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Yttrande över TU och reglemente gällande råd för funktionsstödsfrågor, 

diarienummer N161-0695/21 

 

Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation för 51 funktionshinderföreningar i 
Göteborg. Funktionsrätt Göteborg arbetar för mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, för ett samhälle med jämlika levnadsvillkor och full delaktighet oavsett 
funktionalitet. 

Funktionsrätt Göteborg är mycket positiva till att det inrättas ett råd för funktionsstödsfrågor 
för nämnden för funktionsstöd. Göteborgs Stad har enligt funktionsrättskonventionen en 
skyldighet att nära samråda med och aktivt involvera funktionsrättsrörelsen i frågor som rör 
funktionshinder. Nämnden för funktionsstöds ansvarsområden har en oerhört stor betydelse 
för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få jämlika levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället. I nuläget är klyftorna alarmerande stora, med omfattande ojämlikhet 
och brist på delaktighet. Kring dessa frågor är det av största vikt att nämnden samråder med 
funktionsrättsrörelsen.  

Funktionsrätt Göteborg ser det också som positivt att förvaltningen tidigt i 
beredningsprocessen tog initiativ till samråd om det politiska uppdraget till nämnden att 
ansvara för lokala funktionshinderråd. Men nu behöver funktionsrättsrörelsen också komma 
till tals och avge yttrande över det färdiga förslaget till beslut. Funktionsrätt Göteborg har 
synpunkter som nämnden behöver ta i beaktande innan beslut fattas. Funktionsrätt Göteborg 
ställer sig kritiska till nomineringsförfarandet och förslaget till mandatfördelning i 
tjänsteutlåtandet.  

 

Nomineringsförfarandet 

Enligt förslagen till beslut framstår det som att nämnden på mötet den 21 april ska utse 
ledamöter till rådet från funktionsrättsrörelsen. Vi hoppas att vi har missuppfattat detta, men 
om så är fallet väcker detta en rad frågor. Funktionsrätt Göteborg representerar via sina 
föreningar en stor andel av funktionsrättsrörelsen och har inte haft någon kännedom om att 
representanter till rådet ska utses redan nu. Så vi undrar hur nomineringsförfarandet har gått 
till. Hur har de föreslagna personerna utsetts? Det är orimligt att ledamöter som ska 
representera funktionsrättsrörelsen utses utan att Funktionsrätt Göteborg, som en samlande 
paraplyorganisation, känner till detta. Om så skulle vara fallet sker nomineringsprocessen och 
beslut med en allvarlig avsaknad av transparens och öppenhet. Det är demokratiskt 
problematiskt. Men vi hoppas att vi missuppfattar förslag till beslut nr 5 i tjänsteutlåtandet. 
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Mandatfördelning i rådet 

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till mandatfördelning i rådet ser ut som följer: 

• Fyra mandat till föreningar som representerar personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd 

• Ett mandat till föreningar som representerar personer med förvärvade hjärnskador 

• Ett mandat till föreningar som representerar personer med fysiska 
funktionsnedsättningar 

• Två mandat till föreningar som representerar personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Det är bra att man tänker på representation av de olika grupper som är mottagare av 
förvaltningens stödinsatser. Funktionsrätt Göteborg anser dock att fördelningen av mandaten 
inte återspeglar hela bredden av nämndens ansvarsområde. Nämnden har ansvar för insatser 
enligt LSS. Av de tre personkretsar som lagstiftningen avser har den första personkretsen fyra 
mandat medan personkrets två och tre enbart har två mandat tillsammans. Mest 
problematiskt blir detta när det gäller personer med fysiska funktionsnedsättningar. Gruppen 
innefattar bland annat personer med rörelsenedsättning, synnedsättning, hörselnedsättning, 
astma- och allergi och andra medicinska funktionsnedsättningar. Gruppen är mycket 
heterogen och kan inte representeras av enbart en person. Många av LSS-insatserna, 
exempelvis personlig assistans, ledsagarservice, korttidsvistelse och avlösarservice är högst 
relevanta insatser för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Utöver LSS-insatserna 
kommer också nämndens ansvar för vissa insatser enligt SoL, vilka i minst lika stor 
utsträckning berör den stora målgruppen personer med fysisk funktionsnedsättning. 

Nämnden har också ansvar för verksamheter utöver ovan nämnda lagstiftningar som 
exempelvis Dalheimers Hus och föreningsbidragen för funktionshinderföreningar, 
ansvarsområden som berör funktionsrättsrörelsen i sin helhet. 

Om mandatfördelningen är tänkt att återspegla nämndens hela verksamhetsområde anser 
Funktionsrätt Göteborg att representationen behöver revideras så att den bättre speglar den 
målgrupp som berörs av nämndens ansvarsområde. 

 

Funktionsrätt Göteborg anser att nomineringsförfarandet behöver förtydligas och 
mandatfördelningen justeras i enlighet med detta yttrande innan nämnden går till beslut i 
frågan. 

 

Kontaktpersoner:  

Ippsepp Meyer, kanslichef ippsepp.meyer@funktionsrattgbg.se 

Pia Emanuelsson, ombudsman pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se 
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