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Utvärdering av Göteborgs Stads program för 
full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning  

§ 21, 1616/18 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Utvärdering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande antecknas.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag 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 vad som 

framgår av yrkande från M, L och C den 27 februari 2019.  

3. Kommunstyrelsen får 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.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med intresseorganisationerna inom 

funktionshinderområdet revidera Göteborgs Stads program för full delaktighet i 

enlighet med de synpunkter som framkommit i utvärderingen.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med revideringen 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.  

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med revideringen 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.  

7. Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret får i uppdrag att i samband med en 

revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning säkerställa att stadens nämnder och styrelser har kännedom om 

programmet och sitt egna ansvar för dess genomförande.  

Handling 
2019 nr 45. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
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Bettan Andersson 

 


