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Ännu ett år närmar sig sitt slut. Ju äldre man blir desto fortare verkar åren gå. Funktionsrätt 

Västra Götaland har haft ett intensivt år. Tyvärr har ett par av våra styrelseledamöter varit sjuka 

en del av året och vi hoppas att de kryar på sig. Som ni alla vet är vi en arbetande styrelse. Vi är 

otroligt tacksamma över vår heltidsanställda ombudsman Ann-Mari Rannanpää som utfört och 

utför ett fantastiskt arbete. Men mot bakgrund av vårt stora geografiska område och alla 

områden vi ska bevaka så har vi egentligen en omöjlig uppgift. Under sommaren flyttade vi 

vårt kontor från Regionens Hus på Solhem till Simonsland i Borås. Det har varit mycket 

positivt ur flera aspekter. Ann-Mari har fått kontakt med representanter för flera 

funktionshindersorganisationer och hyreskostnaden har minskat en del och kommer att minska 

än mer när uppsägningstiden för lokalen på Solhem går ut i maj 2020. 

 

Vad är aktuellt i Sverige? 
Vi kan fortfarande konstatera att Regering och Riksdag verkar ha glömt personer med 

funktionsnedsättning. Det enda vi hör i nyheterna är sprängningar och skjutningar av olika slag. 

Vi hoppas att det blir bättre under det kommande året. 

 

FN:s barnkonvention blir svensk lag den 1 januari 2020 och vi kommer att uppmärksamma 

detta på något sätt under året. 

 

Vad är aktuellt i Västra Götaland?  
Erik Lindqvist och Linnéa Björk från Länsstyrelsen har på ett förtjänstfullt sätt arbetat med FN-

konventionen 2019 och kommer fortsätta detta arbete under 2020. Jag deltog i en konferens den 

4 december där frågor om samverkan mellan kommunerna och funktionshinderrörelsen togs 

upp. Det var bra diskussioner. Några saker framkom som viktiga för att samverkan ska kunna 

fungera och inte bara vara informationsmöten. Det är viktigt att samma personer från såväl 

kommunerna som funktionshinderorganisationerna deltar i samråden. En grundförutsättning är 

att båda parter har lite kunskap om varandras uppdrag för att man ska förstå varandra. Det 

behövs en klar struktur som reglerar hur samverkan ska se ut. Om man ska få personer i 

yrkesverksam ålder från funktionsorganisationerna att delta måste kommunerna arvodera 

ledamöterna.  

 

Regionen håller på att ta fram ett reviderat trafikförsörjningsprogram som kommer att gå ut på 

remiss. Transportfrågorna är ett återkommande ämne och skapar problem för många personer. 

 

Regionen håller också på att ta fram nya mål för mänskliga rättigheter och frågan diskuterades 

på senaste samrådet i regionen. 

 

Vad är aktuellt i Funktionsrätt Västra Götaland?  
Under hösten har styrelsen i Funktionsrätt Västra Götaland träffat representanter för alla de 8 

politiska partierna och diskuterat de områden som regionen ansvarar för. Det har varit väldigt 

bra diskussioner och vi håller på att sammanställa det hela och kommer att analysera och 

använda materialet i vårt framtida arbete.  

 

Som vanligt kommer vi att arrangera ett antal temakvällar under våren 2020.  Med tanke på att 

regionen håller på att ta fram ett reviderat trafikförsörjningsprogram kommer vi att ta upp 

transportfrågorna på våra temakvällar som planeras äga rum 

 

• Den 20 april i Göteborg 

• Den 22 april i Trollhättan 



• Den 27 april i Borås 

• Den 29 april i Skövde 

 

Den 21 mars kommer vi att ha vårt årsmöte på Simonsland i Borås. Vi kommer att ta upp 

frågan om våld i nära relationer under årsmötet. 

 

Jag och styrelsen tackar för gott samarbete under året och önskar er alla en riktigt  

GOD jul OCH GOTT NYTT ÅR. 

 

Mölndal i december 2019 

Elaine Johansson 

Ordförande 

 

 

 


