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Lokala Rådet för Funktionshinderfrågor  
Göteborgs Stad Centrum

Verksamhetsberättelse 2019 

- Rådet har bestått av följande personer under 2019:
• Yvonne Pontén Områdeschef FH (vice ordförande)
• Viktoria Arestav sekreterare
• Ann-Louise Östman Sektorchef IFO-FH (fr o m 2019-10-31)
• John Ekman (D) SDN
• Satu Rekola (MP) SDN

• Annette Wilhelmsson SRF
• Cecilia Solberg Neuroförbundet
• Dennis Bokedal Astma- och allergiföreningen
• Maria Kolobaric Reumatikerförbundet
• Robert Kindberg DHR
• Annika Lindström Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg (ordförande)
• Erik Lönnroth SRF (ersättare, har inte deltagit på något möte under året)
• Susanne Janebrink (ersättare, har inte deltagit på något möte under året)

- Rådet har haft 5 stycken möten under året.

- Rådet har fått information från Maria Lagerberg angående LOV (Lagen om valfrihet) 
för daglig verksamhet. Den frågan har också följts upp av rådet under året. 

- Rådet har diskuterat hur rådets arbete kan synliggöras mer genom t ex 
stadsdelsnämnden Centrums egen Facebooksida, men också genom att uppdatera 
rådets hemsida.

- Annette Wilhelmsson, Robert Kindberg, Cecilia Solberg och Dennis Bokedal från rådet 
har deltagit i en workshop om Framtidens Göteborg ur ett tillgänglighetsperspektiv.

- Rådet har diskuterat frågan om hur Västtrafiks nya system för medresenärskort 
påverkar brukarna. 

- Rådet har diskuterat hur Göteborgs stads plan för ett Jämlikt Göteborg omhändertar 
funktionshinderperspektivet. 

- Rådet har tagit upp frågan om hur stadsdelen hanterar att rökförbud på offentliga 
platser blivit lag. 

- Rådet har bevakat frågan om stadens omorganisering när stadsdelarna ska blir 
facknämnder istället. 

- Rådet har diskuterat möjligheterna att få med ett tillgänglighetsperspektiv i mallen för 
tjänsteutlåtande under året. 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- Carolina Schmidt, enhetschef Bostad med särskild service Egna hem har presenterat 

en brukarrevision från ett av Centrums BmSS. 

- Rådet har under året lyft tillgänglighetsaspekten rörande elsparkcyklar.

- Rådet har fått information gällande planarbete och stadsutveckling från Sara Linder 
angående:

• Utbyggnad av Universeum
• Sommargågator i Göteborg

- SRF har under året arbetat med flera tillgänglighetsfrågor, bl a Västtrafiks prattorer 
och tillgängliga utrop på tågcentralen. SRF har också lyft frågan om bristande 
tillgänglighet på passcentralens entré.

- Astma- och Allergiföreningen har under året drivit frågan om behovet av en riktlinje 
gällande parfymer och dofter i Göteborgs stad. Det har lett till att GRF har skickat in 
en skrivelse om detta till Kommunstyrelsen. 

- Neuroförbundet har bl a lyft olika tillgänglighetsfrågor i staden under året, och också 
frågan om utbildning och hälsa och bostad och hälsa. 

- Rådet har också diskuterat de lokala funktionshinderrådens funktion i stadsdelarna i 
och med att staden planerar att omorganisera sig och ha facknämnder istället för 
stadsdelsnämnder. Rådet konstaterar att det lokala funktionshinderrådet i Centrum 
fungerar mycket bra och är och att det är önskvärt att det får finnas kvar i någon form 
även i den nya organisationen.
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