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Individstödets erfarenheter
Individstödet är en del av Funktionsrätt Göteborg och erbjuder råd, stöd
och vägledning kring frågor som rör funktionshinder för individer bosatta i
Göteborg.
Varje år skriver Individstödet en rapport om deras erfarenheter från året
som varit. Den drygt 30 sidor långa rapporten tar upp ärenden och
problem som de har stött på i sitt arbete.
I det här numret av nyhetsbrevet kan du ta del av rapporten för 2017. För
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att läsa mer om Individstödets verksamhet kan du kika
in på www.funktionsrattgbg.se/individstod/.
Trevlig läsning!

Individstödets målgrupp allt mer utsatt
Individstödets erfarenhetsrapport ger en bild av hur samhället ser ut från
uppdragsgivarnas sida. I rapporten för 2017 behandlas ämnen som
sjukförsäkring, god man, bristande bemötande vid myndighetskontakter
och situationen för anhöriga.
Rapporten beskriver hur Individstödets målgrupp blir allt mer utsatt, då
många upplever att de har försökt allt och inte har någon annan att vända
sig till. Det här gör Individstödets roll i samhället ännu viktigare.
- Jag tror att behovet av Individstödet kommer fortsätta öka. Om vi
marknadsförde vår verksamhet, vilket vi inte gör idag, skulle vi
förmodligen ha ännu längre kö, säger Pia Johnsson på Individstödet.
Här kan du läsa rapporten i sin helhet.
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Vilka konsekvenser
får rapporten?
Individstödets rapport visar hur läget
ser ut i Göteborg, men kan den även
ge upphov till förbättringar? Pia
Johnsson, funktionsrättskonsulent på
Individstödet, berättar om sina
förhoppningar:
- Den grundläggande tanken bakom
hela rapporten är att föra fram
direkta exempel på systemfel och
feltolkningar av lagen som vi ser i
staden. Jag hoppas att politiker och
tjänstemän som arbetar med
övergripande frågor ska se hur
riktlinjerna hanteras. Att de kanske
inte följs eller att de tolkas på fel
sätt så att många faller mellan
stolarna. Vi kan bara hoppas att de
tar till sig av vad vi har att säga.
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Projektet Tyck till är igång!
Projektet Tyck till ska underlätta för personer med funktionsnedsättning
att lämna synpunkter och klagomål till offentliga instanser. Projektet
startade i vintras, och har nu kommit igång på allvar! På
www.funktionsrattgbg.se/tyck-till bloggar projektledarna My och Karin
regelbundet om vad som händer.
Just nu arbetar vi med en undersökning av hur mottagandet av klagomål
och synpunkter fungerar i praktiken. Detta för att i ett senare skede
kunna lämna väl underbyggda råd och tips om hur man bäst ska gå
tillväga för att lämna sina synpunkter.
För att ta reda på mer om vad som hindrar och främjar att man hör av sig
till kommunen eller andra myndigheter när man är missnöjd, kommer vi
också att göra intervjuer med enskilda personer. Hör av dig om du vill
vara med!

Kansliet välkomnar två nytillskott
Funktionsrätt Göteborg har fått två nya medarbetare på kansliet! Det
är projektledare Hannah My Falk och vikarierande kanslisamordnare Sarah
Somehagen som har börjat hos oss. Här nedan kan du läsa deras
introduktioner.
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Välkommen My!
My kommer från Mariestad och har alltid haft en förkärlek till
civilsamhället. Hon har läst både ett kandidat- och masterprogram i
globala studier. Tidigare har hon varit aktiv i olika föreningar och jobbat
för Djurens Rätt.
My jobbar tillsammans med sin närmaste kollega Karin Gréen i projektet
Tyck till!. De är i full gång med att starta upp projektet och den
tillhörande undersökningen. Projektets mål är att främja
medborgarinflytande och delaktighet genom synpunktslämnande.
För att följa projektet kan ni kolla in deras blogg på
http://www.funktionsrattgbg.se/var-verksamhet/tyck-till/.
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Välkommen Sarah!
Sarah är uppvuxen i Karlskrona och har ett stort intresse för att skriva.
Hon har alltid velat jobba som skribent och läste därför ett
kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap. Innan hon
började på Funktionsrätt Göteborg jobbade hon på Östra sjukhuset med
administration.
Sarah pysslar bland annat med hemsidan, nyhetsbrevet och praktiska
arrangemang inför möten. Hon kommer även dyka upp som sekreterare på
olika möten och hantera inkommande information på kansliet.

Uppsats om personlig assistans
Amalia Elmerson praktiserade på Funktionsrätt Göteborg hösten 2016. Nu
är hon färdig jurist och har skrivit sitt examensarbete om inskränkningar i
personlig assistans. Slutsatsen: den nuvarande ordningen strider mot
syftet med LSS.
– Under tiden jag praktiserade var det mycket diskussion om personlig
assistans på arbetsplatsen, och det var demonstrationer på stan. Det var
nog mycket det som gjorde att jag fastnade.
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Vill du veta mer? En längre text finns på vår hemsida.

Boenderisker för utsatta grupper
Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, har
skrivit forskningsrapporten Generationer om skador och risker. Rapporten
belyser skaderisker i funktionsnedsattas boendemiljöer.
Det finns även ett radioinslag där Jörgen Lundälv berättar om rapporten
(podd nr 7 på sidan).

SRF Göteborg söker ny medarbetare
Vi vill tipsa om att Synskadades Riksförbund Göteborg har en ledig tjänst
ute som medlemsombudsman på 75 %. Sista ansökningsdagen är 4 maj.
Här kan du läsa mer om tjänsten. Frågor besvaras av verksamhetsledare
Erik Lönnroth (Erik.lonnroth@srfgoteborg.se).

Styrelsens ruta
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Funktionsrätt Göteborgs styrelse hade sitt senaste möte den 22 mars.
Innan mötet fanns det även möjlighet att träffa föreningens nya
handledare från Social resurs, Ulrika Lantz-Westman. Nästa gång styrelsen
träffas blir på Funktionsrätt Göteborgs årsmöte den 26 april.
Här nedan kan du läsa en hälsning från styrelsen!

Hej,
Jag har en lång erfarenhet från SRF och jag tycker att det har varit
spännande och intressant att arbeta med andra funktionshinderföreningar
i år. Jag tror att det är viktigt att vi i föreningen får struktur på
kommunens remissförfarande. Det bör vi jobba extra med. Jag hoppas att
stadens politiker tar tillvara på våra synpunkter.
Jag tror även att kontakten med medlemsföreningarna behöver förbättras.
Nyhetsbrevet är en bra insats till detta.
Kjell Emanuelsson, ledamot Funktionsrätt Göteborg
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På gång i Funktionsrätt
Göteborg
Funktionsrätt Göteborg ordnar möten, föreläsningar, studiecirklar och
andra arrangemang. Nedan hittar du det som är på gång just nu. Passa på
att anmäla dig! En lista över datumen för årets alla möten finns
på vår hemsida.

26 april: Årsmöte
Den 26 april kl. 18.00-21.00 hålls Funktionsrätt Göteborgs årsmöte.

15 maj: Ledamotsträff och projektavslutning
Den 15 maj kl. 18.00-20.30 blir det ledamotsträff i kombination med
slutredovisning av projektet Funktionsrätt i en jämlik stad.
Sedan april 2017 har projektet med ett funktionsnedsättningsfokus
studerat de samhällsområden som Göteborgs Stad utgår ifrån i sitt
jämlikhetsarbete. Rapporten bygger bland annat på workshops inom
funktionsrättsrörelsen samt intervjuer av personer med
funktionsnedsättning och deras anhöriga. Ombudsman Pia Emanuelsson
presenterar rapporten och bjuder även in till frågestund.
Klicka här för att läsa hela inbjudan till konferensen.

Tid: Tisdagen den 15 maj kl. 18.00-20.30
Plats: Dalheimerssalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12
Anmälan: Senast tisdagen den 8 maj via den här länken.
Kontakt: Frågor besvaras av Pia Emanuelsson, ombudsman
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se
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22 augusti: Funktionshinderpolitisk debatt
och politikerutfrågning
Den 22 augusti kl. 17.00-19.00 arrangerar Funktionsrätt Göteborg en
funktionshinderpolitisk debatt och politikerutfrågning i Dalheimers Hus.
Moderator för arrangemanget är Anders Westgerd, verksamhetsledare för
GIL och aktiv samhällsdebattör för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Åtta partiföreträdare är i dagsläget klara för debatt:
Emmyly Bönfors, ordförande Centerpartiet Göteborg
Stina Svensson, gruppledare Feministiskt initiativ
David Lega, kommunalråd Kristdemokraterna
Ulf Kamne, kommunalråd Miljöpartiet
Axel Josefson, biträdande kommunalråd Moderaterna
Ingrid Andreae, kommunalråd Socialdemokraterna
Anders Torwald, Vägvalet
Mikael Wallgren, Vänsterpartiet
Liberalerna kommer också att medverka men har ännu inte hunnit utse sin
representant.
Kom och grilla våra lokala politiker ett par veckor innan valet! Boka
datumet och håll utkik efter mer information längre fram under våren.

Detta händer också
Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas
om? Maila en kort beskrivning av arrangemanget till
info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av
nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. Följ
också Funktionsrätt Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som
är på gång inom funktionsrättsområdet.
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Kalendarium
Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än
Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer
information.
26 april: Enmansshowen "Vägen in"
Niklas Jäderberg kommer till Dalheimers hus med sin enmansföreställning
”Vägen in”. Niklas framför egenskrivna låtar och reflektioner kring psykisk
ohälsa och bokstavsdiagnoser. Länk till mer information.
28 april: Dialogmöte med kommunstyrelsens HBTQ-råd
För att komma vidare i arbetet med att göra Göteborg till en bättre hbtqstad bjuder HBTQ-rådet nu in till ett dialogmöte där man får framföra
synpunkter och förslag. Länk till mer information. Det går även att kolla
in Facebookevenemanget här.
2 maj: Samtalsgrupper för syskon
Projekt Vuxensyskon arbetar för att synliggöra vuxna syskon till personer
med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Under våren kommer
det finnas sex tillfällen för samtalsgrupper där man får dela sina
erfarenheter med andra. Första tillfället är onsdagen den 2 maj. Länk till
mer information.
7-8 maj: Kommunikationskarneval
Kommunikationskarnevalen hålls varje år av Göteborgs Stad. Syftet med
karnevalen är att skapa en mötesplats för alla som är intresserade av
kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd. Länk till mer
information.
23 maj: Föreläsningskväll för bättre hälsa
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Svensk Förening för Näringslära
Väst bjuder tillsammans med Stadsbiblioteket Göteborg in till en
föreläsningskväll om en hälsosammare livsstil. Länk till mer information.

Detta nyhetsbrev riktar sig till

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborgs
medlemsföreningar och andra som är

Funktionsrätt Göteborg

intresserade av vår verksamhet.

Slottsskogsgatan 12
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414 53 Göteborg
Har brevet kommit fel? Ändra dina
prenumerationsuppgifter, eller hör

Tel.: 031-24 03 03

av dig till info@funktionsrattgbg.se
så uppdaterar vi utskickslistan!

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Du kan själv avanmäla adressen
info@hjarnkraftgoteborg.se från
nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du
alltid anmäla dig som
prenumerant igen!

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning
full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.
Avsluta prenumeration
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