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Revidering av Göteborgs Stads program för 
full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning samt redovisning av 
uppdrag gällande strategisk samverkan i 
funktionshinderfrågor m.m. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets 

förslag till revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning till samtliga stadsdelsnämnder, social resurs nämnd, 

Stadshus AB samt nämnden för intraservice, nämnden för konsument- och 

medborgarservice, valnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden, förskolenämnd, 

grundskolenämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 

utbildningsnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden, inköps- och 

upphandlingsnämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, park- och 

naturnämnden, kulturnämnden, Göteborgs Stads råd för funktionshinder, Göteborgs 

Stads pensionärsråd samt deltagande intresseorganisationer, med begäran om yttrande 

senast 2020-06-20. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Uppdrag från kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21 p 3 att i samverkan med 

funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor utreda hur 

ett strategiskt samarbete kan utformas för att underlätta för fler människor med 

funktionsnedsättning att få anställning i staden förklaras fullgjort. 

2. Uppdrag givet i kommunfullmäktiges budget 2020 att tillsammans med stadens 

samtliga nämnder och styrelser, verka för att Göteborgs program för full delaktighet 

för personer med funktionsnedsättning genomförs förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
I samband med återrapportering om utvärdering av Göteborgs Stads program för full 

delaktighet i kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21, beslutades om att programmet skulle 

revideras. Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att i samverkan med 

funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor utreda hur ett 

strategiskt samarbete kan utformas för att underlätta för fler människor med 

funktionsnedsättning att få anställning i staden. Stadsledningskontoret har i enlighet med 
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uppdragen genomfört en revidering av programmet. Programmets inriktning mot ett 

helhetsperspektiv och behov av samverkan såväl internt som externt har stärkts. Detta ger 

stadens nämnder och styrelser möjlighet att skapa förutsättningar för att nå målen i 

programmet. Nämnder och styrelser behöver säkerställa god kunskap och medvetenhet 

om funktionshinder och situationen för personer med funktionsnedsättning inom 

respektive ansvarsområden för att nå målen i programmet. Göteborgs Stad ska kunna 

utgöra en stad som möjliggör full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. 

En kommunikationsplan har arbetats fram som ett stöd i stadsledningskontorets uppdrag, 

givet i stadens budget 2020 och i uppdraget att revidera programmet, att verka för att 

säkerställa att stadens nämnder och styrelser har god kännedom om programmet och sitt 

eget ansvar för dess genomförande. 

I redovisningen av uppdraget att utreda hur ett strategiskt samarbete kan utformas för att 

underlätta för fler människor med funktionsnedsättning att få anställning i staden, 

konstaterar stadsledningskontoret att funktionshinderrörelsen är en viktig 

samverkanspartner tillsammans med Göteborgs Stad som arbetsgivare. Resultatet visar på 

exempel på att strategiskt viktiga frågor för samarbete är frågor som handlar om 

kompetensförsörjning, arbetsdelning och utformning för tillgänglighet på stadens 

arbetsplatser. Utifrån dessa frågor bör samverkan ske inom ramen för kontinuerliga 

utvecklingsinitiativ på central, strategisk nivå. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att konsekvenserna av revideringen av Göteborgs Stads 

program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning endast medför 

marginella kostnadsökningar och kan utföras inom nämnder och styrelsers befintliga 

ramar. Revideringen innebär en ökad fokusering och tydlighet gällande samverkan, 

helhetssyn, kompetens, digitalisering samt tillgänglighet i jämförelse med nuvarande 

program. Ett genomförande av mål och strategier i programmet kan på sikt innebära en 

minskning av stadens kostnader. Programmets mål och strategier till exempel målet om 

att personer med funktionsnedsättning får en ökad möjlighet till arbete, eller en förbättrad 

tillgänglighet kan få en positiv inverkan på målgruppens privatekonomi. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
I Göteborgs stads miljöpolicy anges att staden ska minska miljöpåverkan och skapa en 

god livsmiljö för alla som bor, arbetar i eller besöker Göteborg. Genom att arbeta utifrån 

de mål och strategier som föreslås i Göteborgs Stads program för full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning kan staden bli en tillgängligare stad vilket underlättar 

för personer med funktionsnedsättning att delta i arbetet med att minska miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 
Genomförande av föreslagna mål och strategier i Göteborgs Stads program för full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning bedöms medföra en positiv inverkan 

på personer oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller könsidentitet. Det förstärks i programmets prioriterade strategier om 

universell utformning som innebär att utformningen av samhället ska ske så att inte någon 

utesluts. Stadens verksamheter behöver i enkäter och uppföljningar samla in underlag på 

ett sådant sätt att det är möjligt att göra analyser utifrån diskrimineringsgrunderna. 



 

 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (9) 

   

   

Programmets mål och strategier betonar nämnder och styrelsers samverkan internt och 

externt i staden, men även vikten av helhetssyn. Det förväntas stärka relationen mellan 

enskilda invånare och stadens verksamheter, mellan staden och intresseorganisationer 

samt mellan staden och andra aktörer till exempel andra myndigheter. 

 

 

Bilagor 
1. Förslag till reviderat program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning  

2.   Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen har i föreliggande tjänsteutlåtande att ta ställning till att remittera 

förslag till Göteborgs stads program för full delaktighet, samt att förklara uppdrag givet i 

kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21 p 3 fullgjort, samt uppdrag givet i budget 2020 att 

kommunstyrelsen tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser ska verka för 

att Göteborgs program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

genomförs förklaras fullgjort. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-11 § 14 och utvärderades mandatperiodens 

fjärde år. I samband med utvärderingen bedömde stadsledningskontoret att resultatet från 

utvärderingen ger en indikation på hur programmet uppnåtts och använts. Utvärderingens 

analys visade bland annat att det bedrivs arbete inom alla rättighetsområden men i 

varierande omfattning. Stadsledningskontoret konstaterade vidare att utvärderingens 

resultat visar ett flertal punkter där programmet skulle kunna utvecklas. Dessa gäller 

främst indikatorerna, kännedomen om programmet samt samstämmigheten -rollen -och 

arbetssätten gentemot andra styrande dokument. I samband med redovisning av 

uppdraget om utvärderingen i kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21 gavs 

kommunstyrelsen i uppdrag till att i samverkan med funktionshinderrörelsen och 

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor revidera Göteborgs Stads program för full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med de synpunkter som 

framkommit i utvärderingen samt vad som framgår av yrkande från M, L och C den 27 

februari 2019. I samband med revideringen även undersöka vad för data som kan tas fram 

genom att beställa Folkhälsomyndighetens enkät ”Hälsa på lika villkor” utifrån 

perspektiven funktionsnedsättning och trygghet och värdera om det kan bidra till stadens 

uppföljningsarbete. - Se över om förändringar i vad och hur vi mäter i befintlig 

uppföljning kan förbättras med syfte att få mer kunskap om hur arbetet med full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning fortgår. - I samband med revideringen 

säkerställa att stadens nämnder och styrelser har kännedom om programmet och sitt egna 

ansvar för dess genomförande. 

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 

stadens samtliga nämnder och styrelser, verka för att Göteborgs program för full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutade även 2019-03-28 § 21 p 3 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att i samverkan med funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för 

funktionshinderfrågor utreda hur ett strategiskt samarbete kan utformas för att underlätta 

för fler människor med funktionsnedsättning att få anställning i staden. I föreliggande 

tjänsteutlåtande redovisar stadsledningskontorets utredningens resultat under rubriken 

Redovisning av uppdrag om strategiskt samarbete. 

Metod vid revidering av programmet 

I beredningen av ärendet har stadsledningskontoret samverkat med en referensgrupp av 

representanter utsedda av Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor. 

Stadsledningskontoret och referensgruppen har bland annat haft dialog kring planeringen 

av revideringen samt vad det reviderande programmet behöver omfatta, deltagande i 
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workshops med representanter från stadens förvaltningar och bolag, samt vid insamling 

av resultat från workshoparna. 

Stadsledningskontoret har genomfört tre workshops för inhämtande av synpunkter och 

förankring av arbetet. Workshopen har haft ett brett deltagande från stadens förvaltningar 

(både avseende fackförvaltningar och stadsdelsnämnder) samt från Stadshus AB. 

Ytterligare workshop har genomförts med representanter från Ungdomsfullmäktige. 

Deltagarna fick då lämna synpunkter på vad man anser är angelägna frågor relaterat 

resultaten ur de tidigare workshoparna. 

I revideringen har relevanta dokument och litteratur använts som kunskapsunderlag. 

Det nationella funktionshinderspolitiska målet 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken innebär 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. 

Inriktningar för arbetet med att nå målet: 

• Principen om universell utformning. 

• Befintliga brister i tillgängligheten. 

• Individuella stöd och lösningar för individens självständighet. 

• Att förebygga och motverka diskriminering. 

Dessa inriktningar är beroende av varandra och behöver hanteras tillsammans, isolerade 

ger det inte den effekt som förväntas. 

Förslag till reviderat program 

Justeringar som gjorts i det reviderade programmet:  

• kopplat programmet till det nationella funktionshinderpolitiska målet och dess 

inriktningar  

• betonat barnrättsperspektivet, mångfald och den heterogena grupp som personer 

med funktionsnedsättning utgör 

• förtydligat de mänskliga rättigheterna genom att koppla till artiklar i 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  

• formulerat färre men bredare mål samt identifierat strategier, och indikatorer 

• förtydligat vikten av samverkan och det tvärsektoriella område som 

funktionshinder utgör  

• identifierat följande förutsättningar: kunskap om mänskliga rättigheter, livsvillkor 

och funktionsnedsättning, ha uppföljningar och statistiska underlag, tillgänglighet 

samt samverkan 

• definierat begrepp  

• identifierat relaterade styrande dokument  

• tidsatt programmet 

Förslag till reviderat program finns i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 
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Identifierade förutsättningar 

För att Göteborgs Stad ska kunna vara en stad som möjliggör full delaktighet för personer 

med funktionsnedsättningar behöver det finnas god kunskap och medvetenhet om 

funktionshinder och situationen för personer med funktionsnedsättning. Stadens 

verksamheter ska i sina enkäter och uppföljningar samla in underlag på ett sådant sätt att 

det är möjligt att göra analyser utifrån diskrimineringsgrunderna för att identifiera och ta 

bort hinder som uppstår i att utöva sina rättigheter. I stadsledningskontorets kontakt med 

Länsstyrelsen i västra Götaland och Myndigheten för delaktighet har man inte kunnat 

identifiera någon kommun kunnat som arbetar med uppföljning av levnadsvillkor för 

personer med funktionsnedsättning. I de allra flesta kommuner är underlaget för litet för 

att kunna ge statistiskt säkerställda data över tid. 

Göteborgs Stads program för full delaktighet förpersoner med funktionsnedsättning är en 

tvärsektoriell angelägenhet och målen kan inte lösas av enskilda nämnder och styrelser, 

det behövs samverkan. Kunskap om varandras ansvar och skyldigheter underlättar 

samverkan. Programmets olika rättighetsområdena påverkar varandra. Det innebär till 

exempel; för att personer med funktionsnedsättning ska ha goda förutsättningar för att 

uppleva trygghet behövs en tillgänglig inne- och ute miljö, ett eventuellt individuellt stöd 

för självständighet samt att berörda parter har kunskap och samverkar. Rättighetsområden 

och mål behöver ses i relation till varandra för att få synergier och resultat för att komma 

närmare att nå målen. 

Brister i tillgänglighet försvårar för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga 

på lika villkor som andra i befolkningen. Ett arbete med att identifiera och åtgärda sådana 

brister behöver bedrivas systematiskt och uthålligt och föregås av analys. Universell 

utformning handlar om att göra rätt från början, att utforma och planera samhället så att 

man inte utesluter någon. På så sätt undviker man att skapa behov av anpassningar i 

efterhand. 

Uppföljning av programmet 

Programmet syftar till att funktionshinderperspektivet ska synliggöras i stadens ordinarie 

uppföljning och att perspektivet finns med i verksamhetsutvecklingen av stadens 

verksamheter. Ett flertal av programmets indikatorer kan utgöra en del av 

verksamhetsuppföljningen. 

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning behöver säkerställas och integreras i 

det planerade och pågående arbetet och i de dokument som styr det arbetet. 

Måluppfyllelsen av programmet föreslås följas via ett antal indikatorer på samhällsnivå, 

generell verksamhetsnivå och specifik verksamhetsnivå funktionshinder (till exempel 

LSS-verksamhet och särskola). De flesta indikatorer på samhällsnivå är hämtade från 

frågor i Folkhälsomyndighetens enkät ”Hälsa på lika villkor?” 2020. Den riktar sig till 

befolkningen i Göteborg mellan 16–84 år och genomförs vart annat år. I enkäten finns en 

ny fråga om den svarande har en funktionsnedsättning. Genom att redovisa svar från 

personer med respektive utan funktionsnedsättning kan det vara möjligt att få en 

indikation på måluppfyllelsen om lika villkor som andra. Genom några indikatorer på 

verksamhetsnivå går det även att redovisa en jämförelse mellan personer med och utan 

funktionsnedsättning. Här finns det behov av ytterligare mått, till exempel inom 

rättighetsområdet utbildning. De indikatorer som mäter specifik verksamhetsnivå 

funktionshinder utgörs av mått från brukarenkäter. De kommer att kunna ge en indikation 
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på utvecklingen över tid, men inte ge en indikation på måluppfyllelsen om lika villkor 

som andra. Några indikatorer mäter utvecklingen av stadens verksamheter som direkt 

berör barn. 

Stadsledningskontoret gör en baslinjemätning 2020 och följer sedan upp resultaten av 

indikatorerna vart annat år med början 2022. Det är möjligt att det finns mål som behöver 

belysas ytterligare genom kompletterande mätningar. 

Kännedom och ansvar 

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är en 

tvärsektoriell angelägenhet och målen kan inte lösas av enskilda nämnder och styrelser. 

Till stöd för kommunstyrelsens uppdrag från budget 2020 att göra programmet känt samt 

verka för programmets genomförande i nämnder och bolag har stadsledningskontoret 

påbörjat arbetet med en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen innefattar 

inledningsvis aktiviteter som bidrar till att öka kännedomen om revideringen av 

programmet och innehållet i planen kommer löpande under året att anpassas och 

utvecklas. Aktiviteter som finns i planen är till exempel planering och genomförande av 

spridningskonferenser, informationstillfällen och material om programmet. 

Redovisning av uppdrag om strategiskt samarbete 
Stadsledningskontoret har i uppdrag att utreda hur ett strategiskt samarbete kan utformas 

för att underlätta för fler människor med funktionsnedsättning att få anställning i staden 

och har utifrån detta inhämtat synpunkter från funktionshinderrörelsens representanter. 

Övergripande reflektioner från representanterna var att staden som stor offentlig 

arbetsgivare har ett extra stort ansvar, men de upplever inte att staden tar det ansvaret. 

Rätten att förtjäna sitt uppehälle genom arbete på arbetsmarknaden, i en miljö som är 

öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 

slås fast i artikel 27 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Den nationella funktionshinderspoltiken har konventionens olika artiklar som 

utgångspunkt för arbetet i Sverige. Två av de samhällsområden som pekas ut som 

prioriterade och avgörande för att nå jämlika levnadsvillkor och delaktighet i 

samhällslivet för personer med funktionsnedsättning är arbetsmarknads- och 

utbildningsområdena. De ses som centrala och ”något av ett nav som insatser på andra 

områden bör kretsa kring”. Att utveckla arbetet inom dessa områden har särskilt stor 

betydelse för en individs delaktighet i samhället vilket innebär att kommunerna har ett 

särskilt stort ansvar att skapa förutsättningar för att alla ska kunna få och ta ett arbete, 

oavsett om personer har funktionsnedsättning eller inte.1  

Arbetsmiljöverket har för närvarande en pågående översyn av föreskrifter och allmänna 

råd om arbetsplatsers utformning och arbetsanpassning. Beslut väntas i mars 2020. Av 

förslaget till arbetsplatsens utformning framgår att arbetsplatsen ska vara ”tillgänglig och 

användbar så att så många som möjligt kan använda arbetsplatsen på lika villkor, även 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och personer med allergier”. 

Föreskrifterna om arbetsanpassning och tillvägagångssätt gäller ”alla verksamheter där 

 
1 Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23 
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arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning, när det finns behov av 

arbetsanpassning, trots de åtgärder som vidtagits i det generella arbetsmiljöarbetet.2 

Samverkan behöver alltså omfatta såväl stadens kontakter med externa aktörer som 

samverkan på strategisk nivå i frågor som staden har rådighet över, det vill säga i allt från 

samhällsplanering i stort, planering och utformning av arbetsplatser till stöd, handledning 

och utbildning för stadens arbetsgivare. Rörelsens representanter menar att de redan är 

delaktiga i många olika typer av samverkansorgan men upplever att det händer väldigt 

lite, trots deras medverkan. 

Frågan om samarbete och samverkan på strategisk nivå innehåller dels ett 

rättighetsperspektiv, dels ett kompetensförsörjningsperspektiv och är också viktig för att 

staden ska betraktas som attraktiv arbetsgivare. 

Stadsledningskontorets bedömning 
I den utvärdering som stadsledningskontoret genomförde av Göteborgs Stads program för 

full delaktighet för personer med funktionsnedsättning framgick tydligt att programmet är 

en tvärsektoriell angelägenhet och att målen inte kan lösas enskilt av nämnder och 

styrelser. I föreliggande revidering har helhetsperspektivet och behovet av samverkan 

stärkts för att skapa förutsättningar för att nå målen i programmet. Rättighetsområden och 

mål behöver ses i relation till varandra för att få synergier och resultat. 

Stadsledningskontoret anser att stadens nämnder och styrelser behöver säkerställa 

förutsättningar för att Göteborgs Stad ska vara en stad som möjliggör full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättningar. För att kunna nå målen i programmet krävs god 

kunskap och medvetenhet om funktionshinder och situationen för personer med 

funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter, säkerställa tillgänglighet i staden inom 

respektive nämnd och styrelsers ansvarsområden samt samverkan internt och externt. 

Stadsledningskontoret anser att frågor m funktionsnedsättning behöver ställas i flera av 

de enkäter och uppföljningar stadens verksamheter använder, speciellt inom 

utbildningsområdet. 

Stadsledningskontoret har i samband med framtagandet av ett reviderat program arbetat 

fram en kommunikationsplan. Den skall vara ett stöd i uppdraget att i samband med 

revideringen av programmet verka för att säkerställa att stadens nämnder och styrelser har 

god kännedom om programmet och sitt eget ansvar för dess genomförande. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att Göteborgs Stads program för full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning skickas på remiss till samtliga 

stadsdelsnämnder, social resurs nämnd, Stadshus AB samt nämnden för intraservice, 

nämnden för konsument- och medborgarservice, valnämnden, trafiknämnden, 

lokalnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, nämnden för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning, utbildningsnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden, inköps- och 

upphandlingsnämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, 

kulturnämnden och Göteborgs stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs stads 

pensionärsråd samt de deltagande intresseorganisationerna. Remissen avser 

remissinstansernas uppfattning om det reviderade programmet. 

 
2 Arbetsmiljöverkets föreskrift om allmänna råd om arbetsanpassning, AFS 2019:14. Träder i kraft 

i mars 2020, enligt SKR 
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I samband med uppdraget, att utreda hur ett strategiskt samarbete kan utformas för att 

underlätta för fler människor med funktionsnedsättning att få anställning i staden, 

konstaterar stadsledningskontoret att funktionshinderrörelsen är en viktig 

samverkanspartner tillsammans med Göteborgs Stad som arbetsgivare. Exempel på 

utvecklingsfrågor för strategiskt samarbete med stadens nämnder och styrelser är frågor 

som handlar om kompetensförsörjning, arbetsdelning och utformning för tillgänglighet på 

stadens arbetsplatser. De fackliga organisationer har en självklar plats i alla former av 

samarbeten, och på alla nivåer, i utvecklingsfrågor som rör arbetsgivarpolitiken. Utifrån 

detta bör samverkan ske inom ramen för kontinuerliga utvecklingsinitiativ på central, 

strategisk nivå. 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och utbildning 
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Stadsdirektör  

 


