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Yttrande över remiss gällande Göteborgs Stads plan 
för en jämlik stad 2019-2022, dnr 0685/18  
 
Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation för 49 funktionshinderföreningar som 
tillsammans har omkring 20 000 medlemmar. Funktionsrätt Göteborgs vision är ett 
samhälle där alla, oavsett funktionalitet, är fullt delaktiga och jämlika på alla områden. 
 

 
Funktionsrätt Göteborg avstyrker förslag till plan för en jämlik stad 
 

Funktionsrätt Göteborg (FRG) avstyrker förslaget till Göteborgs Stads plan för en jämlik 

stad 2019-2022. FRG anser att det är mycket viktigt att Göteborgs Stad arbetar 

systematiskt och rättighetsbaserat för minskade klyftor, ökad jämlikhet och en socialt 

hållbar stad. FRG ställer sig positiv till att ta fram en plan för en jämlik stad, men planen 

behöver vara utformad på ett annat sätt än förslaget i remissversionen. 

 
Motivering till avstyrkandet av förslaget till plan 
 
För FRG är det av särskilt stor betydelse att staden arbetar med att uppnå jämlika 
levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i alla delar av 
stadens verksamhet. I november 2017 fastslog riksdagen det funktionshinderpolitiska 
målet som Göteborgs Stad är skyldig att arbeta för att uppnå:  
 

”Det nationella 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 att 
barnrättsperspektivet uppmärksammas.” 
 
FRG kan inte se att detta funktionshinderpolitiska mål har integrerats i arbetet med 
Jämlikt Göteborg, inte heller i förslaget till plan för en jämlik stad.  I förslagets 
förteckning över program och planer som angränsar till Göteborgs Stads plan för en 
jämlik stad 2019-2022 saknas Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning, så inte heller detta program är integrerat i förslaget till plan 
för en jämlik stad. FRG kan inte se hur förslaget till plan för en jämlik stad kommer att 
leda till ökad jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
 

Förslaget till plan är otydligt och abstrakt. Det är svårt att se att förslaget skulle 
konkretisera och operationalisera Program för en jämlik stad i enlighet med riktlinjerna 
för styrande dokument. 

Funktionsrätt Göteborg  
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I tjänsteutlåtandet formuleras att planens aktiviteter inte är en nedbrytning av 
programmets målområden, utan att de anger organisatoriska förutsättningar för att 
uppnå programmets mål. FRG menar bestämt att detta är otillräckligt som en plan. 
Grundläggande organisatoriska förutsättningar kan ingå som en del i en plan, men det är 
mycket otillräckligt att de organisatoriska förutsättningarna ska utgöra hela planen. 
Samverkan, integrering och tvärsektoriellt arbete kan utgöra en utgångspunkt för att 
genomföra en plan, men det kan inte vara planen. 
  
FRG anser att planen bör förhålla sig till de målområden och strategier som finns i 
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026. Programmets mål och strategier 
bör dessutom brytas ned utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Detta är nödvändigt 
för att inkludera alla invånare i staden i jämlikhetsarbetet. Utan planer som utgår från 
diskrimineringsgrunderna kan man inte komma åt de ojämlika livsvillkor som drabbar 
olika diskriminerade grupper. 


