
 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 1 (5) 

 

Redovisning efter hemställan från kommun-
styrelsen att inventera och förstärka ut-
bildningar i funktionsrättsrelaterade frågor för 
andra nämnder och bolag  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner information om utbildning i 

funktionsrättsrelaterade frågor för andra nämnder och bolag i tjänsteutlåtandet.  

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar hemställan från kommunstyrelsen fullgjord.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen hemställde till nämnden för funktionsstöd att inventera och förstärka 

utbildningar i funktionsrättsrelaterade frågor för andra nämnden och bolag.  

Funktionsrättsfrågor omfattar mer än det som är nämnden för funktionsstöds ansvars-

område. Det innebär att samtliga nämnder och styrelsen inom Göteborgs stad behöver 

bidra till att målen i den nationella funktionshinderpolitiken och programmet för full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning nås. Kunskap inom funktionsrätt krävs 

i nämnder och styrelsen för att arbetet utifrån nationella funktionshindermålet och 

programmet för full delaktighet för personer för funktionsnedsättningar ska vara såväl 

systematiskt i grunduppdraget som specifika insatser.  

Det finns nationella aktörer i samhället som har uppdrag kring utbildning och kunskaps-

utveckling inom funktionsrättområdet. Några av dessa redogör förvaltningen för i 

ärendet.   

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Utbildning och kunskapsutveckling inom funktionsrättsområdet kan innebära kostnader 

för nämnder och styrelser i samband med genomförande. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Målet för funktionshinderspolitiken är 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 
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barnrättsperspektivet beaktas. För att nå det nationella målet ska genomförandet av 

funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra områden: 

- Principer om universell utformning - att utforma och planera samhället så att 

ingen utesluts och att genom det undvika att skapa behov av anpassningar i 

efterhand.  

- Befintliga brister i tillgängligheten - att systematiskt och uthålligt åtgärda brister i 

tillgänglighet som försvårar för personer med funktionsnedsättning att vara 

delaktiga på lika villkor som andra i befolkningen.  

- Individuella stöd och lösningar för individens självständighet - individuella stöd 

och lösningar som ska hålla hög kvalitet och sträva efter att skapa oberoende, 

självbestämmande och självständighet hos den enskilde och möjliggöra 

delaktighet är ett komplement till den generella tillgängligheten i samhället.  

- Att förebygga och motverka diskriminering - tar sin utgångspunkt i FNs 

konventioner om mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen som reglerar 

arbetsgivarens skyldigheter att aktivt arbeta för att motverka diskriminering. 

Lagen omfattar även bristande tillgänglighet vilket innebär att en person med 

funktionsnedsättning missgynnas för att åtgärder för tillgänglighet inte gjorts. 

Inget av funktionshinderpolitikens områden kan ensamt uppnå det nationella målet utan 

de är ömsesidigt beroende. De berör stadens alla nämnder och styrelser och Göteborgs 

Stads program för full delaktighet är ett stöd för genomförandet. Syftet med programmet 

är att, utifrån de mänskliga rättigheterna och det nationella funktionshinderspolitiska 

målet, förtydliga vad som förväntas av stadens nämnder och styrelser för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga utan diskriminering på lika villkor 

som andra. 

Samverkan 
Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 20 oktober 

2021. 

Bilagor  
1. Redovisning från kommunstyrelsen av uppdrag gällande hur stadens arbete 

med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd 2020-02-

05 § 84  

2. Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-19 

§421, dnr 0604/20 
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Ärendet  
Nämnden för funktionsstöd godkänner i ärendet redovisning hemställan från kommun-

styrelsen att inventera och förstärka utbildningar i funktionsrättsrelaterade frågor för 

andra nämnder och bolag. 

Beskrivning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-19 §421, dnr 0606/20 i ärendet redovisning av 

uppdrag gällande hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för 

funktionsstöd enligt nedan 

- Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur stadens synpunkthantering kan 

förbättras och om Funktionshinderombudsmannens roll kan användas som en 

stöttande instans på en strukturell nivå.  

- Kommunstyrelsen hemställer till nämnden för funktionsstöd att inventera och 

förstärka utbildningar i funktionsrättsrelaterade frågor för andra nämnder och 

bolag.  

- Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2020-02-05 § 84 till 

stadsledningskontoret om att återkomma med förslag kring hur stadens arbete 

kring funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, i enlighet med 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort. 

Nämnden för funktionsstöd får i detta ärende en redovisning gällande andra 

beslutspunkten ovan. Nämnden för funktionsstöd kommer rapportera hemställan från 

kommunstyrelsen inom ordinarie uppföljningsstruktur i överenskommelse med 

stadsledningskontoret.  

Bakgrund  

Inför att stadsdelsnämnderna och social resursnämnd avvecklades utredde 

kommunstyrelsen den framtida organiseringen. Kommunstyrelsen tog 2020-02-05 i 

ärende tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt 

komplettering avseende nämndstruktur §84, 1369/19 beslut om att ge 

stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag kring hur stadens samlande 

arbete kring funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd.  

Stadsledningskontoret genomförde i uppdrag en utredning med utgångspunkt i 

kommunfullmäktiges budget, reglementen/ägardirekt samt Göteborgs Stads program för 

full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  

Det är utifrån redovisningen av det uppdraget som kommunstyrelsen beslutade om 

hemställan till nämndens för funktionsstöd.  

Förvaltningens bedömning  
Nämnden för funktionsstöd har ett ansvar i alla rättighetsområden i programmet och 

särskilt ansvar i flera i samverkan med stadens nämnder och styrelser. Nämnden har i sitt 

reglemente i uppdrag att säkerställa individuella stöd utifrån insatser i SoL och LSS. 

Stadsledningskontoret bedömer att nämnden för funktionsstöd är för staden en viktig part 

som kunskapskälla utifrån sitt ansvarsområde om funktionsnedsättning och kan bära 

perspektivet för de med störst behov. 



 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 4 (5) 

Funktionsrättsfrågor omfattar mer är än nämnden för funktionsstöds ansvarsområde. Det 

innebär att samtliga nämnder och styrelsen inom Göteborgs stad behöver bidra till att 

målen i den nationella funktionshinderpolitiken och programmet för full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning nås. Kunskap inom funktionsrätt krävs i nämnder och 

styrelsen för att arbetet utifrån nationella funktionshindermålet och programmet för full 

delaktighet för personer för funktionsnedsättningar ska vara såväl systematiskt i 

grunduppdraget som specifika insatser. Ansvar för kunskap inom funktionsrätt ligger på 

respektive nämnde och styrelse. Göteborgs Stad har inrättat funktionen 

funktionshinderombudsman med uppdrag att driva på stadens arbete för förbättrade 

levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det innebär 

att samverka med nämnder och styrelsen och arbeta för att öka kunskapen hos 

förvaltningar och bolag om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.  

Inom nämnden för funktionsstöds ansvar ligger att säkerställa att nämndens medarbetare 

har kunskap om verksamheternas målgrupper kopplat till nämndens uppdrag om stöd till 

personer med funktionsnedsättningar.  

Det finns nationella aktörer i samhället som har uppdrag kring utbildning och 

kunskapsutveckling inom funktionsrättområdet. Nämnden för funktionsstöd säkerställer i 

och med detta tjänsteutlåtande att samtliga bolag och förvaltningar får kännedom om 

vilka samhällsfunktioner som har till uppdrag att utbilda inom funktionsrättsområdet.  

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Länsstyrelsens stödjande arbete sker med utgångspunkt i det nationella målet och 

inriktning för funktionshinderspolitiken. Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och Västra 

Götalandsregionen i arbetet med att genomföra sina funktionshinderpolitiska planer och 

strategier.  

Länsstyrelsen har tillsammans med Myndigheten för delaktighet genomfört 

kartläggningar och analyser av regionernas och kommunernas behov av stöd inom 

funktionshinderspolitiken. Kartläggningen ligger till grund för det stöd som ges till 

kommuner och regioner. 

Länsstyrelsen Västra Götaland erbjuder generella utbildningar inom funktionsrätt, 

anpassade kompetensutvecklingsinsatser, enskilt stöd i form av anpassade föreläsningar 

och workshops och konferenser med fokus på särskilda kommunala och regionala 

verksamhetsområden.  

Myndighet för delaktighet  

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som främjar genomförandet av 

funktionshinderspolitiken. Detta gör myndigheten genom att utveckla och sprida kunskap 

om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer. Myndigheten analyserar 

utveckling av arbetet inom funktionshinderområdet genom att titta på levnadsvillkor för 

personer med funktionsnedsättning och offentliga aktörers arbete med tillgänglighet och 

delaktighet.  

Myndigheten för delaktighet har till exempel haft eller medverkar på evenemang om 

hållbart barnrättsarbete, universell utformning, fritid, kultur, skol- och lärmiljöer och 

digitalisering.  
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Tillgänglighet i staden 

Fastighetskontoret inom Göteborgs Stad ansvarar för temasidan tillgänglighet i staden. 

Temasidan samlar underlag för att alla som arbetar inom Göteborgs Stad ska kunna skapa 

förutsättningar för människor att röra sig i Göteborg genom att lära sig mer om hur ett 

funktionshinderperspektiv kan användas i arbetet.  

Kommunikation utifrån hemställan 

Förvaltningen för funktionsstöd kommer att skicka information till samtliga förvaltningar 

och bolag i Göteborgs Stad utifrån ärendet.  

 

 

 

 

 

 

Camilla Blomqvist 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Moa Ohlsson 

 

Förvaltningscontroller 

 


