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Konferens den 1 december - inför 

internationella funktionsrättsdagen 
 

För att uppmärksamma den internationella funktionsrättsdagen arrangerar 

funktionshinderrörelsen i Göteborg en konferens den 1 december. Inför det här numret 

av HSO Göteborgs nyhetsbrev har vi intervjuat Lars Ohly och Bengt Westerberg, som 

båda kommer att medverka på konferensen. Trevlig läsning! 

 

 

 



 

Kom på funktionsrättskonferens! 
Med konferensen vill vi lyfta den politiska frågan om lika rättigheter och möjligheter 

för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla olika delar. Med nuvarande 

samhällsutveckling är frågan akut! 

 

Vi vill se många deltagare både från funktionshinderrörelsen och från Göteborgs stad, 

så sprid informationen om konferensen brett i era nätverk! Ladda ner inbjudan som PDF 

här. 

 

Tid: 09.30-15.30 fredagen den 1 december 

Plats: Dalheimerssalen och Hultbergssalen i Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 

Göteborg 

Anmälan: Senast den 24 november via: http://tinyurl.com/funktionsrattskonferens 

Anmäl dig till konferensen här! 

Medverka med bokbord 



Förutom att komma som till konferensen som deltagare och lyssna på föreläsningarna, 

är Göteborgs funktionshinderföreningar varmt välkomna att ställa upp bokbord i 

Dalheimersesalen. Passa på att mingla och informera om er verksamhet och de frågor 

ni driver! Fyll i detta formulär: http://tinyurl.com/bokbord för att göra en 

intresseanmälan om att medverka med bokbord. 

 

 

Boka bokbord här! 

  

Lars Ohly om funktionsrätt 
En av talarna på konferensen är Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Vi ringde 

upp Lars för en pratstund inför besöket i Göteborg.  

 

- Hej Lars! Vad betyder "funktionsrätt"? 

- Det är rätten för alla att fungera i samhället på lika villkor. Funktionsrätt är både en 

individuell rättighet, och ett politiskt begrepp som pekar på kollektiva rättigheter med 

grund i funktionsrättskonventionen.  

 

- När Funktionsrätt Sverige bytte namn fanns ett osäkerhetsmoment eftersom 

”funktionsrätt” var ett nytt och okänt begrepp, som inte fanns i några ordlistor. Men vi 



 

har lyckats med att etablera begreppet och vad det innebär. Nu pratas det om 

funktionsrätt och funktionsrättspolitik. Och funktionsrätt omtalas som ett av årets 

nyord! 

   

Läs hela intervjun med Lars på vår hemsida! 

Har du läst FN:s 
funktionsrätts-

konvention? 
Internationella funktionsrättsdagen 

instiftades av FN år 1992 och syftar till 

att öka stödet för lika rättigheter och 

möjligheter för personer med 

funktionsnedsättning inom alla 

samhällsområden. Har du läst FN:s 

konvention om mänskliga rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning? 

Konventionen finns att ladda ner på 

svenska och på lättläst svenska från 

regeringens hemsida. Hos Myndigheten 

för delaktighet kan du läsa mer om 

konventionen (på flera språk!). 

 

Fyra snabba frågor till Bengt 



Bengt Westerberg, tidigare socialminister och "pappa" 

till LSS- och assistansreformen, är aktuell med 

en granskning av regeringens direktiv till LSS-

utredningen. Bengt kommer till 

funktionsrättskonferensen den 1 december. 

 

- Vilken är den viktigaste funktionsrättspolitiska 

frågan just nu? 

- Det är reglerna för personlig assistans. 

 

- Varför har vi hamnat så långt från lagens 

intentioner? 

- Det beror i första hand på politiska signaler om 

nedskärningar. 

 

- Vad måste till för att vi ska se en förändring? 

- Andra politiska signaler! Om att assistansen ska utvecklas, inte avvecklas! 

 

- Vad kan lokala organisationer göra? 

- Uppvakta era lokala politiker som sitter i riksdagen. Och så tror jag att det är viktigt 

att skapa möten, mellan politiker och de som berörs av försämringarna. 

 

 

 

Funktionsrätt i en jämlik stad i ETC Göteborg 
I ETC Göteborgs artikel "Det ojämlika Göteborg ska kartläggas" intervjuas HSO:s Pia 

Emanuelsson om arbetet med projektet Funktionsrätt i en jämlik stad. 

 

"Vi vill samla in röster från göteborgarna om upplevelser av ojämlikhet för att kunna 

lyfta upp dem. Det pratas ofta om segregationen i staden ur ett ekonomiskt och 

geografiskt perspektiv och det är hur viktigt som helst, men man får inte heller glömma 

andra utsatta grupper, säger Pia Emanuelsson." 

Läs artikeln här! 

 

 



 

HSO avstyrker Arkitekturprogrammet 
HSO Göteborg avstyrker förslaget till Arkitekturprogram för Göteborg, eftersom det 

helt saknar funktionshinderperspektiv. Sverige har ratificerat FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning och har en mängd lagar och regler 

som ska tillförsäkra rättigheter, tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. Ändå går utvecklingen alldeles för sakta. 

 

Ett nytt förslag till Arkitekturprogram bör ta fasta på vikten av full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning, betydelsen av fysisk tillgänglighet och 

användbarhet för personer med funktionsnedsättning i stadsplaneringen samt utgå från 

principen om universell utformning. Läs mer om HSO Göteborgs remissvar här. 

 

 

Kristallnatten 9 nov - 

låt det inte ske igen! 
Den 9 november går ett fackeltåg till 

minne av kristallnatten genom 

Göteborg. HSO Göteborg sluter upp 

bakom manifestationens paroller: "Inga 

fler kristallnätter", "Vi låter det inte ske 

igen", "Stoppa rasismen" och "Försvara 

människovärdet". Mer info på vår 

hemsida. 

 

Funktionsrätt i en jämlik stad söker 

berättelser om ojämlikhet 
Lever du i Göteborg? Har du en funktionsnedsättning? Vill du dela med dig av dina 

upplevelser av ojämlikhet? Eller har du idéer om hur staden kan bli mer jämlik? 

  

HSO Göteborgs projekt Funktionsrätt i en jämlik stad handlar om jämlikhet för 



personer med funktionsnedsättning. I projektet vill vi samla kunskap om hur 

ojämlikheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Därför söker vi 

personer som vill berätta om sina erfarenheter. Här kan du läsa mer om hur du kan 

bidra med dina erfarenheter. Stort tack till alla som vill medverka! 

 

 

 

 

På gång: arrangemang och möten 
   
HSO Göteborg arrangerar regelbundet föreläsningar, studiecirklar och temadagar. Passa 

på att anmäla dig till det som är på gång just nu! 

 

 

Representantskapsmöte 22 november 
Tid: kl. 18.00-20.30 den 22 november 

Plats: Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 Göteborg 



Målgrupp: Medlemsföreningarnas ombud i HSO Göteborgs representantskap 

Kallelse har gått ut till medlemsföreningarna och föreningarnas ombud. Hör gärna av er 

till info@gbg.hso.se med ombudens aktuella kontaktuppgifter. 

 

  

Internationella funktionsrättsdagen... 
...uppmärksammas genom en funktionsrättskonferens i Dalheimers Hus fredagen den 1 

december. Under dagen får vi ta del av föreläsningar av bland andra Lars Ohly och 

Bengt Westerberg. Medverkar gör även Ritva Gonzalez, samordningschef för Jämlikt 

Göteborg, och Eva Olofsson, ledamot i Västra Götalands regionstyrelse. Dessutom blir 

det mingel bland funktionshinderföreningar som har bokbord på plats. Läs mer om 

arrangemanget på vår hemsida, eller ladda ner inbjudan som en PDF. Glöm inte att 

anmäla dig senast den 24 november! 

 

 

Detta händer också! 
Har din förening något spännande på gång som ni vill att fler ska ta del av? Hör av er 

till info@gbg.hso.se så sprider vi informationen! Följ också HSO Göteborg på Facebook 

för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet. 

 

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än HSO Göteborg. Vänd 

dig till respektive arrangör för mer information. 

 

Måndagar kl. 17-20: HjärnPunkten 

HjärnPunkten är en social mötesplats på kvällstid för dig som har en förvärvad 

hjärnskada. Verksamheten drivs av Hjärnkraft Göteborg i samarbete med Sensus och 

Dalheimers hus. Länk till mer information. 

 

9 november: Lots, utbildning för föräldrar till unga med funktionsnedsättning 

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning ordnar en föräldrautbildning på fem 

tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning. Kursen startar 

den 9 november. Länk till mer information. 

 



15-16 november: Konferens om tillitsstyrning 

Hur kan vi undvika att fångas i ”stuprörstänkande” och utveckla sätt att arbeta mer 

horisontellt i våra organisationer? SKL, VGR, Mölndals kommun, Göteborgs Stad och 

Bräcke diakoni bjuder in till en konferens om att styra organisationer med mer 

tillit. Länk till mer information. 

 

16, 21, 23 & 28 november: Lots ger skolinformation för vårdnadshavare 

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har ofta frågor kring 

skolverksamheten. Därför ordnar Lots fyra träffar på olika platser i Göteborg där 

vårdnadshavare kan ställa frågor och få mer information. Länk till mer information. 

 

24 november: En dag om att vara närstående till någon med funktionsnedsättning 

HSO Västra Götaland, FUB Västra Götaland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 

Studieförbundet Vuxenskolan och ABF ordnar en Anhörigdag för inspiration, 

erfarenhetsutbyte och möten. Länk till mer information. 

 

28 november: Dialog om dialog! Dialogforum om utvecklingen av VGR:s samråd 

Idag har VGR:s kommitté för mänskliga rättigheter fem olika samråd där politiker 

träffar organisationer i det civila samhället för att hämta in synpunkter. Nu bjuder VGR 

in till ett dialogforum om hur samråden ska utvecklas i framtiden. Länk till mer 

information. 

 

Våren 2018: Anhörigkursen "När jag inte längre är med" 

Efter årsskiftet startar anhörigkursen "När jag inte längre är med - förberedelser och 

funderingar inför framtiden" upp igen. Studiecirkeln ordnas av Studieförbundet 

vuxenskolan. Länk till mer information. 

 

  

 


