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Funktionshinderpolitisk bevakning av 
Göteborgs Stad i januari 2023 
 
Välkommen till årets första funktionsrättspolitiska ruta!  
 
Det är en del som har hänt över årsskiftet. Göteborgs Stad har fått en ny 
organisation för stadsutveckling, vilket innebär att fem nämnder har upphört 
och ersatts av nya nämnder.   
 
En ny budget klubbades i kommunfullmäktige i november, vilket har lett till en 
intensiv debatt om huruvida LOV i hemtjänsten och daglig verksamhet ska 
fortsätta finnas eller avvecklas.  
 
Vi inväntar fortfarande en ny mandatperiod för de rättighetsbaserade råden i 
Göteborg, inklusive Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor. Nu har det 
nya reglementet klubbats i kommunstyrelsen och ligger på kommunfullmäktiges 
bord inför mötet den 26 januari. 
 

Vad har hänt sen sist? 
Här kommer en uppdatering om de ärenden jag rapporterade om i förra 
nyhetsbrevet, och en sammanfattning av andra viktiga ärenden som lyfts under 
december och januari. 
 
Kommunfullmäktige 8 december (protokoll): 
I förra nyhetsbrevet rapporterade jag att kommunfullmäktige skulle besluta om 
textning av kommunfullmäktiges webbsändning, det regionala 
samverkansavtalet för digitala hjälpmedel, och en tillfällig förlängning av de 
rättighetsbaserade råden.   
 
Man beslutade då att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa textning av 
Göteborgs Stads förinspelade material (dvs att man textar i efterhand, när 
inspelningen ska publiceras) men att motionen avslås i övrigt.  
 
Man röstade alltså nej till att webbsändningen av kommunfullmäktiges möte 
textas (live), man röstade nej till att överväga teckenspråkstolkning av 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/05F4C492B2E0B858C125891800348002/$File/Protokoll_20221208.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/39AD115DAF574DDBC12589050045868B/$File/Handling_2022_nr_205.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/516FAB3A2AE410DDC12589050044667C/$File/Handling_2022_nr_223.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/516FAB3A2AE410DDC12589050044667C/$File/Handling_2022_nr_223.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/BF9AA40ECF8EA72EC12589050043C0EA/$File/Handling_2022_nr_232.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/BF9AA40ECF8EA72EC12589050043C0EA/$File/Handling_2022_nr_232.pdf
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kommunfullmäktiges möten, och likaså röstade man nej till att visuellt material 
vid sammanträden ska syntolkas.  
 
Gällande det regionala samverkansavtalet för digitala hjälpmedel beslutade man 
att underteckna samverkansavtalet med tilläggsavtal, samt att äldre samt vård- 
och omsorgsnämnden får i uppdrag att finansiera och förvalta avtalet. 
 
För de rättighetsbaserade råden, inklusive Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor (GRF), beslutades att förlänga dem till och med 2023-03-
01 under förutsättning att nya ledamöter inte utsetts innan dess.  
 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 
2025 återremitterades till kommunstyrelsen/stadsledningskontoret enligt ett 
återremissyrkande från V, MP och S, för att:  

a) genomföra en fördjupad ekonomisk analys av hur förslagen i 

handlingsplanen ska kunna genomföras, vilka omprioriteringar som är 

möjliga i nämnder och bolag utifrån lagstadgad verksamhet, samt vilka 

konsekvenser sådana prioriteringar har för utbildnings- och 

välfärdsnämndernas verksamhet och personal. 

b) revidera planperiodens slut från år 2025 till 2035 samt utreda hur 

fokusområden och insatser behöver anpassas till den nya planperioden 

samt vilka insatser som behöver bli permanenta efter planperiodens slut. 

Man beslutade också att anta reviderade reglementen för socialnämnderna 
Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd, med 
vissa justeringar. 
 
Kommunstyrelsen 14 december (protokoll): 
Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka 
samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott bordlades till den 11 
januari 2023. 
 
Delredovisning av uppdrag om att äldre i hemtjänst samt vård- och 
omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten  
Bifall hos kommunstyrelsen. Nu ligger ärendet hos kommunfullmäktige, där det 
ska lyftas den 26 januari. 
 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/45669C240C0EAE4AC125890500437D3C/$File/Handling_2022_nr_202.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/45669C240C0EAE4AC125890500437D3C/$File/Handling_2022_nr_202.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/9C6D6778133B38C0C12589050042FF55/$File/Handling_2022_nr_209.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/9C6D6778133B38C0C12589050042FF55/$File/Handling_2022_nr_209.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/095D7B81E2DAA95DC125891F00417611/$File/protokoll_20221214.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/9902FE6F02BD4547C125890F00437265/$File/2.1.8_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/9902FE6F02BD4547C125890F00437265/$File/2.1.8_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/0961ACFC058364F9C125890F00439B23/$File/2.1.10_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/0961ACFC058364F9C125890F00439B23/$File/2.1.10_20221214.pdf
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Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd 
Bifall till yrkande från S, M, V, D, MP, L och C. Nu går ärendet vidare till 
kommunfullmäktige, som ska behandla det den 26 januari.  
 
Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres 
självbestämmande i Göteborg, Vård- och omsorgsboenden 
Bifall till yrkande från M, L och D (dvs att valfriheten ska vara kvar). 
 
Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres 
självbestämmande i Göteborg, LOV 
Bifall till yrkande från M, L och D (dvs att LOV ska vara kvar i hemtjänsten). 
Votering 7-6. Reservation S, V och MP. 
 
Yrkande angående att säkerställa att unga som är föremål för beslut om vård får 
rätt stöd för att kunna rehabiliteras till ett liv utanför institution. 
Demokraternas reviderade yrkande, tillsammans med M och L, särskilt yttrande 
KD, bordlades till den 11 januari 2023. 
 
Kommunstyrelsen 21 december (protokoll): 
Yrkande från C angående bevara tillämpningen enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) inom daglig verksamhet. 
Bifall till yrkande från C (dvs att LOV ska vara kvar inom daglig verksamhet). 
Votering 7-6. Reservation S, V och MP. 
Notera att frågan om LOV är högaktuell och fortfarande debatteras. Göteborgs 
Stads rödgröna styre har lovat i budgeten att avveckla LOV i hemtjänsten och 
daglig verksamhet. Frågan återkommer i kommunstyrelsens sammanträde den 
18 januari (se nedan). 
 
Kommunstyrelsen 11 januari 2023 (snabbprotokoll): 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 
2025 
Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige den 8 december 2022. Man 
beslutade här att bifalla återremitteringen, för att justera vissa delar av planen 
samt förlänga planperioden till 2035.  
 
Årlig översyn av styrande dokument 2022 
Bifall till stadsledningskontorets förslag. Ärendet lyfts i kommunfullmäktige den 
26 januari. 
 

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/BE596A0871A7C424C125890F004473DD/$File/2.1.19_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/946A5822A4833243C125890F0044D5FD/$File/2.1.24_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/946A5822A4833243C125890F0044D5FD/$File/2.1.24_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/EB639F599AA73B93C125890F0044E91A/$File/2.1.25_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/EB639F599AA73B93C125890F0044E91A/$File/2.1.25_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/EC418AA1910E07A0C125890F00462AD7/$File/2.2.14_20221214_denna_galler.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/EC418AA1910E07A0C125890F00462AD7/$File/2.2.14_20221214_denna_galler.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/7E3D8FE568897DA7C12589340039529F/$File/protokoll_20221221.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/70A27D9A2F7A5C61C125891900545FA5/$File/2.1.3_20221221.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/70A27D9A2F7A5C61C125891900545FA5/$File/2.1.3_20221221.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/2C8BBE856ADFB74BC12589340039DD32/$File/Snabbprotokoll_20230111.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6AFBDEE2D37A868EC125892B0042CBC9/$File/2.1.6_20230111.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/6AFBDEE2D37A868EC125892B0042CBC9/$File/2.1.6_20230111.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/FF6EDA3F05D3AC21C125892B0042F702/$File/2.1.8_20230111.pdf
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Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka 
samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott bordläggs till den 25 
januari 2023. 
 
Yrkande angående att säkerställa att unga som är föremål för beslut om vård får 
rätt stöd för att kunna rehabiliteras till ett liv utanför institution. 
Yrkandet från D, M, och L avslås. 
 
Yrkande från S, V och MP angående justering av tidigare beslut i 
kommunstyrelsen. Bordläggs till 18 januari. Detta ärendet gäller bland annat 
LOV i hemtjänsten och daglig verksamhet. 
 
Anmälningar: 
En skrivelse från Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor om att begränsa 
doftanvändningen i vård- och omsorg antecknas till protokollet. 
Stadsrevisionens rapportsammandrag – Granskning av måluppfyllelse för elever 
med intellektuell funktionsnedsättning antecknas. Yttrande M, D, L och KD. 
 
Kommunstyrelsen 18 januari 2023 (snabbprotokoll och protokollsutdrag 
omedelbar justering): 
Yrkande från S, V och MP angående justering av tidigare beslut i 
kommunstyrelsen. 
Bifall till yrkande från S, V och MP. Votering 7–6. Reservation M, D, L och KD. 
Reservation SD. 
 
I budgeten som kommunfullmäktige antagit för 2023 finns ett antal 
övergripande mål och uppdrag, bland annat att avveckla LOV i hemtjänsten och i 
daglig verksamhet.  
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att budgeten bör 
betraktas i sin helhet, och att enskilda revideringar av särskilda budgetposter är 
olämpligt. De vill därför ta tillbaka de beslut som kommunstyrelsen nyligen fattat 
som går emot budgeten. Övriga partier håller inte med, men det blev bifall till de 
rödgrönas yrkande – dvs att tidigare beslut justeras/dras tillbaka. 
 
Kommunstyrelsen 25 januari (snabbprotokoll): 
Nya avgifter för färdtjänstresor 
Trafiknämnden beslutade 2022-10-20 § 337 om en ny modell för egenavgifter 
för färdtjänstresor, principer för årlig uppräkning av dessa och införandet av 

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/9902FE6F02BD4547C125890F00437265/$File/2.1.8_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/9902FE6F02BD4547C125890F00437265/$File/2.1.8_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/EC418AA1910E07A0C125890F00462AD7/$File/2.2.14_20221214_denna_galler.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/EC418AA1910E07A0C125890F00462AD7/$File/2.2.14_20221214_denna_galler.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/E93B025D1D665E3AC125892D004DC08A/$File/2.2.7_20230111.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/E93B025D1D665E3AC125892D004DC08A/$File/2.2.7_20230111.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/8522377FDF6CD201C125893B0035D752/$File/Snabbprotokoll_20230118.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/1E8E19057ED237ACC125893C0051CC20/$File/Protokollsutdrag_20230118_paragraf_46.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/1E8E19057ED237ACC125893C0051CC20/$File/Protokollsutdrag_20230118_paragraf_46.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4113D6442DB3664CC1258934004EFC96/$File/2.2.1_20230118.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4113D6442DB3664CC1258934004EFC96/$File/2.2.1_20230118.pdf?OpenElement
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/5db0822c-c816-4fd1-b278-317583ec826e/Beslutad+budget+f%C3%B6r+G%C3%B6teborgs+Stad+2023%252C+S%252C+V%252C+MP.pdf?MOD=AJPERES
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4198C3FBF9AF59F6C1258942003D8E8E/$File/Snabbprotokoll_20230125.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/72168B917C1C06B3C1258939004CEC09/$File/2.1.3_20230125.pdf
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högkostnadsskydd för färdtjänstresorna. Här kommer ett förslag på en ny 
modell. Se detaljer i dokumentet. 
Beslut: Ärendet är bordlagt till den 8 februari 2023. 
 
Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2023 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, enligt 
tjänsteutlåtande: Riksnorm för beräkning av försörjningsstöd och riktmärken för 
boendekostnader för 2023, i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, godkänns. 
 
S, V och MP har även lämnat ett tilläggsyrkande, och C ett särskilt yttrande, som 
föreslår att: Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden 
Nordost, och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att skyndsamt tillse att 
tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte anses som inkomst vid 
bedömning av ekonomiskt bistånd under 2023. 
Beslut: Bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från V, MP 
och S. 
 
Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka 
samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott 
Stadsledningskontoret har i ett tjänsteutlåtande lämnat förslag på åtgärder, och 
det har även inkommit fler yrkanden med olika förslag på ändringar och tillägg. 
S, V och MP yrkade att: 

1. Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag 

att inrätta ett förstärkt arbetssätt i syfte att utreda felaktiga utbetalningar 

samt samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden.  

2. Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott i enlighet med vad som 

framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Särskilt fokus i 

arbetet ska vara att motverka felaktiga utbetalningar av hemvårdsbidrag.  

3. Grundskolenämnden och Förskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett 

förstärkt arbetssätt i syfte att utveckla arbetet för att motverka 

felinskrivningar av barn och elever. 

Beslut: Bifall till yrkande från S, V och MP. Tilläggsyrkande från M, D, L och KD 
avslås. 
 
 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4F4B6015C42A6903C1258939004D94EA/$File/2.1.9_20230125.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/3CEAAE1BCFEF95E3C1258939004E0502/$File/2.1.13_20230125.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/3CEAAE1BCFEF95E3C1258939004E0502/$File/2.1.13_20230125.pdf
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Vad är på gång? 
 
Kommunfullmäktige 26 januari (föredragningslista): 
På mötet den 26 januari ska man gå igenom Stadsrevisionens 
rapportsammandrag: Granskning av måluppfyllelse för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning.  
 
Stadsrevisionen har granskat grundskolenämndens, utbildningsnämndens och 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings arbete för ökad 
måluppfyllelse för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Granskningen 
visar bland annat att bristerna inom grundsärskolan är ”både omfattande och 
mycket allvarliga.” I rapporten lämnas även rekommendationer till de relevanta 
nämnderna.  
 
I ärendet Uppdrag gällande styrande dokument inom stadsutvecklingsområdet 
föreslås bland annat att den nya stadsmiljönämnden ”får i uppdrag att, i nära 
samverkan med berörda nämnder, se över Policy för fysisk tillgänglighet och 
föreslå vilken styrning som behövs, i form av riktlinje eller liknande. I uppdraget 
ingår att överväga på vilket sätt universell utformning kan bli en bärande del.” 
 
Man ska också göra en årlig översyn av styrande dokument 2022. Vissa ska 
upphöra och arkiveras, andra ska förlängas och några justeras. I 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande föreslås bland annat att: 

- Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs 

Stad förlängs till 2023, för att hinna anpassa program och planer inom 

området mänskliga rättigheter och föreslå en långsiktig styrning av 

området. 

- Göteborgs Stads folkhälsoprogram förlängs till 2023 för att hinna ta fram 

ett nytt program som ska ersätta Göteborgs Stads folkhälsoprogram 

2019–2020 och Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026. 

- Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 förlängs tills den 

pågående uppföljningen genomförts och återredovisats till 

kommunfullmäktige. 

- Göteborgs Stads program för attraktiv hemtjänst förlängs tills den 

pågående slutrapporten har redovisats.  

Delredovisning av uppdrag om att äldre i hemtjänst samt vård- och 
omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten ska tas emot och 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/A51E4591D7EFE6A1C125893600553FCC/$File/FL_20230126.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/C0DD3113FB2BE973C125893600517D82/$File/Stadsrevisionens_rapportsammandrag_Granskning_av_maluppfylllelse_for_elever_med_intellektuell_funktionsnedsattning.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/C0DD3113FB2BE973C125893600517D82/$File/Stadsrevisionens_rapportsammandrag_Granskning_av_maluppfylllelse_for_elever_med_intellektuell_funktionsnedsattning.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/C0DD3113FB2BE973C125893600517D82/$File/Stadsrevisionens_rapportsammandrag_Granskning_av_maluppfylllelse_for_elever_med_intellektuell_funktionsnedsattning.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/CA704A92B2CE83D7C12589360052C988/$File/Handling_2022_nr_250.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/A4FA6100FE97C7ECC12589360053799B/$File/Handling_2023_nr_3.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/0961ACFC058364F9C125890F00439B23/$File/2.1.10_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/0961ACFC058364F9C125890F00439B23/$File/2.1.10_20221214.pdf
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antecknas. Förhoppningen är att denna första redovisning följs av en djupare 
kartläggning och utvecklingsarbete som ska öka de berördas självbestämmande 
och inflytande. 
 
Slutligen har ärendet om att revidera reglementen för kommunstyrelsens 
rättighetsbaserade råd äntligen hamnat hos kommunfullmäktige, med ett antal 
ändringar. Bland annat föreslås antalet ledamöter i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor fastställas till 10 ordinarie ledamöter från civilsamhället, 
utan ersättare. Man föreslår också en namnändring av detta råd till Göteborgs 
Stads råd för funktionsrätt. 
 
 

Nationellt 
Den 18 januari 2023 överlämnades slutbetänkandet för den statliga utredningen 
”En uppväxt fri från våld” (SOU 2022:70) till socialtjänstminister Camilla 
Waltersson Grönvall.  
 
Utredningen föreslår en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld 
mot barn. Utredningen lyfter även fram att risken för våld är hög bland barn 
som har en funktionsnedsättning. 
 
Utredningen kan man hitta här. 
 
Hejaolika har skrivit en läsvärd sammanfattning här. 

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/0961ACFC058364F9C125890F00439B23/$File/2.1.10_20221214.pdf
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/DA56AA756FBD3241C12589360053CAF7/$File/Handling_2022_nr_261.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/DA56AA756FBD3241C12589360053CAF7/$File/Handling_2022_nr_261.pdf?OpenElement
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/01/sou-202270/
https://hejaolika.se/artikel/sa-ska-barn-med-funktionsnedsattning-skyddas-mot-vald/

