
Ordföranden har ordet – Nyhetsbrev 1 – 2019   
 

Vi har firat 20-årsjubileum i Funktionsrätt Västra Götaland. Det är helt fantastiskt så fort de här 

åren har gått. Det känns inte alls länge sedan vi alla samlades i Grästorps konserthus och 

bildade HSO Västra Götaland. Det har naturligtvis hänt en hel del under dessa 20 år. När vi 

bildades 1999 var vi drygt 30 organisationer som medlemmar och idag är vi 57. Det visar att 

man har förtroende för vårt arbete i regionen. Det inspirerar och ger oss i styrelsen kraft att 

jobba vidare. Vi behövs verkligen mer än någonsin. Vi kan konstatera att personer med 

funktionsnedsättning inte ses som någon prioriterad grupp i samhället.  

 

Den 10 januari presenterades rapporten från LSS-utredningen och det är ingen trevlig läsning.  

De som jobbat med utredningen har dock gjort ett väldigt fint arbete med tanke på att de följt 

direktiven till utredningen till punkt och pricka, så ingen skugga ska falla på utredaren och 

hennes medhjälpare. Problemet är de direktiv som regeringen gav utredaren från början. Om 

förslaget skulle gå igenom innebär det bl a att barn under 16 år inte skulle vara berättigade till 

statlig personlig assistans utan bli hänvisade till kommunernas goda vilja. Den viljan är det 

många som har erfarenhet av och som varierar utifrån kommunens ekonomi. Den samlade 

funktionshinderrörelsen har gett uttryck för att rapporten borde slängas i papperskorgen och att 

grundtankarna i LSS-lagen måste återställas. Tyvärr finns det många som fortfarande känner 

oro över att det ska bli försämringar i vården. Vi får se vad som händer framöver. 

 

Som vi tidigare informerat om har Socialdepartementet gett Länsstyrelserna i uppdrag att jobba 

med ett projekt kring delaktighet och tillgänglighet enligt FN-konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar. I Västra Götaland arbetar två personer Linnea Björk och 

Erik Lindqvist. Linnea och Erik har under tre temakvällar i vår regi informerat våra 

medlemmar om projektet. Tyvärr fick vi ställa in kvällen i Göteborg eftersom så få personer 

anmält deltagande. Vi vet inte orsaken till detta. Kanske har vi inte nått ut till intresserade 

personer i Göteborg. 

 

Den 16 maj bjuder Linnea och Erik in till en dag under rubriken ”Ekonomisk jämställdhet – för 

alla!” Länsstyrelsen kommer bl a att presentera den nya länsövergripande jämställdhetsstrategin 

”Jämställt Västra Götaland 2019–2020”. Konferensen kommer att äga rum i Folkets Hus i 

Göteborg. Gå gärna in på Länsstyrelsens hemsida och läs mer. 

 

Vid årsmötet den 16 mars invaldes Kerstin Söderberg från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Västra Götaland i styrelsen för Funktionsrätt VG. Det betyder att vi fått ytterligare en 

representant från styrelsen i Rådet för funktionshinderfrågor utöver Kent Olaisson och 

undertecknad.  

 

Det nya Rådet för funktionshinderfrågor har haft två möten ett s k Tvärsamrådsmöte och ett 

möte med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.  I Rådet sitter 12 personer från 

funktionshinderrörelsen i regionen. Vid mötet i Tvärsamrådet var också de övriga samråden 

med 

• Samråd för barnrätt 

• Samråd för hbtq 

• Samråd för mänskliga rättigheter 

• Samråd för nationella minoriteter 

 

Samråden träffar Beredningen för Mänskliga Rättigheter (tidigare Kommittén för mänskliga 

rättigheter) fyra gånger per år och tar upp olika frågor. Det betyder att ni har möjlighet att ta 

kontakt med oss och ge oss frågor som vi kan lyfta till Rådet. Det ska då vara frågor som 



Västra Götalandsregionen ansvarar för exempelvis hälso- och sjukvård, hjälpmedel, 

kollektivtrafiken etc. 

 

Den 26–28 mars 2019 genomfördes Leva & Fungera-mässan på Svenska Mässan. Vi i 

Funktionsrätt Västra Götaland hade en monter som var välbesökt under de tre dagarna. Det är 

alltid väldigt roligt och inspirerande att träffa så många människor som är berörda av 

funktionshinderfrågor. 

 

Vi har under årens lopp försökt vid några tillfällen att fokusera på personer med 

funktionsnedsättningar från utomeuropeiska länder utan att nå fram. Vi är övertygade om att vi 

har mycket att lära av dessa människor och vi kan också hjälpa till genom att informera om hur 

det svenska samhället fungerar när man har en anhörig med funktionsnedsättning. Som ett led i 

detta arbete bjuder vi in till en konferens under rubriken ”Mänskliga rättigheter och lika 

villkor!” Konferensen kommer att äga rum på Scandic Backadal i Hisings Backa den 11 maj. 

Om du är intresserad kan du anmäla dig till vårt kansli ombudsman@funktionsrattvg.se eller på 

telefon 0761-146644. 

 

Vi önskar er alla en riktigt GLAD PÅSK. 

 

Mölndal i april 2019 

Elaine Johansson 

Ordförande 
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