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Lokala rådet för Funktionshinderfrågor 
Göteborgs stad Centrum

Verksamhetsplan 2019 

Konkreta mål
Rådet vill veta hur stadsdelens beslut följer FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättning och FN-konventionen för Mänskliga rättigheter samt Göteborgs 
Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Rådet vill också ha information om Agenda 2030 och hur stadsdelen jobbar med det.


1.  Information funktionshinderfrågor (Centrum/Göteborg)

Utveckla möjligheter för rådet att synliggöra dess arbete och funktion för hela 
stadsdelen.

2.  Anhörigstöd

Fortsatt kontakt med anhörigkonsulenten i stadsdelen.

3.  PR/Media/Information

På olika sätt föra fram information inom olika aktuella områden så att det når den breda 
massan – inte endast handikapporganisationerna

- Om det görs utskick av något slag till stadsdelens invånare kanske rådet kan få ett 
utrymme där. Kanske en länk till funktionshinderrådets hemsida.

4. Socialtjänsten

Bjuda in representant för socialtjänsten för att diskutera bedömning och insatser och 
även följa upp konsekvenserna för rådets målgrupper.

5. Arbete- och sysselsättningsfrågor

Bevaka och se över hur stadsdelen jobbar med dessa frågor för personer med 
funktionsnedsättning.

�1



onsdag 23 januari 2019

Rådet vill fortsatt följa arbetet med detta i stadsdelen framöver. Rådet vill också följa 
konsekvenserna av LOV för daglig verksamhet.

6. Fritidsaktiviteter

Rådet vill ta reda på hur stadsdelen tänker jobba med fritidsaktiviteter för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning kopplat till den rapport som Stadsledningskontoret 
har gjort.

Stående mål – Tillgänglighetsfrågor

• Tillgänglighet förskolor/skolor, arbetsplatser

• Tillgänglighet bostäder 

• Tillgänglighet fritid

• Tillgänglighet affärer, restauranger, offentliga byggnader

• Tillgänglighet offentliga toaletter

• Följs PBL i vardagen?

• Löpande uppdatering på tillgänglighetsdatabasen  www.t-d.se och epi.vgregion.se/
sv/TD/

• Bristande tillgänglighet – diskrimineringslagen!

• Kollektivtrafiken och färdtjänst

Övrigt

Information från SDN hur de ser på det lokala funktionshinderrådet, vad vill de ha för 
information från rådet och hur vill de använda rådet?

Rådet vill ha en diskussion om hur vi kan arbeta mer konstruktivt med information till och 
från rådet.

Rådet vill veta hur det går med brukarrevisionerna och vilka som genomförts.

På rådets hemsida: lägg till länk till reglementet för rådet samt verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser.
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