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  Göteborg den 19 maj 2021 

Funktionsrätt Göteborgs svar på Förvaltningen för funktionsstöds 
enkät angående mandat och nomineringsprocess till rådet 

 

1. Ser er organisation något behov av att ändra i den föreslagna 
mandatfördelningen? Hur och varför?  
 

Ja, Funktionsrätt Göteborg anser att den föreslagna mandatfördelningen behöver 
ändras.  
Förslaget har en bred representation från personkrets ett (enligt LSS). Det är bra då 
förvaltningen ansvarar för många av målgruppens frågor.  
Representationen från andra typer av funktionsnedsättningar är dock bristfällig.  
 
Förvaltningen ansvarar för insatser enligt LSS, för vissa insatser enligt SoL och många 
av psykiatrifrågorna. Många av dessa insatser berör i allra högsta grad även personer 
utanför personkrets ett, t ex kommunal assistans, avlösarservice, korttidsboende, 
hemtjänst för personer under 65 med mera.  
 
Det går inte att underskatta vikten av dessa insatser för de personer som dessa 
kommer till del. Olika behov och olika förutsättningar är per definition kopplade till en 
specifik svårighet eller specifik funktionsnedsättning och att försöka samla dessa 
erfarenheter i ett mandat som ska representera samtliga fysiska 
funktionsnedsättningar låter sig inte göras. Hur ska exempelvis en synskadad person 
redogöra för hur en rullstolsburen personen tycker att den kommunala assistansen 
bör utvecklas? 
 
Funktionsrätt Göteborg anser att reglementet behöver fler mandat för representation 
av personer med fysisk funktionsnedsättning (helst tre ytterligare). 
 
Funktionsrätt Göteborg menar också att så länge Förvaltningen för funktionsstöds 
ansvarsområde inte är helt fastställt och om förvaltningen kommer att få fler 
uppgifter, t ex ett övergripande ansvar för funktionsrättsfrågorna eller ett allmänt 
utbildningsuppdrag kring funktionshinder, utgör detta ytterligare motivering för att 
vidga mandatgruppen ”fysiska funktionsnedsättningar”. 
 
Funktionsrätt Göteborg undrar också hur fastställda de olika mandatgrupperna 
kommer att vara. Ska mandatfördelningens grupper ses som absoluta eller något man 
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ska eftersträva? Om det finns tomma platser i en mandatgrupp, ska dessa fyllas upp 
med representanter från andra grupper? 
 

 

2. Har er organisation tankar och inspel kring hur nomineringsprocessen bör 
gå till?   
 

I tjänsteutlåtandet står det att: 
 
”Nämnden för funktionsstöd uppdrar åt Funktionsrätt Göteborg att fördela mandat till 
funktionsrättsrörelsen enligt reglementet. Funktionsrätt Göteborg ansvarar för att 
administrera nomineringar från föreningar som inte är medlemmar i Funktionsrätt 
Göteborg”.  
 
Att tillsätta mandat från en hel rörelse är problematiskt. Funktionsrätt Göteborg har 
utifrån tidigare erfarenheter beslutat att samarbetsorganet endast kan vara 
behjälpliga vad gäller nomineringar från sina egna medlemsföreningar.  
 
Funktionsrätt Göteborg förslår därför att ett visst antal platser (i varje 
representationsgrupp) reserveras någon av FRG:s 51 föreningar och att ett visst antal 
platser reserveras föreningar utanför samarbetsorganet. Funktionsrätt Göteborg kan 
tänka sig vara behjälpliga att fördela mandaten som eventuellt tilldelas de 51 
medlemsföreningarna. 


