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Yttrande gällande revidering av Göteborgs 
Stads program för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Lundby stadsdelsnämnd översänder tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret 

som sitt yttrande. 

2. Lundby stadsdelsnämnd beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

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

delaktighet för personer med funktionsnedsättning i kommunfullmäktige den 28 mars 

2019 beslutades att programmet skulle revideras. Kommunfullmäktige gav 

kommunstyrelsen i uppdrag att göra revideringen i samverkan med 

funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor. Detta 

remissvar avser det förslag på reviderat program som sänts ut av stadsledningskontoret. 

Förvaltningen anser att förslaget på reviderat program är en generell förbättring jämfört 

med dess tidigare upplaga, men upplever samtidigt ett behov av ytterligare tillägg eller 

förtydliganden inom vissa avsnitt/rättighetsområden. Bedömningen är att vissa strategier 

bör förtydligas och att andra relevanta strategier saknas och därför bör tillkomma inom 

dessa områden (se under Förvaltningens bedömning). Detta för ökad tydlighet och bättre 

förutsättningar för måluppfyllelse, exempelvis vad gäller arbetet mot våld i nära 

relationer och samverkan för att personer med funktionsnedsättnings rätt till bästa möjliga 

hälsa ska tillgodoses. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att konsekvenserna till följd av revideringen av 

programmet endast bör medföra marginella kostnadsökningar och att programmet kan 

utföras inom befintliga ekonomiska ramar. Ett genomförande av programmets mål och 

strategier kan till och med innebära en minskning av stadens kostnader på sikt. Lundby 

stadsdelsförvaltning ser också att programmets strategier är lagda på en nivå som är 

rimlig för utförande inom grunduppdraget, men bedömer samtidigt att en del mål skulle 

kunna gynnas av mer kraftfulla och följaktligen kostsamma strategier och åtgärder, 

exempelvis vad gäller bostadsförsörjningen.   

Lundby 
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Malin Forsner 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett arbete utifrån de mål och strategier som föreslås i programmet kan öka 

tillgängligheten i staden och därmed möjliggöra minskad klimatpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 
Ett genomförande av programmets föreslagna mål och strategier bedöms medföra en 

positiv inverkan på personer oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet. Programmets prioriterade strategier 

förstärker att samhället ska utformas så att ingen utesluts. Programmet belyser också 

vikten av att stadens verksamheter samlar in underlag på ett sätt som möjliggör analyser 

utifrån diskrimineringsgrunderna.  

Programmet betonar vikten av helhetsperspektiv i kontakter med barn och familjer, vilket 

går i linje med stadens insatser för ett familjecentrerat förhållningssätt. Det bidrar också 

till ett stärkt barnrättsperspektiv genom att belysa vikten av att även barn med 

funktionsnedsättning har rätt att yttra sina åsikter i alla frågor som rör barn. 

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-06-11. 

Information sker i lokal samverkansgrupp IFO-FH 2020-06-08. 

Information sker i lokal samverkansgrupp ÄO-HS 2020-06-08. 

Samråd 
Information sker i funktionshinderråd 2020-06-09. 

Expedieras 
Ärendet expedieras till stadsledningskontoret. 

Bilagor 
1. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2020–2026. 

2. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-24 Revidering av 

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning samt redovisning av uppdrag gällande strategisk 

samverkan i funktionshinderfrågor m.m. 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21.  
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har remitterat förslag på revidering av Göteborgs Stads program 

för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2020-2026 med begäran om 

yttrande till samtliga stadsdelsnämnder, social resursnämnd, 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, Göteborgs Stads råd för 

funktionshinder, Göteborgs Stads pensionärsråd samt deltagande intresseorganisationer.  

Vid användning av formuleringar som ”stadens program” eller ”programmet” i detta 

yttrande avses alltid Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2020-2026 om inget annat anges. 

Beskrivning av ärendet 
 

Bakgrund 

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

beslutades av kommunfullmäktige år 2015 och utvärderades mandatperiodens fjärde år. 

Utvärderingen visade bland annat att det i varierande omfattning bedrivs arbete inom alla 

rättighetsområden och att programmet kunde utvecklas på ett flertal punkter - främst 

indikatorerna, kännedomen om programmet och samstämmigheten gentemot andra 

styrande dokument. Kommunfullmäktige gav därför den 28 mars 2019 kommunstyrelsen 

i uppdrag att i samverkan med funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för 

funktionshinderfrågor revidera programmet. Uppdraget innefattade också att: 

• 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 hur befintlig uppföljning kan förbättras för att få mer kunskap om hur 

arbetet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning fortgår.  

• I samband med revideringen säkerställa att stadens nämnder och styrelser har 

kännedom om programmet och sitt ansvar för dess genomförande. 

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans 

med stadens samtliga nämnder och styrelser, verka för att Göteborg Stads program för 

full delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomförs. 

Förslag till reviderat program 

Följande justeringar har gjorts i det reviderade programmet som ska gälla perioden 2020-

2026:  

• Programmet har kopplats till det nationella funktionshinderpolitiska målet och 

dess inriktningar.  

• Barnrättsperspektivet, mångfald och den heterogena grupp som personer med 

funktionsnedsättning utgör har betonats. 
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• De mänskliga rättigheterna har förtydligats genom koppling till artiklar i 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

• Färre men bredare mål har formulerats. Strategier och indikatorer har 

identifierats. 

• Vikten av samverkan och det tvärsektoriella område som funktionshinder utgör 

har förtydligats. 

• Förutsättningar i form av kunskap om mänskliga rättigheter, livsvillkor och 

funktionsnedsättning, uppföljningar och statistiska underlag, tillgänglighet och 

samverkan har identifierats. 

• Begrepp och relaterade styrande dokument har identifierats. 

• Programmet har tidsatts. 

 

Förvaltningens bedömning 
Lundby stadsdelsförvaltning anser att Göteborg Stads program för full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning 2020-2026 är en generell förbättring jämfört med dess 

tidigare upplaga, men ser samtidigt behov av ytterligare tillägg eller förtydliganden inom 

vissa avsnitt/rättighetsområden. 

Rätten till ett självständigt liv 

Förvaltningen har inga önskemål om annat innehåll än det som står skrivet i programmet. 

Rätten till information och kommunikation 

Förvaltningen ser att strategi 2:1 om att stadens verksamheter ska anpassa och utveckla 

sin kommunikation så att alla personer med funktionsnedsättning kan förstå 

informationen och uttrycka behov och synpunkter kan behöva tydliggöras med att behov 

och utformande av individuellt anpassad kommunikation är central för att nå ett 

framgångsrikt arbete med strategin. 

I nuläget saknar delar av stadens verksamheter, såväl bostäder med särskild service som 

dagliga verksamheter, grundläggande digital infrastruktur som tillgång till internet/wifi. 

Detta utgör ett hinder för fortsatt utveckling av användandet av digital teknik, vilket 

behandlas i strategi 2:2 om att stadens verksamheter ska utveckla och använda digitala 

och tekniska lösningar när det gynnar tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning i kommunikation med staden. Förvaltningen föreslår därför att ett 

säkerställande av tillgång till grundläggande digital infrastruktur i alla stadens 

verksamheter blir en strategi som föregår nuvarande strategi 2:2. 

Vidare efterfrågar förvaltningen ett förtydligande av vikten av att utveckla andra 

stödformer för kommunikation utöver digital teknik. Detta då ett alltför ensidigt fokus på 

utveckling av digital teknik riskerar att bli diskriminerande i förhållande till personer med 

behov av andra former av stöd. 

Rätten till demokratisk delaktighet 

Förvaltningen har inga önskemål om annat innehåll än det som står skrivet i programmet. 
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Rätten till ett tryggt liv 

Förvaltningen anser att programmet bör vara mer specifikt avseende målgruppens 

utsatthet vid våld i nära relation, då programmet i nuläget enbart använder sig av 

begreppet ”våld”.  

Vidare ser förvaltningen att strategi 4:1 om att stadens verksamheter ska arbeta 

normmedvetet för att upptäcka, ge stöd och förebygga diskriminering, våldsutsatthet och 

förtryck som kan drabba personer med funktionsnedsättning med fördel kan delas upp i 

flera, mer konkreta strategier rörande diskriminering respektive våld. Detta för att skapa 

bättre förutsättningar för måluppfyllelse genom ökad tydlighet, ledning och styrning. 

Förvaltningen ser heller inte att en strategi om normmedvetet arbetssätt är tillräcklig för 

att ge stöd till våldsutsatta personer med funktionsnedsättning, utan att programmet också 

bör inkludera behovet av att erbjuda individuellt anpassat stöd och att utveckla 

verksamheter som kan ta emot målgruppen.  

Vidare anser förvaltningen att strategi 4:2 bör justeras till Stadens verksamheter ska ha 

god krisberedskap som omfattar och särskilt beaktar personer med funktionsnedsättning. 

Detta för att tydliggöra vikten av särskilt anpassade planer och information gällande 

krisberedskap. 

Rätten till bästa möjliga hälsa 

Förvaltningen anser att strategi 5:2 om att stadens verksamheter ska samverka internt och 

externt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att uppnå bästa möjliga 

hälsa på lika villkor som andra bör förtydligas med att stadens verksamheter i samverkan 

med andra huvudmän och externa aktörer ska bidra till att säkerställa att personer med 

funktionsnedsättnings rätt till bästa möjliga hälsa tillgodoses. 

Rätten till utbildning 

Förvaltningen har inga önskemål om annat innehåll än det som står skrivet i programmet. 

Rätten till arbete och sysselsättning 

Förvaltningen anser att detta avsnitt bör belysa den heterogena grupp som personer med 

funktionsnedsättning utgör. Det bör förtydligas att rätten till arbete eller meningsfull 

sysselsättning gäller alla – även personer med komplexa behov och/eller beteenden. 

Programmet bedöms inte möta det faktum att staden idag har påtagliga svårigheter att 

erbjuda daglig verksamhet för dessa personer, samtidigt som även utbudet av privata 

utförare för målgruppen är litet. För att inte exkludera vissa individer och behov behöver 

utbudet för denna målgrupp skyndsamt utvecklas - och en strategi för detta bör finnas.  

Rätten till fungerande bostad 

Förvaltningen tycker att det är bra att även detta program belyser det faktum att tillgången 

till bostäder för personer med funktionsnedsättning, exempelvis bostäder med särskild 

service, inte är i balans med behovet i Göteborgs Stad. Däremot bedöms programmet 

sakna en prioriterad strategi som omhändertar det faktum att antalet nya bostäder för 

målgruppen per år är för lågt, och att produktionstakten i sig därmed är otillräcklig. 

Rätten att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och utemiljöer 

Förvaltningen har inga önskemål om annat innehåll än det som står skrivet i programmet. 



 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 6 (6) 

   

   

Rätten till en meningsfull fritid 

Som tillägg till strategi 10:1 om att stadens verksamheter ska samverka och åtgärda 

hinder så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en meningsfull fritid på 

lika villkor som andra ser förvaltningen att sådan samverkan också kräver att 

förutsättningar för tillgänglighet finns. Programmet skulle därför kunna förtydliga vikten 

av att på ett tidigt stadium granska tillgänglighet och användbarhet när offentliga lokaler 

ska upplåtas och förändras. 

Även ett klargörande av innebörden av ”annat stöd” i strategi 10:2 om att stadens 

föreningsbidrag och annat stöd till föreningar ska bidra till att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna ha en meningsfull fritid på lika villkor som andra kan 

bidra till ökad måluppfyllelse. Förvaltningen ser att staden kan bidra med kompetens 

inom funktionshinder och erbjuda utbildningar för utvecklandet av tillgängliga 

fritidsaktiviteter och föreningsliv inom såväl kommunal verksamhet som i civilsamhället.  

Bilagor 

Förvaltningen ser att även dokument som Göteborgs Stads plan Bostäder för personer 

med funktionsnedsättning – plan 2018-2021 och Göteborgs Stads riktlinje för 

föreningsbidrag till civilsamhället kan relatera till programmet. 

 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Rickard Vidlund 

 

Tf stadsdelsdirektör 

 

Solveig Eldenholm 

 

Områdeschef 

 

 


