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Inledning

Syftet med Göteborgs Stads program 
för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 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. 

Göteborgs Stads program för full delaktighet  
för personer med funktionsnedsättning 2021–2026 
gäller för Göteborgs Stads samtliga nämnder  
och styrelser.
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Bakgrund

Göteborgs Stads program för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning beslutades 

av kommunfullmäktige juni 2015. Kommunfullmäktige 
tog år 2019 beslut om att revidera programmet 
för att säkerställa att det fick en ännu tydligare 
koppling till mänskliga rättigheter och det nationella 
funktionshinderspolitiska målet. Revideringen har 
genomförts i samarbete med representanter från 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, 
intresseorganisationer samt Göteborgs Stads 
förvaltningar och bolag.

Mänskliga rättigheter  
som grund
De mänskliga rättigheterna utgår 
från att alla människor är födda fria 
och lika i värde och att rättigheterna 
gäller alla – utan åtskillnad. Ytterst 
reglerar mänskliga rättigheter  
förhållandet mellan staten och  
individen. Det offentliga har ansvar 
för att respektera, skydda, uppfylla  
och bevaka arbetet med de mänskli-
ga rättigheterna. Individen som äger 
rättigheten är rättighetsbärare. Det 
offentliga är skyldighetsbärare.

Det nationella målet för 
funktionshinders politiken 
och dess principer för 
genomförande
Det nationella målet för funktions-
hinderspolitiken 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 funk-
tionsnedsättning i ett samhälle med  
mångfald som grund. Målet ska bidra  
till ökad jämställdhet och till att 
barnrättsperspektivet ska beaktas. 
För att nå det nationella målet ska 
genomförandet av funktionshin ders-
politiken inriktas mot de fyra  
områdena: 

 » principen om univer sell utformning, 

 » befintliga brister i tillgängligheten, 

 » individuella stöd och lösningar 
för individens själv ständighet 
samt att,

 » förebygga och motverka  
diskriminering. 

Inget av dessa områden kan ensamt 
uppnå det nationella målet, de är 
ömsesi digt beroende.
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Koppling till andra  
styrande dokument

Internationellt
 » FN:s allmänna förklaring om de  
mänskliga rättigheterna.

 » FN:s konvention om rättigheter för  
personer med funktionsnedsättning.

 » FN:s konvention om barnets rättigheter.

 » FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Nationellt
 » Nationellt mål och inriktning  
för funktionshinders politiken, 
regeringens proposition 
2016/17:188. 

 » Lagstiftning, till exempel:  
barnkonventionen som lag,  
skollagen, socialtjänst  lagen,  
lagen om stöd och service  
för vissa funktionshindrade, 
hälso- och sjukvårds lagen,  
plan- och bygg lagen, lagen om 
tillgänglig het till digital offentlig 
service, diskrimine rings lagen.

Lokalt
Redan i nämnders reglementen  
och styrelsernas ägardirektiv anges 
att uppdragen ska utföras utifrån 
demokratisk grundsyn om mänskliga 
rättigheter och mot diskriminering. 

Göteborgs Stads program för 
full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning utgör ett stöd 
för staden att i andra program och 
planer omhänderta rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning.

Uppföljning

Uppföljning av 
programmets mål 
Programmet följs upp på utveckling 
av måluppfyllelse för ett antal  
indikatorer på samhälls- och verk-
samhetsnivå. Några indikatorer 
mäter utvecklingen av stadens 
verksamheter som direkt berör 
barn. Stadsledningskontoret gör 
en baslinje mätning 2020 och följer 
sedan upp resultaten av indikato-
rerna vart annat år med start 2022. 
För vissa mål kan kompletterande 
mätningar behöva göras. 

Programmet bidrar till att villkoren 
för personer med funktionsned-
sättning ska synliggöras i stadens 
ordinarie uppföljning och att  
det beaktas i utvecklingen av  
stadens verksamheter. Ett flertal  
av programmets indikatorer kan 
utgöra del av den ordinarie  
verksamhetsuppföljningen.

Utvärdering av programmet
Programmet gäller till och med 
2026 års utgång och utvärderas av 
stadsledningskontoret i samverkan 
med intresseorganisationerna inom 
funktionshinderområdet under  
programperiodens sista år. 
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Programmet

Programmet har  
10 rättighetsområden
Rätten till: 
 1. Ett självständigt liv

 2. Information och kommunikation

 3. Demokratisk delaktighet

 4. Ett tryggt liv

 5. Bästa möjliga hälsa

 6. Utbildning

 7. Arbete och sysselsättning

 8. Fungerande bostad

 9. Att kunna förflytta sig i och använda  
  Göteborgs inne- och utemiljöer

 10. Meningsfull fritid

Rättighetsområdena inleds med en kort beskrivning  
utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Därefter ges exemplifieringar av utmaningar om varför  
området behöver uppmärksammas. 

Till varje rättighetsområde finns ett övergripande mål med 
strategier och utsedda ansvariga nämnder och styrelser.

För att uppnå målen i programmet 
behöver stadens nämnder och styrelser 
säkerställa kunskap och medvetenhet, 

tillgänglighet samt samverkan internt och externt. 
Personer med funktionsnedsättning, anhöriga och 
intresseorganisationer är viktiga samverkansparter.

1110

De olika rättighetsområdena i programmet påverkar också varandra, 
vilket symboliseras i bilden ovan. Det innebär till exempel; för att 
personer med funktionsnedsättning ska ha goda förutsättningar  
för att uppleva trygghet behövs en tillgänglig inne- och utemiljö, 
eventuellt ett personligt stöd för själv ständighet samt att berörda 
parter har kunskap och samverkar.

Jämlika levnadsvillkor 
och full delaktighet 

i samhället

Samverkan

Kunskap och
medvetenhet Tillgänglighet

Information 
och 

kommunikation

Demokratisk 
delaktighet

Trygghet

Hälsa

Utbildning

Arbete och 
sysselsättning

Bostad

Användbara 
inne- och 
utemiljöer

Fritid

Självständighet



1
Rätten till ett  

självständigt liv

Beskrivning
Personer med funktions-
nedsättning har rätt att leva 
självständigt och delta i 

samhället på lika villkor som andra.  
Det innebär bland annat att ha 
kännedom om och tillgång till olika 
former av samhällsservice, personligt 
stöd, rehabilitering och habilitering, 
bostad, arbete eller sysselsättning 
samt ekonomiska förutsättningar. 
Det personliga stödet är för en del 
avgörande för möjligheten att kunna 
delta på lika villkor som andra. 

För att ha goda möjligheter att  
leva ett så självständigt liv som 
möjligt behöver därmed flera olika 
förutsättningar och rättigheter 
införlivas.

Utmaningar
Personer med funktionsnedsättning 
i Göteborg upplever generellt att 
de själva kan påverka sin situation i 
lägre utsträckning än personer utan 
funktionsnedsättning och har i lägre 
utsträckning möjlighet att betala en 
oförutsedd utgift. Vårdnadshavare 
till barn med funktionsnedsättning 
har generellt sämre levnadsvillkor 
än andra och upplever att det ofta 
finns en förväntan om att de ska ta 
ett större koordinerande ansvar än 
övriga föräldrar. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 19, 20, 26, 27 och 28
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Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning 
kan leva ett självständigt liv på lika 
villkor som andra.

Prioriterade strategier  
för att nå målen

1:1 Stadens verksamheter ska  
informera personer med funktions-
nedsättning om rättigheter och 
möjligheter på det sätt som  
individen kan ta del av och förstå.

1:2 Stadens verksamheter ska ha 
ett helhetsperspektiv i kontakterna 
med barn, familjer och vuxna med 
funktionsnedsättning.

1:3 Stadens verksamheter ska 
samverka internt och externt för att 
personer med funktionsnedsättning 
ska ha ett självständigt liv på lika 
villkor som andra. 

1:4 Stadens verksamheter ska  
bemöta personer med funktions-
nedsättning på ett normmedvetet 
sätt med individens behov i centrum.

 
Ansvariga

Alla nämnder och styrelser.

Särskilt ansvariga nämnder är: 

 » Nämnden för funktionsstöd 

 » Socialnämnden Centrum

 » Socialnämnden Hisingen

 » Socialnämnden Nordost

 » Socialnämnden Sydväst 

 » Äldre samt vård- och  
omsorgsnämnden
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2
Rätten till information  

och kommunikation

Beskrivning
Personer med funktions-
nedsättning har rätt  
att söka och ta emot  

information samt kommunicera på 
lika villkor som andra genom alla 
former av självvalda kommunika-
tionssätt. Tillgänglig information och  
att kommunicera för att förstå och 
göra sig förstådd är en förutsättning 
för att skapa full delaktighet.  
Information som är avsedd för 
allmänheten ska ges i tillgängligt 
format och vid behov underlättas 
genom bland annat teckenspråk, 
punktskrift och alternativ komplet-
terande kommunikation.

Utmaningar
Tillsyn och uppföljning av till gänglig 
information och kommunikation  
har försämrats och kompetens  
om tillgänglighet saknas i många 
myndigheter och kommuner. Stadens  
verksamheter saknar en tillräcklig 
grundläggande digital infrastruktur 
vilket skapar ett utanförskap och 
hinder för information, kommunikation  
och självständighet för personer 
med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 2, 9 och 21

Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning 
får information och kommunicerar 
med staden på lika villkor som andra. 

Prioriterade strategier  
för att nå målen

2:1 Stadens verksamheter ska 
anpassa och utveckla sin kommu-
nikation så att alla personer med 
funktionsnedsättning kan förstå 
informationen och uttrycka behov 
och synpunkter. 

2:2 Stadens verksamheter ska 
utveckla och använda digitala och 
tekniska lösningar när det gynnar 
tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning i kommunika-
tion med staden.

 
Ansvariga

Alla nämnder och styrelser. 

Särskilt ansvariga nämnder är: 

 » Nämnden för Intraservice

 » Nämnden för demokrati 
och medborgarservice 

 » Kommunstyrelsen
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3
Rätten till  

demokratisk delaktighet

Beskrivning
Personer med funktions-
nedsättning har rätt att 
vara delaktiga och utöva 

inflytande i det politiska och  
offentliga livet på lika villkor som 
andra. Det innebär bland annat reell 
möjlighet att rösta, inneha politiska 
uppdrag, utöva sin yttrande- och 
åsiktsfrihet samt delta i förenings- 
och övrigt samhällsliv. Tillgänglighet 
är en förutsättning för delaktighet. 
Barn med funktionsnedsättning har 
rätt att fritt uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som rör barn, och har rätt 
till stöd i det för att nå lika villkor 
som andra barn.

Utmaningar
Det finns behov av att åtgärda  
bris tande tillgänglighet i vallokaler  
som används i Göteborg. Det saknas 
ofta valinformation i tillgängliga  
format och stödet i vallokalen  
brister. Antalet personer med 
funktions nedsättning som kandiderar  
till eller innehar offentliga ämbeten  
är fort farande lågt. Staden saknar  
underlag om personer med 
funktions ned sättningar i uppföljning 
av stadens verksamheter. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 7, 9, 21 och 29

Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning 
kan utöva sina demokratiska rättigheter, 
är delaktiga och har inflytande på lika 
villkor som andra.

Prioriterade strategier  
för att nå målen

3:1 Stadens verksamheter ska  
säkerställa att personer med  
funktionsnedsättning kan rösta  
och löpande påverka stadens  
utveckling på lika villkor som andra. 

3:2 Stadens verksamheter ska  
möjliggöra att personer med  
funktionsnedsättning kan delta i 
förenings- och övrigt samhällsliv  
på lika villkor som andra.

3:3 Stadens verksamheter ska 
i sina enkäter och uppföljningar 
samla in underlag på ett sådant sätt 
att det är möjligt att göra analyser 
utifrån diskrimineringsgrunderna. 

3:4 Stadens verksamheter ska 
samråda och aktivt involvera 
intresse organisationer i åtgärder 
som berör personer med  
funktionsnedsättning. 

 
Ansvariga

Alla nämnder och styrelser. 

Särskilt ansvariga nämnder är: 

 » Valnämnden

 » Nämnden för demokrati 
och medborgarservice

 » Stadsbyggnadsnämnden

 » Stadsmiljönämnden 

 » Stadsfastighetsnämnden
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4
Rätten till ett tryggt liv 

Beskrivning
Personer med funktions-
nedsättning har rätt till 
trygghet, i och utanför 

hemmet. Det omfattar att leva fritt 
och säkert från alla former av ut-
nyttjande, hedersrelaterat förtryck, 
våld, övergrepp eller diskriminering. 
I det ingår att ha tillträde till och 
kunna använda stadens inne- och 
utemiljöer samt att få det stöd som 
den enskilde har rätt till. För att 
möjliggöra trygghet i krissituationer 
behöver all krisberedskap inkludera 
personer med funktionsnedsättning. 
Ett normmedvetet förhållningssätt, 
bemötande och kunskap om olikheter 
bidrar också till trygghet.

Utmaningar
Personer med funktionsnedsättning 
i Göteborg uppger utsatthet för 
fysiskt våld och kränkningar i högre 
grad än personer utan funktions-
nedsättning, kvinnor med funktions-
nedsättning gör det i ungefär 
dubbelt så stor utsträckning som 
män utan funktionsnedsättning. 
Det är dubbelt så vanligt att elever 
med funktionsnedsättning känner 
sig otrygga i skolan. Personer med 
funktionsnedsättning är ofta mer 
beroende av sin omgivning än andra 
och kan därför ha svårt att värja sig 
från kränkningar och våld. Fler barn 
med funktionsnedsättning är utsatta 
för någon form av misshandel än 
barn utan funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 9, 11, 14, 15 och 16

Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning 
lever ett tryggt liv på lika villkor  
som andra.

Prioriterade strategier  
för att nå målen

4:1 Stadens verksamheter ska 
arbeta normmedvetet för att upp-
täcka och förebygga diskriminering,  
förtryck, våld i nära relationer och 
annan vålds utsatthet som kan 
drabba personer med funktions-
nedsättning. Det omfattar att ge 
individuellt anpassat stöd till de 
som behöver.

4:2 Stadens verksamheter ska ha 
god krisberedskap som omfattar 
personer med funktionsnedsättning.

4:3 Stadens verksamheter  
ska anpassa och utveckla sin  
information och kommunikation 
om krisberedskap så att personer 
med funktionsnedsättning kan 
förstå.

 
Ansvariga

Alla nämnder och styrelser. 

Kommunstyrelsen har ett  
särskilt ansvar.
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5
Rätten till bästa  

möjliga hälsa

Beskrivning
Personer med funktions-
nedsättning har rätt till 
bästa möjliga hälsa utan 

diskriminering. Det omfattar fysiska, 
psykiska och sociala dimensioner, 
inklusive sexuell och reproduktiv 
hälsa. Det innebär att på lika villkor 
som andra få del av hälsofrämjande  
och förebyggande insatser som 
näringsriktig kost, fysisk aktivitet, 
social samvaro och delta i screening 
i offentliga folkhälsoprogram. Rätten 
till bästa möjliga hälsa förutsätter  
också tillgång till hälso- och sjuk-
vårdsinsatser av god kvalitet,  
hjälpmedel samt rehabilitering  
och habilitering.

Utmaningar
Personer med funktionsnedsättning 
skattar sin hälsa lägre än personer 
utan funktionsnedsättning i  
Göteborg. Kvinnor med funktions-
nedsättning har skattat sitt eget 
hälsotillstånd något lägre samt 
övervägt att ta sitt liv i högre grad 
jämfört med män med eller utan 
funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 25, 26 och 30

Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning har 
möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa 
på lika villkor som andra.

Prioriterade strategier  
för att nå målen

5:1 Stadens verksamheter ska 
ha kunskap om funktions ned-
sättningar och livsvillkoren som 
påverkar hälsan för personer med 
funktionsnedsättning. 

5:2 Stadens verksamheter ska 
samverka internt och externt för 
att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att uppnå 
bästa möjliga hälsa på lika villkor 
som andra.

5:3 Stadens verksamheter  
ska medverka till att personer  
med funktionsnedsättning har 
tillgång till hälso- och sjukvård 
med god kvalitet och standard, 
hälsofrämjande och förebyggande 
insatser aktiviteter samt andra  
hälsorelaterade tjänster på lika  
villkor som andra.

 
Ansvariga

Särskilt ansvariga nämnder är: 

 » Förskolenämnden

 » Grundskolenämnden

 » Idrotts- och  
föreningsnämnden

 » Kulturnämnden

 » Nämnden för funktionsstöd 

 » Socialnämnden Centrum

 » Socialnämnden Hisingen

 » Socialnämnden Nordost 

 » Socialnämnden Sydväst

 » Utbildningsnämnden

 » Äldre samt vård- och  
omsorgsnämnden
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6
Rätten till utbildning 

Beskrivning
Personer med funktions-
nedsättning har rätt till  
utbildning på lika villkor 

som andra. Det förutsätter fysisk,  
pedagogisk och socia l tillgänglighet 
samt samverkan vid övergångar från 
förskola, förskole klass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshemmen,  
gymnasieskola, gym nasiesärskola 
och vuxenutbildning. Måluppfyllelsen  
förutsätter att individen ges möjlig het 
till delaktighet hela skoldagen och i 
fritidshemmet eller korttidstillsynen. 
Det förutsätter också individuellt 
stöd och trygghet. Barn och unga 
ska ges möjlighet att uttrycka sina 
åsikter i frågor som rör dem. För att 
kunna följa hur det går för elever 
med funktionsnedsättning  
i skolan behöver det göras upp-
följningar och analyser.

Utmaningar
Nationella rapporter visar att färre 
personer med funktionsnedsättning 
har eftergymnasial utbildning  
än övriga befolkningen, vilket  
skapar ojämlika förutsättningar  
och möjligheter för arbete. Det är 
dubbelt så vanligt att elever med  
funktionsnedsättning känner sig 
otrygga i skolan. Vidare finns brister  
i samverkan inom skolan, men också  
i förhållande till andra aktörer som  
exempelvis vårdnadshavare,  
barn- och ungdomspsykiatrin, 
habiliteringen och socialtjänsten. 
Det saknas tillräcklig styrning och 
uppföljning av hur skolsituationen  
fungerar för elever med funktionsned- 
sättning. Att identifiera och undan- 
röja hinder för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 
är i alltför liten utsträckning en del 
av det systematiska kvalitetsarbetet.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 7 och 24

Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning har 
möjlighet att nå utbildningsmålen på 
lika villkor som andra.

Prioriterade strategier  
för att nå målen

6:1 Stadens verksamheter ska 
samverka för att säkerställa ett 
sammanhållet utbildnings system 
där övergången mellan olika  
skolformer fungerar för elever  
med funktionsnedsättning. Likaså 
ska samverkan ske för att underlätta  
övergång från skola till arbetsliv. 

6:2 Stadens verksamheter ska  
säker ställa kunskap för att tidigt  
kunna uppmärksamma behov av stöd  
samt ge individanpassat stöd så  
att elever med funktionsnedsättning  
kan ges möjlighet till full utveckling 
av sina personliga färdigheter och 
att nå utbildningsmålen.

6:3 Stadens verksamheter ska 
arbeta med aktiva åtgärder för 
att skapa trygga, tillgängliga och 
icke-diskriminerande miljöer.

 
Ansvariga

Särskilt ansvariga nämnder är: 

 » Förskolenämnden

 » Grundskolenämnden

 » Utbildningsnämnden

 » Nämnden för funktionsstöd

 » Socialnämnden centrum

 » Socialnämnden Hisingen

 » Socialnämnden nordost

 » Socialnämnden sydväst

 » Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning

 » Stadsmiljönämnden

 » Stadsfastighetsnämnden
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7
Rätten till arbete  

och sysselsättning 

Beskrivning
Personer med funktions-
nedsättning har rätt att 
delta på arbetsmarknaden, 

i arbetslivet eller i annan meningsfull 
sysselsättning. Rätten till arbete ska 
skyddas och främjas. För att fler  
personer med funktionsnedsättning 
ska kunna arbeta behövs tillämpning  
av skäliga anpassningar samt att  
systematiskt arbeta med aktiva åt-
gärder mot diskriminering i samband 
med bland annat rekryterings- och 
anställningsvillkor. Det kan göra det 
möjligt för fler personer med funk-
tionsnedsättning att ha anställning 
i stadens verksamheter. Arbete och 
sysselsättning bidrar till ekonomisk 
självständighet och delaktighet i 
samhället.

Utmaningar
Arbetslösheten bland personer  
med funktionsnedsättning är  
högre än för övrig befolkning.  
Unga med funktionsnedsättning är 
överrepresenterade i gruppen unga 
som varken arbetar eller studerar. 
Bland annat påverkar studieresultat, 
och stöd, möjligheten till arbete. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 27

Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning har 
arbete eller meningsfull sysselsättning. 

Prioriterade strategier  
för att nå målen

7:1 Stadens ska anställa fler  
personer med funktionsnedsättning.  
Arbetsplatserna ska vara tillgängliga.

7:2 Staden ska samarbeta  
med Arbetsförmedlingen,  
Försäkringskassan och privata  
företag för att fler personer med 
funktionsnedsättning ska kunna 
arbeta. När gymnasieskolan tar slut 
är detta samarbete extra viktigt.

7:3 Staden ska ta fram  
praktik platser och meningsfull  
sysselsättning för personer  
med funktionsnedsättning.

7:4 Staden ska arbeta aktivt för 
att förhindra diskriminering.

 
Ansvariga

Alla nämnder och styrelser.

Särskilt ansvariga nämnder är: 

 » Inköps- och upphandlings-
nämnden

 » Kommunstyrelsen

 » Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning

 » Nämnden för funktionsstöd

 » Socialnämnden Centrum

 » Socialnämnden Hisingen

 » Socialnämnden Nordost

 » Socialnämnden Sydväst

 » Styrelser inom Business 
region Göteborgskoncernen 
i kluster näringsliv 

 » Utbildningsnämnden
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8
Rätten till  

fungerande bostad

Beskrivning
Personer med funktions-
nedsättning har rätt till en 
tillgänglig bostad och att 

leva ett självständigt liv i ett samhälle  
med lika valmöjligheter som andra.  
Det inkluderar rätten till att ha  
inflytande över bostadsform med 
eller utan stöd och att välja bostads-
ort. Bostaden ska vara tillgänglig 
och bidra till en tillfredställande  
levnadsstandard och därmed  
inte bli ett ekonomiskt hinder.  
Fungerande bostadssituation ska 
utformas i samverkan med personer 
med funktionsnedsättning.

Utmaningar
Det är brist på bostäder med  
särskild service, och de är ojämnt 
fördelade över staden. Tillgången  
är inte i balans med behovet, och 
antalet nya bostäder per år är för  
lågt. I det ordinarie bostadsbeståndet  
är många bostäder otillgängliga. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 9, 19 och 28

Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning 
har en fungerande bostad på lika villkor 
som andra.  

Prioriterade strategier  
för att nå målen

8:1 Stadens verksamheter ska  
tillämpa och ställa krav på universell  
utformning vid nybyggnation av 
bostäder.

8:2 Stadens verksamheter ska 
systematiskt inventera och åtgärda 
identifierade hinder i bostäder.

8:3 Stadens verksamheter ska  
vid större renoveringar verka för  
att öka antalet tillgängliga och  
användbara bostäder.

 
Ansvariga

Särskilt ansvariga nämnder är: 

 » Stadsbyggnadsnämnden

 » Exploateringsnämnden

 » Nämnden för funktionsstöd

 » Socialnämnden centrum

 » Socialnämnden Hisingen

 » Socialnämnden nordost

 » Socialnämnden sydväst

 » Äldre samt vård- och  
omsorgsnämnden 

 » Styrelser inom Framtiden- 
koncernen i kluster  
bostäder 

 » Styrelser inom Higab  
koncernen i kluster lokaler

26  2727



9
Rätten att kunna förflytta 

sig i och använda Göteborgs 
inne- och utemiljöer

Beskrivning
Personer med funktion 
 nedsättning har rätt till en 
tillgänglig och användbar 

inne- och utemiljö. Tillgängliga och 
användbara transporter och miljöer 
är en förutsättning för att uppnå 
full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning på lika villkor 
som andra.

Utmaningar
Alla enkelt avhjälpta hinder är  
inte åtgärdade och principen om 
universell utformning efterlevs inte  
alltid. Detta begränsar möjligheten  
att använda stadens inne- och 
utemiljöer. Många personer med 
funktionsnedsättning tvingas också 
att avstå från att resa på grund av 
brister i samordning, helhetssyn  
och information. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 9, 19 och 20

Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning kan 
förflytta sig och använda alla stadens inne- 
och utemiljöer på lika villkor som andra.

Prioriterade strategier  
för att nå målen

9:1 Stadens verksamheter ska  
tillämpa och ställa krav på universell  
utformning vid, stadsplanering 
samt ny- och ombyggnationer av 
stadens inne- och utemiljöer. 

9:2 Stadens verksamheter ska 
åtgärda enkelt avhjälpta hinder i 
inne- och utemiljöer.

9:3 Stadens verksamheter ska 
säkerställa tillgång till flexibla  
och tillgängliga transporter så att  
personer med funktionsnedsättning 
kan förflytta sig på lika villkor som 
andra.

 
Ansvariga

Alla nämnder och styrelser.

Särskilt ansvariga nämnder är: 

 » Idrotts- och förenings-
nämnden

 » Stadsbyggnadsnämnden

 » Exploateringsnämnden

 » Stadsmiljönämnden

 » Stadsfastighetsnämnden 

 » Styrelser inom Framtiden- 
koncernen i kluster  
bostäder 

 » Styrelser inom Higab  
koncernen i kluster lokaler
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10
Rätten till en  

meningsfull fritid

Beskrivning
Personer med funktions-
nedsättning har rätt att 
på lika villkor som andra 

kunna välja innehållet i och utforma 
sin fritid. Det kan vara att ta del av 
och utöva exempelvis kultur, idrott 
eller friluftsliv.

Utmaningar
Stillasittande fritid är vanligare bland 
personer med funktionsnedsättning 
än i övriga befolkningen. Barn med 
funktionsnedsättning är i högre grad 
än andra beroende av familjens stöd 
och ekonomiska förutsättningar för 
att få en meningsfull fritid med  
möjlighet till vänskapsrelationer.  
Det finns brister i information om  
aktiviteter, hinder att ta sig till  
och från en aktivitet samt brister  
i kunskap om funktionshinder och 
bemötande, som gör att hela kedjan 
inte fungerar. Det finns också brister 
i samordning mellan olika aktörer 
som på olika sätt ska möjliggöra 
rätten till en meningsfull fritid för 
personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 30

Mål att uppnå
Personer med funktionsnedsättning 
kan utforma sin fritid på lika villkor 
som andra.

Prioriterade strategier  
för att nå målen

10:1 Stadens verksamheter ska 
samverka och åtgärda hinder så att 
personer med funktionsnedsättning 
ska kunna ha en meningsfull fritid 
på lika villkor som andra.

10:2 Stadens föreningsbidrag  
och annat stöd till föreningar 
ska bidra till att personer med 
funktions nedsättning ska kunna  
ha en meningsfull fritid på lika  
villkor som andra.

 
Ansvariga

Särskilt ansvariga nämnder är: 

 » Kulturnämnden

 » Idrotts- och förenings-
nämnden

 » Exploateringsnämnden

 » Stadsmiljönämnden

 » Stadsfastighetsnämnden

 » Nämnden för funktionsstöd

 » Socialnämnden centrum

 » Socialnämnden Hisingen

 » Socialnämnden nordost

 » Socialnämnden sydväst 

 » Styrelser inom  
Göteborg & Co koncernen 
i kluster turism, kultur och 
evenemang
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Stadsledningskontoret
Telefon: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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