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Göteborg 17 februari 2020 

Bristande samråd med funktionsrättsrörelsen i samband med 

omorganiseringen av stadens nämndstruktur  

Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation för 49 funktionshinderföreningar i Göteborg.  

Funktionsrätt Göteborg vill uppmärksamma stadens styrande politiker om att den pågående 

omorganiseringen av stadens nämndstruktur genomförs helt utan samråd eller dialog med 

funktionsrättsrörelsen och de olika former av inrättade råd där funktionsrättsrörelsens 

representanter är förtroendevalda. Detta, menar vi, är ett allvarligt demokratiskt problem och en 

bristfällig hantering från stadens sida som vi befarar kommer att få betydande negativa 

konsekvenser.  

Stadens olika råd och civilsamhället borde ha gjorts delaktiga i processen i ett tidigt skede för att få 

möjlighet att bidra med sina perspektiv på konsekvenserna av förändringarna. Nu har viktig 

erfarenhetskunskap gått förlorad. Tillvaratagandet av dessa erfarenheter hade kunnat förhindra olika 

typer av misstag som kan drabba befolkningen. 

 Omorganiseringen från stadsdelsnämnder till funktionsindelade nämnder inom de områden som 

tidigare har kallats för ”befolkningsansvaret” handlar i mycket hög utsträckning om 

funktionshinderpolitiska frågor. I denna process är det anmärkningsvärt att inte alls föra dialog med 

funktionshinderråden eller funktionsrättsrörelsen. 

Enligt funktionsrättskonventionens artikel 4:3 ska staden i beslutsfattande processer angående frågor 

som berör personer med funktionsnedsättning nära samråda med och aktivt involvera personer med 

funktionsnedsättning genom de organisationer som företräder dem. Aktiv involvering borde ha varit 

grundläggande i denna process av omorganisering, men har inte skett alls.  

Exempel på frågeställningar där funktionsrättsrörelsen bör vara involverad: 

 Fördelningen av funktioner och ansvarsområden till de olika nämnderna. 

 Gränssnittens konsekvenser ur ett brukar-/invånarperspektiv. 

 Organiseringen av de olika formerna av råd i den nya organisationen 

 Funktionsrättsfrågorna ur ett hela staden perspektiv, den principiella frågan om integrering 

kontra separering. 

 Stadens samverkan med civilsamhället och hur föreningsstöd och bidragsadministration 

fördelas. 

 Ekonomiska konsekvenser av omorganiseringen ur ett brukar-, invånar- och 

civilsamhällesperspektiv. 

Funktionsrätt Göteborg uppmanar kommunstyrelsen att i detta sena skede vidta åtgärder för att 

säkra aktiv involvering av funktionsrättrörelsen i dessa funktionshinderpolitiskt viktiga frågor. 


