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Protokoll fört vid möte med Funktionsrätt Göteborgs 
representantskap  
11 november 2021 
 
Plats: Zoom 
Tid: kl. 18.00-20.00 
 
Innan mötet öppnas håller Göteborgs Stads funktionshinderombudsman Ola 
Hendar ett föredrag om erfarenheterna från sitt första år i tjänsten. 
 
Mötet öppnas formellt efter föredraget. 
 
 

 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Dennis Bokedal förklarar mötet öppnat. 
 
 

 Presentationsrunda och upprättande av deltagarförteckning 
De närvarande deltagarna ropas upp och en deltagarförteckning 
upprättas, se bilaga 1.  
 
Totalt närvarade 21 personer, varav 14 var röstberättigade 

 
 
 

 Val av mötessekreterare 
  
Beslut:  Sarah Somehagen väljs till mötessekreterare. 

 
 
 

 Val av justerare 
  
Beslut:  Mona Eriksson väljs till justerare. 
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 Godkännande av dagordningen  
Pia Emanuelsson ber att få lägga till ytterligare några 
informationspunkter under § 8 Information från Funktionsrätt 
Göteborgs styrelse och kansli. 

  
Beslut:  Dagordningen godkänns med ovanstående tillägg. 

 
 
 

 Föregående protokoll med deltagarförteckning 
Protokollet från representantskapsmötet den 14 september har  
skickats ut. 
 
Beslut:  Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 
 
 

 Nomineringar till Dalheimers hus delaktighetsråd 
Dalheimers hus delaktighetsråd består av nio ledamöter från 
funktionsrättsrörelsen och en tjänsteperson från förvaltningen för 
funktionsstöd. Varje år väljs hälften av ledamöterna för en period på 
två år. 

 
Valberedningen föreslår följande nomineringar till Dalheimers hus 
delaktighetsråd för en period på två år: 
 

 Kjell Emanuelsson, SRF Göteborg, omval 

 Linda Karlsson, DHR Göteborg, omval 

 Kerstin Arohlén, Autism- och Aspergerföreningen Distrikt 

Göteborg, omval 

 En vakant plats  

 
Föreningarna kan nominera till den vakanta platsen i efterhand. Den 
nominerade ska vara tillfrågad och nomineringen bör vara förankrad 
i föreningens styrelse.  
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Beslut: Kjell Emanuelsson, Linda Karlsson och Kerstin Arohlén  
nomineras till Dalheimers hus delaktighetsråd för en 
period på två år.   

  
 

 Information från Funktionsrätt Göteborgs styrelse och kansli 
 
a. Information om det nya rådet för funktionsstödsfrågor 

Dennis informerar:  
 
På föregående representantskapsmöte fattades beslut om 
nomineringar till stadens nya råd för funktionsstödsfrågor. Av 
rådets elva platser är åtta från FRG och tre från övriga 
föreningar.  
 
Bara några dagar efter representantskapets beslut kallades 
ledamöterna till ett första möte. De har haft två möten vid det 
här laget. Redan på första mötet startade de en arbetsgrupp och 
de kommer starta upp flera arbetsgrupper till. I arbetsgrupperna 
vill de ha representanter från de grupper som ledamöterna 
representerar, men det behöver inte vara just rådsledamöterna 
som sitter i arbetsgrupperna.  
 
Ulla Adolfsson inflikar att man kan skicka in förslag på frågor att 
lyfta i rådet, antingen direkt till ledamöterna eller till 
Funktionsrätt Göteborg via info@funktionsrattgbg.se. Det är bra 
att få in många synpunkter, för då har ledamöterna mycket att 
föra fram till rådet och det blir en tyngd bakom synpunkterna. 
 
Mandatperioden pågår fram till slutet av 2022. Därefter påbörjas 
en ny mandatperiod på fyra år. Just nu prövar sig rådet fram för 
att hitta sin form. Ledamöterna får stöd av FRG i form av 
förmöten, där de kan diskutera frågor att lyfta på rådsmötena.  
 
En fråga lyfts om gränsdragningen mellan det här rådet och 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF). Det nya 
rådet ligger under en socialnämnd och kommer i huvudsak jobba 


 D
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med frågor som rör socialt stöd, medan GRF jobbar mer 
övergripande. 
 
 

b. Information från ledamotsträffen 8 november 

Pia Emanuelsson informerar om FRG:s ledamotsträff som hölls 
den 8 november.  
 
Två gånger om året håller FRG träffar för samtliga av föreningens 
ledamöter i stadens råd. De grupper och råd som FRG har 
företrädare i är: 

 

 GRF, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 

 Rådet för funktionsstödsfrågor 

 Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 

 Dalheimers hus delaktighetsråd 

 Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet 

 Referensgrupp skola 

 
Just nu har FRG ungefär 30 ledamöter i råden och många av dem 
sitter med i flera råd. Om man har intresse av att gå med i något 
av råden får man gärna höra av sig till FRG:s valberedning. 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Det bildas även 
arbetsgrupper inom råden och där får man gärna hoppa in vid 
intresse. 

 
c. Information om revidering av stadgarna 

På årsmötet i april beslutades att styrelsen skulle se över 
stadgarna till årsmötet 2022. Styrelsen är nu i startgropen för att 
påbörja arbetet. Det kommer att bildas en arbetsgrupp inom 
styrelsen som ska se över stadgarna. 
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d. Information om arbetet med att revidera det intressepolitiska 
programmet 
Funktionsrätt Göteborg har ett intressepolitiskt program som 
beskriver vad föreningen står för inom åtta olika 
rättighetsområden.  
 
Programmet reviderades senast 2017 och är i behov av en 
uppdatering. Under hösten 2021 har FRG genomfört 
rättighetspolitiska workshops och kommer fortsätta med det 
under 2022. Detta ska lägga grunden till revideringen av 
programmet, som förhoppningsvis kan ske vid årsmötet 2023. 
 
 

e. Information om skolråd 

Sedan ansvaret för skolorna hamnade under förskolenämnden 
och grundskolenämnden har rörelsen inte haft något forum för 
samråd med nämnderna. Det har inte funnits någon form för att 
kontakta politiker om problem inom skolområdet.  
 
GRF har tidigare lagt fram ett förslag till kommunstyrelsen om att 
ta ett helhetsgrepp kring samverkansfrågan i staden, men 
förslaget avslogs. FRG har därför gått vidare och börjat se över 
varje råd för sig. I samband med detta har FRG pratat med 
grundskolenämnden om att starta upp en rådssamverkan med 
dem. Det är en process som kommer behöva ta lång tid för att bli 
välgenomtänkt. 
 
 

f. Budgetdebatt 
Kommunfullmäktige har haft budgetdebatt under dagen. Det går 
att se den webbsända debatten på stadens hemsida. 
Kommunfullmäktige antog budget från M, L, C och KD. 
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g. Internationella funktionsrättsdagen 3 december 
På Internationella funktionsrättsdagen den 3 december kl. 10-12 
arrangerar FRG politikersamtal via Zoom. Nio politiker har tackat 
ja till att medverka i ett funktionshinderpolitiskt samtal. Första 
timmen kommer ha fokus på de styrande partierna och den 
andra timmen på oppositionspartierna. Arrangemanget är öppet 
för alla. 
 

h. MR-dagarna 
Den 6–7 december arrangeras Mänskliga rättighetsdagarna på 
Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema är Demokrati + 
mänskliga rättigheter = sant.  
 
FRG kommer ha ett panelsamtal med representanter för fem 
medlemsföreningar den 7 december. MR-dagarna sker fysiskt 
och man måste köpa biljett för att inträda. 

 
i. Nyhetsbrev 

Slutligen påminner Pia om att prenumerera på FRG:s nyhetsbrev, 
där all information från föreningen samlas. Nyhetsbrevet skickas 
ut via mejl en gång i månaden.  
 
 

 

 Anmälda punkter från medlemsföreningarna 
Inga punkter har anmälts från medlemsföreningarna.  

 
 
 

 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 

 Mötet avslutas 
Dennis Bokedal tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 
mötet avslutat. 
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Justeras:  
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Dennis Bokedal, mötesordförande  Mona Eriksson, justerare 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------   
Sarah Somehagen, mötessekreterare   
 
 
 

 

 

  


 D
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Bilaga 1. Deltagarförteckning 

Röstberättigade styrelseledamöter 

1. Dennis Bokedal, ledamot Astma- och Allergiföreningen i Göteborg 

2. Ulla Adolfsson, ersättare Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg 

3. Gunilla Johansson, ersättare DHB Västra 

4. Mona Eriksson, ledamot Reumatikerdistriktet i Göteborg 

5. Kjell Emanuelsson, ledamot Synskadades Riksförbund Göteborg 

 

Medlemsföreningarnas röstberättigade ombud 

6. Karin Eriksson  Afasiföreningen i Göteborg 

7. Lena Eilersson  Anhörig Göteborg 

8. Angelica Petras  Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg  

9. Cecilia Solberg  DHR Göteborgsavdelningen 

10. Mariella Olsson  Epilepsiföreningen i Göteborg 

11. Liljana Trifunovska  Föreningen Göteborg HjärtLung 

12. Roland Strömbäck  Glaukomföreningen Väst 

13. Staffan Lindberg  Parkinsonföreningen i Västra Sverige 

14. Jessika Fernström  RME Väst 

 

Övriga ombud från medlemsföreningarna 

15. Bodil Hartzell  Afasiföreningen i Göteborg 

16. Anne Lönnermark  Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg 

17. Elisabeth Olsen  Strokeföreningen Västra Götaland 

 

Funktionsrätt Göteborgs valberedning 

18. Agne Lundberg  Föreningen Göteborg HjärtLung 

19. Thomas Krantz  Synskadades Riksförbund Göteborg 

 

Funktionsrätt Göteborgs kansli 

20. Pia Emanuelsson 

21. Sarah Somehagen   

 

Totalt antal närvarande:   21 personer 

Totalt antal röstberättigade:  14 personer 


 D
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Protokoll fört vid möte med Funktionsrätt Göteborgs 
representantskap  
11 november 2021 
 
Plats: Zoom 
Tid: kl. 18.00-20.00 
 
Innan mötet öppnas håller Göteborgs Stads funktionshinderombudsman Ola 
Hendar ett föredrag om erfarenheterna från sitt första år i tjänsten. 
 
Mötet öppnas formellt efter föredraget. 
 
 


 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Dennis Bokedal förklarar mötet öppnat. 
 
 


 Presentationsrunda och upprättande av deltagarförteckning 
De närvarande deltagarna ropas upp och en deltagarförteckning 
upprättas, se bilaga 1.  
 
Totalt närvarade 21 personer, varav 14 var röstberättigade 


 
 
 


 Val av mötessekreterare 
  
Beslut:  Sarah Somehagen väljs till mötessekreterare. 


 
 
 


 Val av justerare 
  
Beslut:  Mona Eriksson väljs till justerare. 


 







 


 


 


 


__________________________________________________________ 
Protokoll fört vid möte med Funktionsrätt Göteborgs representantskap den 11 november 2021  


Sida 2 av 8 
 


 


 Godkännande av dagordningen  
Pia Emanuelsson ber att få lägga till ytterligare några 
informationspunkter under § 8 Information från Funktionsrätt 
Göteborgs styrelse och kansli. 


  
Beslut:  Dagordningen godkänns med ovanstående tillägg. 


 
 
 


 Föregående protokoll med deltagarförteckning 
Protokollet från representantskapsmötet den 14 september har  
skickats ut. 
 
Beslut:  Föregående protokoll läggs till handlingarna. 


 
 
 


 Nomineringar till Dalheimers hus delaktighetsråd 
Dalheimers hus delaktighetsråd består av nio ledamöter från 
funktionsrättsrörelsen och en tjänsteperson från förvaltningen för 
funktionsstöd. Varje år väljs hälften av ledamöterna för en period på 
två år. 


 
Valberedningen föreslår följande nomineringar till Dalheimers hus 
delaktighetsråd för en period på två år: 
 


 Kjell Emanuelsson, SRF Göteborg, omval 


 Linda Karlsson, DHR Göteborg, omval 


 Kerstin Arohlén, Autism- och Aspergerföreningen Distrikt 


Göteborg, omval 


 En vakant plats  


 
Föreningarna kan nominera till den vakanta platsen i efterhand. Den 
nominerade ska vara tillfrågad och nomineringen bör vara förankrad 
i föreningens styrelse.  
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Beslut: Kjell Emanuelsson, Linda Karlsson och Kerstin Arohlén  
nomineras till Dalheimers hus delaktighetsråd för en 
period på två år.   


  
 


 Information från Funktionsrätt Göteborgs styrelse och kansli 
 
a. Information om det nya rådet för funktionsstödsfrågor 


Dennis informerar:  
 
På föregående representantskapsmöte fattades beslut om 
nomineringar till stadens nya råd för funktionsstödsfrågor. Av 
rådets elva platser är åtta från FRG och tre från övriga 
föreningar.  
 
Bara några dagar efter representantskapets beslut kallades 
ledamöterna till ett första möte. De har haft två möten vid det 
här laget. Redan på första mötet startade de en arbetsgrupp och 
de kommer starta upp flera arbetsgrupper till. I arbetsgrupperna 
vill de ha representanter från de grupper som ledamöterna 
representerar, men det behöver inte vara just rådsledamöterna 
som sitter i arbetsgrupperna.  
 
Ulla Adolfsson inflikar att man kan skicka in förslag på frågor att 
lyfta i rådet, antingen direkt till ledamöterna eller till 
Funktionsrätt Göteborg via info@funktionsrattgbg.se. Det är bra 
att få in många synpunkter, för då har ledamöterna mycket att 
föra fram till rådet och det blir en tyngd bakom synpunkterna. 
 
Mandatperioden pågår fram till slutet av 2022. Därefter påbörjas 
en ny mandatperiod på fyra år. Just nu prövar sig rådet fram för 
att hitta sin form. Ledamöterna får stöd av FRG i form av 
förmöten, där de kan diskutera frågor att lyfta på rådsmötena.  
 
En fråga lyfts om gränsdragningen mellan det här rådet och 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF). Det nya 
rådet ligger under en socialnämnd och kommer i huvudsak jobba 
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med frågor som rör socialt stöd, medan GRF jobbar mer 
övergripande. 
 
 


b. Information från ledamotsträffen 8 november 


Pia Emanuelsson informerar om FRG:s ledamotsträff som hölls 
den 8 november.  
 
Två gånger om året håller FRG träffar för samtliga av föreningens 
ledamöter i stadens råd. De grupper och råd som FRG har 
företrädare i är: 


 


 GRF, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 


 Rådet för funktionsstödsfrågor 


 Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 


 Dalheimers hus delaktighetsråd 


 Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet 


 Referensgrupp skola 


 
Just nu har FRG ungefär 30 ledamöter i råden och många av dem 
sitter med i flera råd. Om man har intresse av att gå med i något 
av råden får man gärna höra av sig till FRG:s valberedning. 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Det bildas även 
arbetsgrupper inom råden och där får man gärna hoppa in vid 
intresse. 


 
c. Information om revidering av stadgarna 


På årsmötet i april beslutades att styrelsen skulle se över 
stadgarna till årsmötet 2022. Styrelsen är nu i startgropen för att 
påbörja arbetet. Det kommer att bildas en arbetsgrupp inom 
styrelsen som ska se över stadgarna. 


  



https://www.funktionsrattgbg.se/om-oss/kontakta-oss/
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d. Information om arbetet med att revidera det intressepolitiska 
programmet 
Funktionsrätt Göteborg har ett intressepolitiskt program som 
beskriver vad föreningen står för inom åtta olika 
rättighetsområden.  
 
Programmet reviderades senast 2017 och är i behov av en 
uppdatering. Under hösten 2021 har FRG genomfört 
rättighetspolitiska workshops och kommer fortsätta med det 
under 2022. Detta ska lägga grunden till revideringen av 
programmet, som förhoppningsvis kan ske vid årsmötet 2023. 
 
 


e. Information om skolråd 


Sedan ansvaret för skolorna hamnade under förskolenämnden 
och grundskolenämnden har rörelsen inte haft något forum för 
samråd med nämnderna. Det har inte funnits någon form för att 
kontakta politiker om problem inom skolområdet.  
 
GRF har tidigare lagt fram ett förslag till kommunstyrelsen om att 
ta ett helhetsgrepp kring samverkansfrågan i staden, men 
förslaget avslogs. FRG har därför gått vidare och börjat se över 
varje råd för sig. I samband med detta har FRG pratat med 
grundskolenämnden om att starta upp en rådssamverkan med 
dem. Det är en process som kommer behöva ta lång tid för att bli 
välgenomtänkt. 
 
 


f. Budgetdebatt 
Kommunfullmäktige har haft budgetdebatt under dagen. Det går 
att se den webbsända debatten på stadens hemsida. 
Kommunfullmäktige antog budget från M, L, C och KD. 
 


  



https://www.funktionsrattgbg.se/vi-tycker/intressepolitiskt-program/

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/om-kommunfullmaktige

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/om-kommunfullmaktige
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g. Internationella funktionsrättsdagen 3 december 
På Internationella funktionsrättsdagen den 3 december kl. 10-12 
arrangerar FRG politikersamtal via Zoom. Nio politiker har tackat 
ja till att medverka i ett funktionshinderpolitiskt samtal. Första 
timmen kommer ha fokus på de styrande partierna och den 
andra timmen på oppositionspartierna. Arrangemanget är öppet 
för alla. 
 


h. MR-dagarna 
Den 6–7 december arrangeras Mänskliga rättighetsdagarna på 
Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema är Demokrati + 
mänskliga rättigheter = sant.  
 
FRG kommer ha ett panelsamtal med representanter för fem 
medlemsföreningar den 7 december. MR-dagarna sker fysiskt 
och man måste köpa biljett för att inträda. 


 
i. Nyhetsbrev 


Slutligen påminner Pia om att prenumerera på FRG:s nyhetsbrev, 
där all information från föreningen samlas. Nyhetsbrevet skickas 
ut via mejl en gång i månaden.  
 
 


 


 Anmälda punkter från medlemsföreningarna 
Inga punkter har anmälts från medlemsföreningarna.  


 
 
 


 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 


 Mötet avslutas 
Dennis Bokedal tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 
mötet avslutat. 
 



https://www.funktionsrattgbg.se/om-oss/nyhetsbrev/
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Justeras:  
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Dennis Bokedal, mötesordförande  Mona Eriksson, justerare 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------   
Sarah Somehagen, mötessekreterare   
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Bilaga 1. Deltagarförteckning 


Röstberättigade styrelseledamöter 


1. Dennis Bokedal, ledamot Astma- och Allergiföreningen i Göteborg 


2. Ulla Adolfsson, ersättare Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg 


3. Gunilla Johansson, ersättare DHB Västra 


4. Mona Eriksson, ledamot Reumatikerdistriktet i Göteborg 


5. Kjell Emanuelsson, ledamot Synskadades Riksförbund Göteborg 


 


Medlemsföreningarnas röstberättigade ombud 


6. Karin Eriksson  Afasiföreningen i Göteborg 


7. Lena Eilersson  Anhörig Göteborg 


8. Angelica Petras  Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg  


9. Cecilia Solberg  DHR Göteborgsavdelningen 


10. Mariella Olsson  Epilepsiföreningen i Göteborg 


11. Liljana Trifunovska  Föreningen Göteborg HjärtLung 


12. Roland Strömbäck  Glaukomföreningen Väst 


13. Staffan Lindberg  Parkinsonföreningen i Västra Sverige 


14. Jessika Fernström  RME Väst 


 


Övriga ombud från medlemsföreningarna 


15. Bodil Hartzell  Afasiföreningen i Göteborg 


16. Anne Lönnermark  Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg 


17. Elisabeth Olsen  Strokeföreningen Västra Götaland 


 


Funktionsrätt Göteborgs valberedning 


18. Agne Lundberg  Föreningen Göteborg HjärtLung 


19. Thomas Krantz  Synskadades Riksförbund Göteborg 


 


Funktionsrätt Göteborgs kansli 


20. Pia Emanuelsson 


21. Sarah Somehagen   


 


Totalt antal närvarande:   21 personer 


Totalt antal röstberättigade:  14 personer 
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