.
Toalettsituationen är svår för barn med mag-tarmbesvär. Trånga och
smutsiga. Jobbigt för alla. Svårt att som förälder med
funktionsnedsättning ges tillgång till förskola/skola, pga otillgängliga
lokaler.
Specialkost kräver läkarintyg - det blir att peka ut.
Lägger skuld på barnet. När klassen inte kunde åka på skidresa lades
ansvaret på familjen att ordna något annat.

33
Utvärdering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning, beslut i kommunfullmäktige 2019-03-28 handling 2019 nr 45.
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•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

9.3.4

Det är viktigt att det finns särskolor, alla kan inte gå integrerat.
Kannebäck är fantastiskt bra!
Skolskjutsen behöver fungera. Behöver vara mer flexibel och lättare att
ändra tiderna. Vi föräldrar behöver annars ta ledigt och åka tidigare för
att hämta. Vi kan inte leva som andra annars.
Skolan upplevs inte som en trygg plats. Man kan utsättas för mobbning
utan att läraren förstår. För få lärare och för stora klasser.
Gymnasiesärskolan kan inte leda till högskolan, det finns särvux
istället. Mycket viktigt att hålla i elever från förskola till arbete, så att
de inte blir sittandes hemma efter särgymnasiet.
Studieförbund kostar, att inte ha råd blir ett hinder.
Det är brist på kompetens om neuropsykiatri. Lärare, rektorer,
specialpedagoger borde ha mer kunskap. De som har störst behov får
assistenter som inte har någon utbildning alls. Barnen behöver också ett
pedagogiskt stöd.
Bristande resurser, det behövs mer resurser för att följa skollagen.
Autism - och Aspergerförbundet har gjort en enkät. Hälften av barnen
klarade inte matte, svenska och engelska.
Vanligt med hemmasittare, hälften vägrar gå till skolan. Skolorna är
inte anpassade. Värre i förskolan än i skolan, eftersom det inte är
skolplikt gör inte förskolechefen allt för att barnet ska vara i förskolan.
Ljudmiljön är inte anpassad. Barnen orkar inte vara i en klass med 25–
30 elever.
En del elever erbjuds att vara in mindre undervisningsgrupp, men
ibland är det inte rätt grupp. Att bara få ett erbjudande hjälper inte.

Sammanfattning
Högsta utbildningsnivån mellan personer med funktionsnedsättning och utan
funktionsnedsättning i Göteborg är relativt jämn. I åldersgruppen 45–64 år är
dock gymnasieutbildning den mest förekommande högsta utbildningsnivå bland
personer med funktionsnedsättning, men för personer utan funktionsnedsättning
är det universitetsutbildning som är vanligast som högsta utbildningsnivå. I
åldersgruppen 30–44 år är universitetsutbildning/högskola vanligaste
utbildningsnivån, i högre grad för kvinnor med och utan funktionsnedsättning
än män. Det saknas underlag rörande elever med funktionsnedsättning och det
är därmed inte möjligt att få en bild av hur elever med funktionsnedsättning har
det i förskola, grundskola eller gymnasium.
I svaren (på frågor om kunskap och lärande, trivsel och trygghet, bemötande
och skolskjuts) i elevenkäterna från elever i grundsärskolan samt
gymnasiesärskolan är alla värden utom ett, av de som redovisas i denna rapport,
lägre för flickor än pojkar. Värden inom grundsärskolan är de samma som
föregående år eller har ökat något. Värden inom gymnasiesärskolan, som
redovisas i denna rapport, har ökat något eller ligger på samma nivåer som
föregående år, några ligger strax under regionens värden. I förskolans,
grundskolans och gymnasieskolans enkäter ställs inga frågor om
funktionsnedsättning vilket inte gör det möjligt att urskilja resultat för att
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jämföra mellan elever med eller utan funktionsnedsättning inom samma
skolform.
Workshop vuxna
Behov hos enskilda identifieras sent, stor skolfrånvaro, brister i tillgänglighet (i
eftergymnasial utbildning saknas tolkar och hörselhjälpmedel), att inte ha råd
med kurser blir ett hinder, fysiskt otillgängliga skolor, språkhinder, för mycket
särlösningar, brister i attityder och bemötande leder till mobbning, hinder att
mäta resultat, barn klarar inte målen och skolan är en viktig förutsättning för
arbete och försörjning.
Workshop barn och föräldrar
Barn klarar inte kunskapsmålen, behov av stöd upptäcks sent (till exempel vid
dyslexi samt vid behov av teckenspråk), brister i kunskap inom skolan leder till
uteblivet stöd, otillgängliga inne miljöer, skuldbelägger barnet, skolskjutsen
behöver fungera, skolan upplevs inte som trygg plats på grund av mobbning,
vanligt med hemmasittare, mycket viktigt att hålla i elever från förskola-arbete,
så att de inte blir sittandes hemma efter särgymnasiet.
Som förälder måste man kämpa för sitt barns rättigheter. Föräldraansvaret när
ens barn har funktionsnedsättning verkar omfatta allt. Blir inte lyssnad på som
förälder.

9.4

Rätten till arbete
Personer med funktionsnedsättning har rätt att delta på arbetsmarknaden, i
arbetslivet eller till att utföra annan meningsfull sysselsättning34. Rätten till
arbete ska skyddas och främjas, det omfattar att göra skäliga anpassningar,
aktiva åtgärder mot diskriminering i samband med bland annat rekryterings och
anställningsvillkor samt att anställa personer med funktionsnedsättning i den
offentliga sektorn. Arbete och sysselsättning bidrar till ekonomisk
självständighet och delaktighet i samhället.

9.4.1 Statistik och uppföljningar arbete
Nationellt
I FN:s uppföljning av hur Sverige som nation uppfyller konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonas att den totala
arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning är högre än för
befolkningen i övrigt, samt att det finns en oroande skillnad mellan könen då
det är fler kvinnor som saknar sysselsättning och har lägre inkomster än män. 35
Funktionshindersrörelsens rapport Respekt för rättigheter pekar på att det trots
högkonjunktur, god sysselsättning för andra grupper och en efterfrågan på
arbetskraft inte syns någon ökning av sysselsättningsgraden för personer med
34
35

artikel 27, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport, Förenta nationerna 2014
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funktionsnedsättning. Den är fortsatt låg, 64 procent jämfört med 80 procent för
hela befolkningen. Drygt var fjärde person med funktionsnedsättning har också
utsatts för diskriminering på arbetsmarknaden de senaste fem åren. Vidare
skriver Funktionsrätt att statliga arbetsgivare har lägst andel anställda med
funktionsnedsättning och det saknas mål i den statliga arbetsgivarpolitiken för
fler anställda med funktionsnedsättning. Få av de arbetsmarknadspolitiska
stöden är riktade till arbetsgivare och arbetsplatsen, eller anpassade för behov
av långsiktigt stöd. Flera är inte heller anpassade för personer som förvärvar
funktionsnedsättning under anställning, eftersom dessa stöd träder i kraft vid en
anställning. Möjligheten till egenföretagande är begränsad för den som har en
funktionsnedsättning. Bristande tillgång till arbetshjälpmedel och tolktjänster
skapar hinder för skäliga anpassningar.36
Samhällsnivå Göteborg
Den huvudsakliga sysselsättningsformen år 2018 är att vara anställd, men
personer med funktionsnedsättning är i lägre grad anställda än personer utan
funktionsnedsättning, de är däremot i högre grad ålderspensionärer,
sjukpensionärer och långtidssjukskrivna. Personer med funktionsnedsättning
studerar, praktiserar eller är egenföretagare i lägre utsträckning än personer utan
funktionsnedsättning. Arbetslösheten är betydligt högre bland personer med
funktionsnedsättning än utan.

Tabell 12. Andel personer som deltagit i någon av följande aktiviteter, år
2015 och 2018.
Andel (%) med
funktionsnedsättning
Tjänstledig eller
föräldraledig
Studerar, praktiserar

Andel (%) utan
funktionsnedsättning

2015

2018

2015

2018

2

2

2

3

12

13

20

19

Arbetsmarknadsåtgärd

1

1

1

0

Arbetslöshet

4

5

6

3

Ålderspensionär

22

23

11

12

Förtidspensionär,
sjukpensionerad

8

8

0

1

Långtidssjukskriven

5

5

0

0

Sköter eget hushåll

3

3

2

2

Annat

6

4

4

3

45

48

58

61

7

6

7

7

Arbetar som anställd
Egen företagare

Källa: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Resultat i Göteborg

36

Respekt för rättigheter, Funktionsrätt Sverige 2019
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Tabell 13. Andel personer, som svarat ja eller nej på om de eller
hushållet, kan klara av att betala en oväntad utgift på 11 000 kronor, år
2018.
Andel (%) Med
Andel (%) Utan
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Ja
79
73
79
76
16–29 år
Nej
21
27
21
24
Ja
79
71
83
80
30–44 år
Nej
21
29
17
20
Ja
71
69
84
82
45–64 år
Nej
29
31
16
18
Ja
81
70
83
81
65–84 år
Nej
19
30
17
19
Källa: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Resultat i Göteborg

Personer med funktionsnedsättning har i lägre grad än personer utan
funktionsnedsättning möjlighet att betala en oväntad utgift. I samtliga
åldersgrupper har kvinnor lägre möjligheter än män att betala en oväntad utgift,
det gäller både bland personer med funktionsnedsättning och utan.
Verksamhetsnivå Göteborgs Stad
Bräcke diakoni beskriver erfarenheter som personliga ombud har i Göteborgs
Stad av att möta personer med psykiska funktionsnedsättningar. I en
erfarenhetsrapport beskrivs det ekonomiska situationen för målgruppen: ”Vi
träffar personer som lever i relativ fattigdom, vilket innebär att de inte har råd
att leva det liv som de flesta andra i samhället lever. Många saknar
löneinkomster och får ekonomiskt bistånd för att klara sig samtidigt som de har
betydande utgifter för hälso- och sjukvård, läkemedel och olika hjälpmedel som
till exempel sjukresor. Trots att dessa utgifter ska ingå i biståndet ser vi att det i
praktiken inte fungerar på grund av att kraven på redovisning är svåra att
uppfylla. Vi ser att följden blir att personer ibland avstår från att ta sig till
inbokade möten i vården eller att hämta ut sina mediciner av rent ekonomiska
skäl”.37
I Göteborg finns olika verksamheter som arbetar för att ge stöd till personer
med funktionsnedsättning till arbete. Nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning har övergripande ansvar för den kommunala
vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna och ska för hela stadens
räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ
som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Inom nämnden genomförs
bland annat Trainee för personer med funktionsnedsättning (TFF), Lärvuxsärskild utbildning för vuxna över 20 år med inlärningssvårigheter och
sommarjobb för unga med funktionsnedsättning. Ungefär 20 procent av alla

37

Bräcke diakoni, 2017
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sommarjobb ges till unga med särskilda skäl. I den gruppen ingår unga med
funktionsnedsättning38.
Stöd till arbete sker i liten skala inom dagliga verksamheter, inom
stadsdelsnämnderna, där antalet personer som fått någon form av arbete var 7 år
201839 av ca 1800 personer med verkställt beslut om insatsen. För många är
dock stimulans och meningsfull sysselsättning målet med den dagliga
verksamheten, och inte att erhålla arbete.
Inom Aktivitetshusen, social resursnämnd, arbetar man med modellen
Individual Placement and Support (IPS). Syftet är att ge stöd till personer, med
främst psykisk funktionsnedsättning, att erhålla samt behålla arbete, praktik,
studier, eller sysselsättning. Under år 2018 deltog 109 personer och år 2019
deltog 105. År 2019 var det 29 personer som började arbeta och 31 som startade
en praktik. Ytterligare 16 personer studerade och 21 började på någon form av
strukturerad sysselsättning. Den generella trenden för verksamhetens resultat
sedan 2013 är att fler fått arbeta, praktik eller börjat studera, men färre har
börjat i en strukturerad sysselsättning. 40

9.4.2

Workshops med fokus på vuxna- så fungerar rätten till
arbete
•
•

•

•

•
•

•

Det är hög arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning.
Orsaken är låg utbildning samt diskriminering.
Det är extremt särbehandlat. Det är Försäkringskassan och
aktivitetsersättning som gäller om man inte har universitetsutbildning.
Folk är fattiga och det förstör livet.
Det är ett tremånadersglapp i dag mellan skolan och arbetslivet, det tar
tid innan man får stöd och då sitter man hemma och det bli svårare att
komma igång.
Bra att lotsarna ger föräldrar utbildning för att stödja sitt barn ut i
arbetslivet. ”Steget ut” heter det. De kan stödja övergången mellan
skola-arbete.
Arbetsförmedlingen har fokus på vad man inte kan, det är kränkande.
Antingen får man ingen hjälp eller jobb man inte klarar av.
Staden som arbetsgivare: Privata företag är ofta bättre på att anställa än
vad kommunen är. Staden har sagt att de anställda ska avspegla
befolkningen, men så är det inte.
Enkelt avhjälpta hinder ska vara avhjälpta, men det är de inte.

38
Utvärdering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning, stadsledningskontoret 2019
39
Stadsledningskontorets uppföljning
40
Social resursförvaltnings uppföljning
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9.4.3

Workshop med fokus på barn och unga- så fungerar
rätten till arbete
•
•
•
•
•

•
•

9.4.4

Skapa meningsfull sysselsättning även för särskolans elever.
Praktikplatser och sommarjobb är viktiga för att få arbetslivserfarenhet.
Ungdomar med funktionsnedsättning är vana att bli bortvalda, har lågt
självförtroende och blir underskattade.
Det är för stort hopp mellan daglig verksamhet och arbete. Staden bör
anställa flera.
Det finns en del sociala företag i dag.
Vår grupp är fångad i fattigdom, viktigt att alla som kan ges arbete med
rätt stöd. Jobb, inte praktik. Många går på praktik med 6000 kr att leva
på, och får aldrig ett fast arbete, det leder till fattigdom.
Funkar utbildningen så funkar arbetet.
I olika delar av staden anställs personer med gymnasiekompetens, de
avlastar de tjänster som kräver högre utbildning. Det innebär att fler
med gymnasieutbildning kan få arbete.

Sammanfattning
Den huvudsakliga sysselsättningen år 2018 för både personer med och utan
funktionsnedsättning är att vara anställd, personer med funktionsnedsättning är i
lägre grad anställda än personer utan funktionsnedsättning. Arbetslösheten är
betydligt högre bland personer som har funktionsnedsättning än de som inte har
det. Personer med funktionsnedsättning har i lägre grad än personer utan
funktionsnedsättning möjlighet att betala en oväntad utgift. Kvinnor har lägre
möjligheter än män att betala en oväntad utgift.
Staden arbetar på olika sätt för att fler personer med funktionsnedsättning ska få
arbete. Gymnasiesärskolan ger stöd för elever att få kontakt med
Arbetsförmedlingen. Den generella trenden för Aktivitetshusens IPS resultat
sedan 2013 är att fler fått arbeta, praktik eller börjat studera, men färre har
börjat i en strukturerad sysselsättning
Workshop vuxna
Intresseorganisationerna menar att det är hög arbetslöshet bland personer med
funktionsnedsättning på grund av låg utbildning samt diskriminering. Ersättning
från socialförsäkringen ger fattigdom, det är glapp i stöd mellan skola och
arbete. Privata företag är ofta bättre på att anställa än vad kommunen är. Enkelt
avhjälpta hinder är inte avhjälpta.
Workshop barn
Intresseorganisationerna erfar att det saknas praktikplatser och sommarjobb för
särskolans elever. Ungdomar med funktionsnedsättning är vana att bli
bortvalda, har lågt självförtroende och blir underskattade. Det är för stort glapp
mellan daglig verksamhet och arbete. Staden bör anställa flera. Vår grupp är
fångad i fattigdom för att komma ur det behöver alla som kan, ges arbete med
rätt stöd. Funkar utbildningen så funkar arbetet. Bra att lotsarna ger föräldrar
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utbildning för att stödja sitt barn ut i arbetslivet. De kan stödja övergången
mellan skola-arbete.

9.5

Rätten till bostad
Personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillgänglig bostad och att leva
ett självständigt liv i ett samhälle med lika valmöjligheter som andra. Det
inkluderar rätten till att välja bostadsort och inte vara hänvisad till att bo i
särskilda boendeformer. Bostaden ska bidra till en tillfredställande
levnadsstandard och därmed inte bli ett ekonomiskt hinder.41

9.5.1 Statistik och uppföljningar bostad
Nationellt
I FN:s uppföljning av hur Sverige som nation uppfyller konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning uttrycker oro för att regler om
tillgänglighet i byggnader inte efterlevs, och att offentliga upphandlingar inte
används på ett sätt som skulle kunna öka tillgängligheten.42
Funktionshindersrörelsens nationella rapport Respekt för rättigheter pekar på att
riksdagen har beslutat att universell utformning, borttagande av befintliga
hinder och undanröjande av diskriminering är inriktningar för
funktionshinderpolitiken. De menar vidare att de problem som
uppmärksammades av kommittén 2014 kvarstår. Tillsynen av Enkelt avhjälpta
hinder brister. Bristerna rör bland annat uppföljning av verkställande av
regelverk, bedömning av lagstiftningens effektivitet och klagomål på nya och
befintliga byggnader. Det saknas ett samordnat övervakningssystem för
kommunernas hantering av rapportering om överträdelser av regelverket samt
kommunernas arbete med universell utformning.
Vidare står det i rapporten att rätten att välja sin bosättningsort och var och med
vem man vill leva med, på lika villkor som andra, inte efterlevs för personer
med funktionsnedsättning. Den enskildes möjligheter till självbestämmande i
bostäder med särskild service är begränsad och har försvagats. Stödinsatser
såsom kontaktperson och ledsagare beviljas sällan vid gruppboende och
försvårar möjligheten till individuella val. Det sker en utveckling av
samlokalisering av flera boenden på samma plats med servicepersonal i
likadana arbetskläder. Generellt är det en utveckling mot institutionalisering
som motverkar integrering i samhället.43
Verksamhetsnivå Göteborgs Stad
Arbetet med Enkelt avhjälpta hinder fortgår och staden har 2018 åtgärdat 333
eller ca 10 procent av det totala antalet anläggningar.44

FN:s Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 9, 19, 28,
Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport, Förenta nationerna 2014
43
Respekt för rättigheter, Funktionsrätt Sverige 2019
44
Staden tillgänglig för alla, lägesrapport om enkelt avhjälpta hinder, 2018, fastighetskontoret.
41
42
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Inför 2020 har kommunfullmäktige avsatt 20 miljoner för undanröjandet av
Enkelt avhjälpta hinder. Fastighetsnämnden ansvarar för fördelningen av dessa
medel enligt följande: för undanröjandet av Enkelt avhjälpta hinder på allmän
platsmark, hinder på frekvent använda platser där det ger största effekt för
stadens invånare och besökare samt till viss del, finansiera inventerings- och
publiceringsarbete.45
Andel Tillgänglighetsmärkta lägenheter i kommunalt bostadsbestånd var 21
procent (15 441 av 72 466) år 2018.46
Specifika verksamheter för personer med funktionsnedsättning
Föreningen Grunden uppmärksammade 2017 kommunstyrelsen på att det fanns
brister när det gällde möjlighet till delaktighet, integritet och inflytande för de
boende i stadsdelarnas bostäder med särskild service. Stadsledningskontoret
redovisade en lägesbild och har lämnat förslag på möjliga åtgärder för att öka
delaktighet och inflytande i bostad med särskild service. Ca 1 400 personer bor i
stadens 210 bostäder med särskild service. I lägesrapporten konstateras
svårigheter att rekrytera medarbetare med grundutbildning och stödpedagoger.
Bristen på nära arbetsledning och svårigheter att bemanna organisationen
effektivt utgör hinder för den enskildes möjligheter till delaktighet och
inflytande. Svårigheterna att upprätthålla kunskap om metoder, dokumentation,
teknik och kommunikationsstöd får negativa effekter för verksamhetens
kvalitet. Förslag på åtgärder med syfte att effektivisera organisation, bemanning
och kompetens, behöver omhändertas på strategisk nivå. Arbetet ska leda till
förbättrad arbetsmiljö, öka yrkesområdets attraktionskraft och effektivare
användning av d resurserna. Särskilda insatser behöver göras inom
digitaliserings- och välfärdsteknikområdet.47
I brukarenkäten till de som bor i bostad med särskild service ställs frågan ” Hur
nöjd är du i stort med den hjälp du får?”. Resultatet på övergripande nivå för
hela staden visar att index sjunkit något från 83 år 2016 till 79 år 2018. Värdet
ligger i mittenskiktet i jämförelse med värdet på övriga frågor.
Det är en utmaning att tillgodose det generella bostadsbehovet inom Göteborgs
Stad. Utbudet av bostad med särskild service svarar inte heller mot behovet.
Bristen leder till att beslut som bifalls inte kan verkställas inom rimlig tid. Det
tredje kvartalet 2018 fanns det i Göteborgs Stad ca 115 antal beslut som inte
verkställts inom 3 månader.48
I Göteborg finns möjlighet att ansöka om lägenhet i kombination med
boendestöd, F100. I en utvärdering av FoU i väst 2019 redovisas att det första
halvåret 2018 flyttade 53 personer till lägenhet enligt F100. Om denna
förmedlingstakt håller i sig även 2019, 2020 och 2021 kommer mer än dubbelt
så många lägenheter ha förmedlats enligt rutinerna för F100 i relation till det
mål på 200 lägenheter under åren 2018–2021 som finns i Göteborgs Stads plan
Beslut i Fastighetsnämnden, § 11 7366/19,
Kriterier inför fördelning av centrala medel för enkelt avhjälpta hinder
46
Utvärdering av Göteborgs Stads program för full delaktighet, stadsledningskontoret 2019
47
Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på åtgärder samt en åtgärdsplan för att öka brukarnas
delaktighet och inflytande i boende med särskild service, Diarienummer 1309/17
48
Statistiköversikt IFO-FH 2018, stadsledningskontoret
45
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för bostäder för personer med funktionsnedsättning. År 2017 förmedlades 12
lägenheter till personer som bodde i bostad med särskild service, vilket
motsvarar genomsnittet per år de senaste fyra åren. Under perioden den 1
januari till den 16 oktober 2018 hade 15 personer flyttat från bostad med
särskild service till lägenhet enligt F100. Det är en liten ökning mot tidigare
år.49

9.5.2

Workshops med fokus på vuxna- så fungerar rätten till
bostad
•
•
•

•
•
•
•

9.5.3

Svårt att få råd med bostad.
Bra att Göteborg har kommunalt bostadsbidrag.
Nya tillgängliga lägenheter är dyra, tillgänglighetskraven tas bort när
billiga bostäder byggs, man går emot regelverket för att hålla priset
nere. Det finns inga anpassade lägenheter i dag, det är flera år i kö och
för krångligt. Utbudet av tillgängliga billiga bostäder är begränsat.
Man får inte välja bostad.
Särskilda bostäder till exempel bostad med särskild service, behöver bli
bättre, lokala rutiner försvårar.
Brister inom demensboenden, ex styrning och ledning, omvårdnad,
aktiviteter. De förlitar sig på anhöriga.
Gruppbostäder börjar likna institutioner.

Workshops med fokus på barn och unga- så fungerar
rätten till bostad
•
•
•
•
•
•
•

•

Personer blir låsta till sin bostad, kan inte byta eller göra boendekarriär.
Starkt begränsade valmöjligheter.
Staden sätter grupper mot varandra när billiga studentbostäder blir dyra
på grund av tillgänglighetskraven.
För många väntar för länge på bostad med särskild service, det är stor
brist.
Rätten till bostad är svår för alla, man behöver ha bra lön för att klara
det.
Ont om billiga tillgängliga lägenheter för de unga som ska flytta
hemifrån, det drabbar de som inte har ekonomi.
Svåra regler kring bostad, behöver hjälp med pappren för att inte bli
utan bostad.
Som förälder har jag stor oro för hur mitt barn med
funktionsnedsättning kommer att bo i framtiden, kommer det att finnas
boende med tillräckligt stöd?
Föräldrar får gå in och ge stöd när det skärs ner på insatser som hjälp
med städ mm.

49
Kommunala bostadskontrakt för personer med funktionsnedsättning – utvärdering av F100, FoU i
väst Göteborgs regionen, Theresa Larsen, januari 2019

Rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborg
Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret

39 (53)
2020-03-09

9.5.4

Sammanfattning
Stadens arbete med att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder fortsätter. Det finns
brister i inflytande och delaktighet i bostad med särskild service och det finns
större efterfrågan än utbud av bostad med särskild service. Under de tre första
kvartalen av 2018 ökade antalet flyttar från bostad med särskild service till
F100.
Workshop vuxna
Svårt att få råd med bostad, bra att Göteborg har kommunalt bostadsbidrag. Nya
tillgängliga lägenheter är dyra, tillgänglighetskraven tas bort när billiga bostäder
byggs, Utbudet av tillgängliga billiga bostäder är begränsat. Lokala rutiner
försvårar i särskilda bostäder, gruppbostäder börjar likna institutioner. I
demensboende förlitar de sig på anhöriga.
Workshop barn
Personer blir låsta till sin bostad, kan inte byta eller göra boendekarriär. Stor
brist på BmSS, lång väntan på boende. Rätten till bostad är svår för alla, man
behöver ha bra lön för att klara det, svårt för unga som ska flytta hemifrån.
Svåra regler kring bostad, behöver hjälp med pappren för att inte bli utan
bostad.
Föräldrar får gå in och ge stöd när det skärs ner på insatser som hjälp med städ
mm. Oro hos föräldrar över bostad med stöd för sina barn i framtiden.

9.6

Rätten till kultur och fritid
Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra kunna
utöva samt delta i, kulturliv, idrott, fritidsverksamhet och friluftsliv. Det innebär
bland annat att ha tillgång till tillgänglig information, service samt stadens inneoch utemiljö.50

9.6.1 Statistik och uppföljningar
Nationellt
I FN:s uppföljning av hur Sverige som nation uppfyller konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts brister i arbetet med att
underlätta tillgången till publicerat material för personer som är blinda,
synskadade eller har andra lässvårigheter. 51
Funktionshindersrörelsens rapport Respekt för rättigheter pekar på att rätten till
idrott inskränks idag på grund av bristande tillgänglighet, neddragningar av
personlig assistans, bristande tillgång till kontaktpersoner och begränsningar i
färdtjänst. Vissa grupper omfattas inte av parasporten, men möter svårigheter i
de vanliga idrottsklubbarna där ofta kunskap och nödvändiga anpassningar
50
51

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 30
Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport, Förenta nationerna 2014
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saknas, exempelvis personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).
Barn och unga som har funktionsnedsättning rör sig betydligt mindre än andra
och är mer stillasittande.52
Samhällsnivå Göteborg
Att delta på en privat fest är den vanligaste aktiviteten av de alternativ som
visas nedan, teater/bio är det näst vanligaste alternativet, både för personer med
och utan funktionsnedsättning. Andel deltagande är lägre bland personer med än
utan funktionsnedsättning, både under 2015 som 2018. Personer med
funktionsnedsättning deltar i lägre utsträckning i alla aktiviteter utom religiös
sammankomst, sociala nätverksaktiviteter på internet eller svarsalternativet
”inget av alternativen” i jämförelse med personer utan funktionsnedsättning.
Tabell 14. Andel som har deltagit i någon av aktiviteter under de senaste 12
månaderna, år 2015 och 2018.
Andel (%) med
funktionsnedsättning

Andel (%) utan
funktionsnedsättning

2015

2018

2015

2018

Teater/bio

59

63

68

69

Konstutställning

27

39

29

44

Religiös sammankomst

16

13

14

14

Sporttillställning

33

34

43

44

Offentlig tillställning

38

37

46

39

Större släktsammankomst

42

41

45

46

Privat fest hos någon

65

66

72

74

Inget av alternativen

11

11

6

6

Chattat eller gjort inlägg
på internet

45

47

53

54

Deltagit i sociala
nätverksaktiviteter på
internet: spel,
diskussionsforum

24

28

27

28

Källa: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Resultat i Göteborg

I utvärderingen av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer
med funktionsnedsättning53 rapporteras att antal enkelt avhjälpta hinder som
återstår att åtgärda vid stadens idrottsanläggningar och badhus år 2018 är 5 027.
Totalt har 6 268 enkelt avhjälpta hinder identifierats i stadens
idrottsanläggningar och badhus varav 1 241 hinder åtgärdas under 2018. Det
framgår också att 88 procent av kultur- och idrottsaktiviteterna som är
publicerade i stadens kalendarium 2018 har information om tillgänglighet.

Respekt för rättigheter, Funktionsrätt Sverige 2019
Utvärdering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning, stadsledningskontoret 2019
52
53
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9.6.2

Workshops med fokus på vuxna-så fungerar rätten till
kultur och fritid
•

•
•
•

•
•
•
•

9.6.3

Bristande tillgänglighet: Svår att ta sig dit, gatstenar är hinder, trånga
muséer, saknas dörröppnare, ojämn asfalt vid spårvagnarna, hela Haga
och Linné. Dålig ljudmiljö i konserthuset, få platser för rullstol på
operan, höga trösklar, ingång via varuhissen, toaletterna. För hög
ljudnivå på mässor.
Brister i tillgänglighet ger bristande delaktighet.
Ansvaret hamnar på den enskilde att ringa och fråga om
tillgängligheten.
Färdtjänsten tar lång tid och man blir försenad till aktiviteter. Behöver
beställas allt för lång tid innan. Begränsat antal resor. Otillgänglig
färdtjänst om man har barn som ska åka med, finns igen bilbarnstol.
Svårt att hitta tillgängliga festlokaler i staden.
Ekonomin är ett hinder.
Bra att det finns gym som fungerar för träning, bra att konserthuset har
”relaxed performance” där man får låta i publiken.
Utifrån lagar och riktlinjer borde vi ha kommit längre. Ex
friluftsprogrammet saknar tillgänglighetsperspektiv. Frågorna finns inte
alltid på agendan.

Workshops med fokus på barn och unga- så fungerar
rätten till kultur och fritid
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Kultur och fritid ses som en guldkant men det är en rättighet och är lika
viktig för alla barn och unga. Kultur uppfattas inte vara för barn och
unga med funktionsnedsättning.
Tillgängligheten är otillräcklig på Lundbybadet, trotts att det är ganska
nyrenoverat.
Sommarlovsaktivitet beskrivs vara för alla, men när ett barn med CPskada dyker upp så stämmer inte det. Det gör ont när barn lämnas
utanför.
Passalen är bra men finns inte för alla.
Lokalers utformning begränsar barn och ungas möjligheter att umgås
med kompisar ex bara en rullstol per spårvagn.
Brist på tillgängliga handikapptoaletter.
Möjligheten att ta sig till en aktivitet är begränsad. Det bygger på att vi
som föräldrar kör. Det blir konstigt att sitta med sitt barn som är 15–20
år.
Det behöver finnas aktiviteter direkt riktade till vår målgrupp, och
samtidigt kunna ta del av det ordinarie utbudet.
Man får avslag på ansökan om ledsagare eller kontaktperson när man
bor på gruppbostad, men de har inte resurser så vi föräldrar får ställa
upp, men man vill kanske inte ha sin förälder med på aktiviteten.
Är kulturskolan tillgänglig för alla, jag har inte sett någon information
om att man kan få stöd där.
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•
•
•
•
•
•

Svårt eller omöjligt för en del att ta sig ut de blir inte lika delaktiga som
andra.
Ekonomin kan vara ett hinder.
Otillgängliga lokaler och aktiviteter.
Man är hänvisad till aktiviteter i sin förening, men det är kanske inte det
man är intresserad av. Vill även delta i annat.
Transport. Kollektivtrafik är inte tillgänglig och färdtjänsten är
begränsad och kostar.
Kan ta lång tid att ta sig till och från.

Verksamhetsnivå Göteborgs Stad
I enkäten Barn och ungas fritid ställs fråga om läsning och där finns möjlighet
att jämföra resultat mellan barn och unga med respektive utan
funktionsnedsättning. En vuxen läser i något mindre utsträckning för barn med
funktionsnedsättning än de barn som i enkäten svarat att de inte har en
funktionsnedsättning. 49 procent av de med funktionsnedsättning och 47
procent av de utan har svarat att det aldrig händer att en vuxen läser för dem.54
Passalen är en ideell förening som verkar för att skapa inkludering i samhället
för barn och unga vuxna med funktionsvariation.55 Passalen har en applikation,
Göra.nu. I ett projekt har de lanserat appen Göra.nu till Göteborgs Stads
fritidsverksamheter och föreningsliv samt invånare i behov av stöd för att uppnå
en aktiv fritid. Projektets målsättning var att appen skulle kunna användas fritt
och självständigt av stadens verksamheter för att nå målgruppen. Resultatet blev
att 830 deltagande använt appen och har gått på aktivitet hos 30 arrangörer
under 2018. Applikationen ”Göra.nu” är nu en del av metoden integrerad
Arena. Under hösten 2018 har metoden testats av stadens samtliga stadsdelar
och i januari 2019 fattade kommunfullmäktige om ett fortsatt arbete för alla
stadsdelar utifrån modellen. Under 2019 arbetade Passalen vidare med 6
Stadsdelar och ett partnerskap med Idrotts- och föreningsnämnden för att
inkludera målgruppen i ordinarie fritidsverksamhet.56
På uppdrag av kommunfullmäktige i budget 2019 genomförde Idrotts- och
föreningsförvaltningen en utredning om hur barn och unga med
funktionsnedsättning kan motiveras till ökad aktivitet.57 I utredningen framgår
att få föreningar använder sig av tillgänglighetsdatabasen www.t-d.se. Endast 5
procent svarade att de använde databasen. Flertalet av föreningarna är osäkra
eller anser att förvaltningens anläggningar inte är tillräckligt
tillgänglighetsanpassade. I en analys av resultaten från enkäten Barn och ungas
fritid visade det sig att:
•

Respondenterna med funktionsnedsättningar är mindre utsträckning
nöjda med sin fritid jämfört med övriga.

Enkäten ”Barn och ungas fritid” Göteborgs Stad, 2016
www.passalen.se
Projektredovisning implementering att göra.nu, 2019-02-03, Passalen
57
Hur barn och unga med funktionsnedsättning kan motiveras till ökad aktivitet Göteborgs Stad,
Idrotts- och föreningsförvaltningen, 2019
54
55
56
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•
•

9.6.4

Respondenterna med funktionsnedsättningar rör på sig så att de blir
andfådda och svettas i något mindre utsträckning jämfört med övriga.
Respondenterna med funktionsnedsättningar är i mindre utsträckning
med i idrottsföreningar jämfört med övriga men oftare med i
scoutföreningar eller andra typer av föreningar.

Sammanfattning
Andel deltagande är lägre bland personer med än utan funktionsnedsättning,
både under 2015 som 2018. Personer med funktionsnedsättning deltar i lägre
utsträckning i alla aktiviteter utom religiös sammankomst, sociala
nätverksaktiviteter på internet eller svarsalternativet ”inget av alternativen” i
jämförelse med personer utan funktionsnedsättning. Det finns enkelt åtgärdade
hinder att undanröja i bad- och idrottsanläggningar. En hög andel av kultur- och
idrottsaktiviteterna i stadens kalendarium 2018 har information om
tillgänglighet, en låg andel av föreningar som staden har kontakt med använder
sig av tillgänglighetsdatabasen. I enkäten barn och ungas fritid svarar barn med
funktionsnedsättning, i jämförelse med barn och unga utan funktionsnedsättning
att de i mindre utsträckning: är nöjda med sin fritid, rör på sig så att de blir
andfådda och svettas, är i mindre utsträckning med i idrottsföreningar men
oftare med i scoutföreningar eller andra typer av föreningar.
Workshop vuxna
Bristande tillgänglighet och information om tillgänglighet i stadens inne-och
utemiljö, man får ringa och fråga om tillgängligheten, opålitlig och oflexibel
färdtjänst, ekonomin är ett hinder. Bra att det finns gym som fungerar för
träning, bra att konserthuset har ”relaxed performance” där man inte behöver
vara tyst som publik. Utifrån lagar och riktlinjer borde vi ha kommit längre
Workshop barn och unga
Kultur och fritid ses som en guldkant men det är en rättighet, kultur uppfattas
inte vara för barn och unga med funktionsnedsättning, tillgängligheten kan vara
otillräcklig trotts ganska nyrenoverade lokaler, sommarlovsaktivitet beskrivs
vara för alla, men de stämmer inte. Man är hänvisad till aktiviteter i sin
förening, Passalen är bra men finns inte för alla. Ekonomin kan vara ett hinder.
Kollektivtrafik är inte tillgänglig och färdtjänsten är begränsad och kostar.
Möjligheten att ta sig till en aktivitet är begränsad, föräldrar kör. Det behöver
finnas aktiviteter direkt riktade till vår målgrupp och kunna ta del av det
ordinarie utbudet. Man får avslag på ansökan om ledsagare eller kontaktperson
när man bor på gruppbostad, men de har inte resurser så vi föräldrar får ställa
upp. Otillgänglig färdtjänst om man har barn som ska åka med.

10 Slutsatser
De underlag som redovisas i föreliggande rapport pekar på att det för personer
med funktionsnedsättning i Göteborg inte är lika villkor som andra inom
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områden som demokratisk delaktighet, trygghet, hälsa, arbete samt kultur och
fritid. Det är generellt mer ojämlikt för kvinnor och flickor.
Det saknas underlag rörande elever med funktionsnedsättning och det är därmed
inte möjligt att få en bild av hur elever med funktionsnedsättning har det i
förskola, grundskola eller gymnasium.
Inom området bostad konstateras att det är generell brist på bostäder för alla
men för personer med funktionsnedsättning finns det ytterligare begränsade
valmöjligheter och handlingsalternativ. Det är flera gemensamma faktorer som
brister och utgör därför hinder inom de olika rättighetsområdena.
•
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighet i stadens inne- och utemiljöer samt i information och
kommunikation.
Transporter och att förflytta sig i staden.
Tillgång till individuellt stöd och ekonomiska resurser.
Information om bland annat rättigheter och tillgänglighet.
Samverkan, bemötande och kunskap om funktionsnedsättningar.
Brister i underlag från stadens verksamheter för att göra analyser utifrån
funktionsnedsättning och andra diskrimineringsgrunder.
Helhetsperspektiv och stöd till föräldrar med funktionsnedsättning och
föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.
Underlag, som gör det möjligt att redovisa och analysera rättigheter för
personer med funktionsnedsättning samt att kunna jämföra med personer
utan funktionsnedsättning, utgör förutsättningar för en rapport om
livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar. Det utgör även
förutsättningar för att staden ska kunna säkerställa de rättigheter personer
med funktionsnedsättning har samt kvaliteten på den kärnverksamhet staden
ska utföra. Det finns flera dokument som betonar att underlag ska finnas.58
Flera av ovanstående faktorer har tidigare uppmärksammats i utredningar
staden gjort. 59 Faktorerna har uppmärksammats och beaktats i revideringen
av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning.

58
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Styrkraft i
funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23
59
Hur barn och unga med funktionsnedsättning kan motiveras till ökad aktivitet Göteborgs Stad,
idrotts- och föreningsförvaltningen, 2019, Utvärdering av Göteborgs Stads program för full
delaktighet för personer med funktionsnedsättning, stadsledningskontoret, 2019, Utredning om hur
unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie
fritidsverksamhet, stadsledningskontoret, 2018
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11 Bilagor
11.1 Förslag på förbättringar från workshops
Under insamling av underlag till rapporten lämnades förslag på åtgärder som
Göteborgs Stad kan vidta för att det ska kunna fungera bättre. Nedan följer de
olika förslagen per rättighetsområde som intresseorganisationerna och
ungdomsfullmäktige lämnade.

11.1.1 Demokratisk delaktighet
Workshop med fokus på vuxna -Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som
Göteborgs Stad kan vidta för att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
•
•
•
•
•
•

Gör det tillgängligt (hörselslingor, lugn del i en lokal, sänkbara valbås,
anpassa texter, textning i filmer, dämpa akustiken).
Gör det lättare att lämna synpunkter.
Det individuella stödet behövs (kontaktperson och ledsagare) som stöd
för demokratiskt deltagande.
Transporter behövs för att kunna delta.
Öka samverkan med funktionshinderrörelsen.
Ha alltid ett funktionsrättsperspektiv.

Workshop med fokus på barn och unga- Svar på frågan ”Förslag till åtgärder
som Göteborgs Stad kan vidta för att det skulle kunna fungera bättre?” handlade
om:
•

•
•
•
•
•
•

Ge stöd i att lämna synpunkter till staden. Sök upp och samla in
synpunkter från unga med funktionsnedsättning- de är
underrepresenterade.
Kvalitativa utvärderingar ska ske i samverkan.
Arbeta med universell utformning, ställ krav i upphandlingar,
samverkan med intresseorganisationerna,
Höj stadens kompetens om funktionsnedsättningar, och utredningar till
stadens elever.
Rätt stöd i god tid. Se till att alla unga får en grundutbildning.
Bejaka mångfald-alla ska fungera lika, men det gör de inte. Ha det som
utgångspunkt.
Unga med funktionsnedsättning behöver få information om
ungdomsfullmäktige och möjlighet att delta.

11.1.2 Hälsa, personlig trygghet och omsorg
Workshop med fokus på vuxna -Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som
Göteborgs Stad kan vidta för att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
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•

•
•
•
•

Mer personal i BmSS behövs för att öka tryggheten, Trygghetslarm är
bra., skilj gångstråk från cykelstråk, personligt stöd behövs, valfrihet av
personligt stöd ger ökad trygghet, ökad självständighet ger ökad
trygghet, öka tillgänglighet för ökad trygghet.
Kostnadsfritt personligt stöd för mer aktivitet och bättre hälsa.
Öka kunskap och förståelse (hos medborgare och tjänstepersoner) om
funktionsnedsättningar.
Samverka mer för ökad trygghet.
Se till helheten.

Workshop med fokus på barn och unga (Hälsa omsorg trygghet) - Svar på
frågan ”Förslag till åtgärder som Göteborgs Stad kan vidta för att det skulle
kunna fungera bättre?” handlade om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anpassa insatserna till behoven.
Arbeta med bemötande inom verksamheterna.
Förbättra informationen till föräldrar om vilka rättigheter och insatser
barn med funktionsnedsättning har.
Aktivt söka upp de grupper som har svårt att föra sin talan, t ex utifrån
språkbarriärer.
Arbeta förebyggande och sätta in hjälp tidigt.
Ha ett rättighetsperspektiv, sök inte alternativa lösningar.
Var tydliga med vilka ämnen som staden vill ha dialog kring.
Lika behandling oavsett var i staden man bor.
Intresseorganisationerna bör vara delaktiga i stadsplaneringen, det finns
livsfarliga områden.
Bättre skyltning till offentliga toaletter. Det ska vara lätt att hitta i
staden.
Teckenspråk behövs för att få till det sociala deltagandet. Information
om hälsa behövs på teckenspråk.
Viktigt med kompetens hos dem som möter barnen.
Titta på hela familjen, alla delar behöver samverka.
Skolan behöver göra en sådan miljö att barnet vill, kan och orkar ta sig
dit.
Socialarbetaren behöver kunskap om funktionsnedsättningar så att de
förstår varför det brister i skolan.
Föräldrar behöver få stöttning av samhället i tid, stöd i sitt
föräldraansvar.
Bemötandet, människosynen och lyssna på riktigt på varje person. Se
individen, ha ett medborgarperspektiv.
Barn behöver vara med på sina villkor, de är inte lata.

11.1.3 Utbildning
Vuxna- Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som Göteborgs Stad kan vidta för
att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
•

Funktionsrätt som ämne bör finnas med i utbildningar.
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•

•

•

•
•

•
•
•

Hur löser man utrymningar vid brandövningar för personer med
rörelsehinder? Det behövs bättre lösningar när man inte ska använda
hissen eller då den är trasig.
Det behövs bättre samverkan mellan förskola-grundskola för att
identifiera hinder tidigt och göra åtgärdsplaner. Barnets behov ska styra
om man behöver särskilda grupper eller arbeta integrerat.
Det behövs en ökad flexibilitet för föräldrar med funktionsnedsättning,
så att man kan välja att ha sitt barn på en skola man kan komma in på
som har god tillgänglighet. Ökad tillgång till skolskjuts för de som har
föräldrar som inte kan ta sig dit.
Anpassad lärmiljö och utbildningar även för vuxna.
Större flexibilitet för att integrera den enskilde med
funktionsnedsättning, mindre klassrum, fler lärare, mindre grupper, det
ska vara lika för alla. Ingen ska behöva sitta undanskymd i en lokal i
källaren för att de behöver sitta i en mindre grupp.
Tänk på tillgänglighet även på raster. Anpassa hela verksamheten
istället för att bara göra särlösningar,
Sätt in förebyggande resurser tidigt.
Skolan måste ta ansvar och inte lägga det på den enskilda individen.

Barn och unga- Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som Göteborgs Stad kan
vidta för att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Sätt in stöd tidigt så att senare problem och kostnader undviks.
Ett gott exempel är en förskola som har platser för barn med
funktionsnedsättning och riktat stöd med specialutbildade pedagoger.
De lär alla barn tecken vilket leder till känsla av inkludering.
Språklig stimulans ska vara inbyggd i förskolan som en självklar
rättighet.
Lita på föräldrar som känner sina barn. Gör utredningar och upprätta
åtgärdsplaner i samverkan med föräldrar.
Skapa möjligheter att bara få vara förälder, ingen
krav/bevakningsmaskin. Behöver få vara förälder och orka med syskon
också.
Tillgänglighet i stadens lokaler ska vara en självklarhet. T ex möbler
som inte låter.
Lika behandling ska råda oavsett var i staden familjen bor.
För studier efter gymnasiet behövs ett bredare utbud och mer
information om vad som finns, t ex om folkhögskolor.
Det behövs möjlighet till eget hygienutrymme/toalett samt rum för vila.
Information kring skolor behöver vara tillgänglig och ges på olika sätt t
ex att få sitta ner med någon och prata.
Det behövs mer tid för luncherna och mellanmål.
Elever behöver utbildas för att förebygga mobbning, t ex ha ett
elevskyddsombud och kamratstödjare. Det finns stora skillnader vad
gäller trygghet i dag inom Göteborg.
Det behövs resurser för att våra barn ska kunna nå utbildningsmålen,
det går inte i en integrerad skola.
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•
•

•
•

•
•

Alla barn behöver livskunskap.
Gör en grundlig utredning om vad som är bäst för barnet, det finns bra
mallar för det och där barnet får vara med, men utred skolmiljön också.
Stöd ska ges utifrån behov och inte diagnos.
Ge assistenter möjlighet till pedagogisk utbildning.
Attitydförändringar och kompetens behövs. Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) har utbildningar på webben om hur man kan
bemöta olika barn. Det finns kommuner som utbildar all sin personal,
arbetstid behövs för det.
Prioritera rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Läroplanen är inte byggd för barn med funktionsnedsättning,
betygssystemet bygger på att man ska kunna analysera om man ska få
bra betyg.

11.1.4 Arbete
Vuxna- Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som Göteborgs Stad kan vidta för
att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
•

•
•
•
•
•
•

Kommunen behöver anställa fler personer med funktionsnedsättning.
Det behöver vara flexibelt med att kunna gå upp och ner i arbetstid.
Kommunen behöver erbjuda mer flexibla arbeten och arbetstider. Skapa
deltidstjänster och arbetsuppgifter som passar.
Staden borde vara ett föredöme i att anställa personer med
funktionsnedsättning. Gå från ord till handling!
Stöd och kunskap behövs hos arbetsgivarna t ex om anpassning av
arbetsplatser.
Arbetsförmedlingen behöver ge stöd till de elever som går ut skolan,
direkt och inte efter tre månader.
Information som det stöd som finns på yrkesutbildningar behöver ges
till elever och föräldrar, så att enskilda vågar studera vidare.
Grundskolan behöver vara mer förberedd för personer med
funktionsnedsättning.
Vi har ibland speciella förmågor likväl som begränsningar. Vi kan göra
sådant som andra tycker är tråkigt, t ex läsa 5000 excelrader. Ta tillvara
på det.

Barn och unga: Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som Göteborgs Stad kan
vidta för att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
•
•
•
•
•
•

Staden ska verka för mångfald på arbetsplatserna. Se fördelarna och
skapa ett nytt synsätt.
Mer samverkan behövs, det behövs en plan för att inte tappa.
Låt människor få göra det som dom är bra på, alla behöver inte gör allt.
Alla kan inte orka arbeta 8/h dag. Fler specialiserade deltidstjänster.
Skapa förutsättningar för alla att arbeta.
Studie och yrkesvägledning behöver ges så att alla kan förstå.
Riktiga jobb behövs.
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•
•
•
•

•

Överbrygga glappet mellan skolan och arbete, när skolan tar slut skapas
mycket oro.
Ta tillvara på olikheter och se kompetensen, annars känner man sig
onyttig och det leder till ohälsa.
Ta fram mer enkla jobb, facket sätter stopp för att jobba med den enda
sak pga det blir synd om dom.
Anställ personer istället för att de är inom daglig verksamhet. De ska
vara anställda på premisser de klarar av. Öka möjligheten att gå från
daglig verksamhet till anställning.
Medborgarlön, basinkomst.

11.1.5 Bostad
Vuxna- Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som Göteborgs Stad kan vidta för
att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
•
•
•
•

•

Det behövs fler bostäder för alla, samt tillgänglighetsanpassade och
billiga.
Ha universell utformning som standard. Staden behöver på djupet förstå
vad det betyder i alla delar av stadsplaneringen.
Det behövs mer personal på demensboenden, tid för aktiviteter ex att gå
ut. Bättre stöd till chefer och mer kunskap hos personalen.
Bostadstillägget behöver höjas för att klara ekonomin bättre, det är låg
ersättning från Försäkringskassan man har. Svårt att få ekonomin att
räck till boende.
Kom ihåg vad jämlikhet betyder!

Barn och unga: Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som Göteborgs Stad kan
vidta för att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
•
•
•
•

•
•

Bra att lotsarna har föräldrautbildning när ens barn ska lämna hemmet,
sprid det så att fler kan delta.
Alla bostäder ska uppfylla nationella krav på tillgänglighet.
Staden bör ha en prognos över behovet av BmSS för unga vuxna.
Stödet till föräldrar och anhöriga behöver stärkas. Föräldrar och syskon
ger mycket stöd, det belastar hela familjen. Man behöver hjälp för att
orka. Speciellt de som har utländska föräldrar där barn ofta tolkar.
Bygg billiga bostäder utan att inskränka på tillgängligheten.
Det måste finnas anpassat stöd.

11.1.6 Kultur och fritid
Vuxna- Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som Göteborgs Stad kan vidta för
att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
•

Universell utformning, allt ska funka för alla.
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•

•
•
•

•
•

Flexibilitet i allt arbete behövs. Funktionshindersrörelsen behöver vara
med i beslutstagandeprocessen i staden, med en bred representation av
flera olika funktionsnedsättningar, ex för tillgängliga lokaler. Staden
behöver ta till sig av konstruktiv kritik.
Lugna miljöer behövs på aktiviteter, en lugn vrå att ta paus i. Sätt upp
ljuddämpande skivor, även om det är dyrt.
Information: Information om tillgänglighet behöver visas på respektive
hemsida.
Transporter till och från behöver fungera. Färdtjänst samt någon som
ledsagar (ledsagare, kontaktperson, personal) behövs som man bor på
BmSS.
Stadens råd för funktionshinderfrågor behöver vara en remissinstans,
Staden behöver ha egen kompetens i funktionshinderfrågor.

Barn och unga (kultur)- Svar på frågan ”Förslag till åtgärder som Göteborgs
Stad kan vidta för att det skulle kunna fungera bättre?” handlade om:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

Låt barn vara med och skapa aktiviteter.
Skapa mötesplatser för barn med assistenter.
Gratis färdtjänst under sommarlovet, så att familjer utan bil också kan
komma ut.
Sprid anpassade fritidsaktiviteter och metoder som t ex Passalen över
hela staden. Anpassad simskola behöver t ex finnas.
LSS-lägerverksamhet är bra.
Anpassa fritidsaktiviteter så att de når alla, inte primärt särskilda
målgrupper. Det kan handla om tillräckligt med toaletter samt
teckentolk.
Liseberg är ett gott exempel på hur tillgänglighet skapas.
Det behövs mer pengar till föreningar för att göra aktiviteter för sina
medlemmar.
Det behövs mer kunskap, genom t ex tränarutbildning i bemötande, till
ordinarie föreningsliv om hur de kan ta emot personer med
funktionsnedsättning.
Reglerna för att ta med ledsagare på aktiviteter ser olika ut, ibland krävs
intyg och ibland behöver man betala omkostnaderna i form av
ledsagarens eller avlösarens biljett.
Man ska inte ställa krav på föräldrar för att barn ska kunna delta i
fritidsaktiviteter.
Gör informationen om aktiviteter mer tillgänglig, svårt att hitta vilka
aktiviteter som är för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
Det behöver finnas både riktade fritidsaktiviteter till olika grupper men
all fritidsverksamhet måste bli mer tillgänglig och inkluderande.
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