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Ett öppnare Göteborg 
Vi har kommit långt. Vi ser människor med funktionsnedsättningar som vinner medaljer, 
bestiger berg, uppträder i konserthus, driver företag, arbetar i affärer eller är fantastiska 
föräldrar. 

Trots den snabba utvecklingen finns det mycket kvar att göra för att alla människor ska få 
möjlighet att nå sin fulla potential. Synen på funktionsnedsättningar har förändrats och nu är det 
dags att samhället hänger med i den utvecklingen. Kristdemokraterna anser att politiken måste 
förankras i en människosyn som både ger människan ett absolut och okränkbart värde och 
erkänner att alla människor är olika med olika förutsättningar. Detta är utgångspunkten för all 
vår politik och givetvis gäller det även människor med olika typer av funktionsnedsättning. 

Alla människor är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför är det 
viktigt att alla människor får det stöd som hjälper dem att utvecklas. Insatserna ska stödja när 
det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – den personliga 
initiativförmågan ska alltid tas hand om. Så långt det är möjligt ska stadens verksamheter 
anpassas så att dessa kan nyttjas av alla. Göteborg vinner på att ha en tillgänglig arbetsmarknad 
där människor kan känna att man är behövd och tillhör ett sammanhang. Att man tjänar pengar 
innebär frihet och större möjligheter att styra över sitt liv, och samtidigt är man också med och 
betalar skatt till vår gemensamma välfärd. 

Att vara förälder är fantastiskt, men det kan också vara krävande. Särskilt krävande kan det vara 
för den som inte har de fysiska förutsättningarna att till exempel klä eller mata barn. För den 
som har en funktionsnedsättning och är förälder är det ett grundläggande behov att kunna ta 
hand om barn. Insatserna måste kunna utformas så att stöd kan ges för föräldrarollen. 

I april 2018 kommer Lagen Om Valfrihet (LOV) tillämpas inom hemtjänsten i Göteborg stad. 
Genom denna reform stärks valfriheten för människor med funktionsnedsättning som har ett 
hemtjänstbehov. För att värna den personliga integriteten och skapa en kontinuitet i det dagliga 
livet vill vi att antalet hemtjänstpersonal ska vara så lågt och regelbundet som möjligt. 
Kristdemokraterna i Göteborg har tillsammans med Alliansen fått igenom beslutet att tillämpa 
LOV inom daglig verksamhet under 2019, vilket skapar en möjlighet för ökad valfrihet. 

Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person. 
Att regeringen vid flera tillfällen har uttalat att den vill göra besparingar på assistansersättningen 
har varit förödande. Många människor har fått avslag eller förlorat sin personliga assistans trots 
rätt till insatsen. Kristdemokraterna i Göteborg kommer därför, tillsammans med våra politiker 
på riksnivå, att fortsätta kämpa för att LSS ska värnas och utvecklas, inte avvecklas. 

Denna rapport syftar till att konkretisera förslag för ett mer tillgängligt Göteborg, där en 
tillgänglighetsaspekt bejakas inom både fritid, skola, arbetsmarknad och stadens organisation. 
Rapporten innehåller 20 förslag för ett mer tillgängligt Göteborg. Vi vill inte att människor ska 
drabbas av onödiga svårigheter, utan att samhället låter varje människa leva ett värdigt liv 
utifrån sina förutsättningar. 
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Kristdemokraterna vill att: 
 

• Göteborgs stad ska verka för att LSS ska återställas till den frihetsreform som den var 
innan den rödgröna regeringens nedskärningar. 

• en Funktionshinderombudsman införs i Göteborgs stad. 

• en Headhunting-enhet införs för människor med en funktionsnedsättning. 

• alternativ till daglig verksamhet i form av praktik- och lärlingsplatser uppmuntras 
och stimuleras. 

• Göteborgs stad ska uppfylla tillgänglighetskraven på samtliga offentliga idrotts- och 
motionsanläggningar. 

• samordning sker så att idrottsföreningar har möjlighet att komma ut till stadens 
skolor för att informera om sin verksamhet. 

• Göteborgs stad ska bli försökskommun i Västra Götalandsregionen gällande fritt val 
av hjälpmedel. 

• Göteborgs stad ska göra en fullständig översyn av utbudet av Bostad med Särskild 
Service samt se till att det stämmer överens med efterfrågan. 

• stor vikt ska läggas vid personliga önskemål när människor som är berättigade till 
LSS erbjuds boende. 

• en gradering införs i stadens T-märkning av bostäder samt att denna redovisas på 
Boplats Göteborg. 

• grundsärskolan ska ge eleverna, utifrån deras förutsättningar, likvärdig möjlighet till 
träning, utbildning och lärande som övriga elever. 

• gymnasiesärskolan ska erbjuda ytterligare möjlighet till praktik- och lärlingsplatser. 

• Göteborgs stad ska aktivt verka för att skapa en likvärdighet genom att avskaffa 
organisationen med stadsdelarna. 

• Göteborgs stad ska bejaka tillgänglighetsperspektivet i alla tjänsteutlåtanden. 

• antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare inte ska överstiga tio olika personer 
per 14-dagarsperiod. 

• Göteborgs stad ska utreda frågan om att antalet fritidsresor inte längre ska begränsas 
för dem som beviljats färdtjänst. 

• Göteborg stad ska kräva trygghetskrav i form av en reseapp i kommande 
upphandlingar med färdtjänstbolag. 

• det ska göras en kartläggning kring antalet träffpunkter för människor med 
funktionsnedsättning och se över behovet av nya. 

• civilsamhället släpps in i verksamheterna, och att deras engagemang och idéer 
uppmuntras. 

• Göteborgs stad ska tillgänglighetsanpassa samtliga kommunala träffpunkter. 
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Ideologi 
Kristdemokraterna grundar sina politiska ställningstaganden utifrån grundläggande ideologiska 
principer om hur vi människor ska förhålla oss till varandra och hur samhället i övrigt ska fungera. 
Dessa principer påverkar i högsta grad våra förslag och bör därför diskuteras i detta sammanhang. 

 

Personalism 
Varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande 
sätt utnyttja henne. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva 
och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det 
kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och 
betonar människans behov av gemenskap. 

 

Ofullkomlighet 
Människan är förnuftig och kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar, och hon är 
ansvarig för sina egna handlingar. Vi kan göra gott, men en snabb titt i vår omvärld och bakåt i 
historien visar att vi också kan ställa till med mycket ont. Vi är ofullkomliga. Insikten om 
denna ofullkomlighet gör att vi exempelvis eftersträvar maktdelning för att inte enskilda 
människor eller grupper ska få alltför mycket makt och den ger oss ödmjukhet inför den egna 
politiska insatsen. 

 

Förvaltarskap 
Vi har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka. Allt vi gör 
påverkar både samtid och efterkommande. Det gäller samhällets alla områden, men kanske 
framför allt synen på samhällsekonomin och miljön. 

 

Subsidiaritet 
Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det 
familjen kan bestämma på egen hand, ska inte kommunerna lägga sig i. Det kommunerna 
klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdag och regering. Samhället består av flera 
gemenskaper som efter människans behov byggs och utvecklas genom sitt sociala umgänge. 
Föreningslivet, församlingar, företag, kommuner och landsting är exempel på sådana 
gemenskaper. Högre nivåer i samhället ska stödja lägre nivåer, huvudsakligen varje person, 
utan att för den skull styra dem. 

 

Solidaritet 
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene 
regeln - allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill värna 
alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss 
med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och 
skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av 
samhällsgemenskapen. 
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Återställ LSS till en frihetsreform 
I en fullmäktigedebatt med oppositionsrådet David Lega (KD) den 16 mars 2017 påstod 
kommunalrådet Marina Johansson (S) att regeringens nedskärningar av LSS inte har påverkat 
Göteborg och göteborgarna. Men självklart är detta något som även slår mot göteborgarna. 

Situationen ska ses i ljuset av att den rödgröna regeringen vid flera tillfällen har pekat på att den 
vill göra besparingar på assistansersättningen. Organisationer som samlar många av de som 
berörs direkt menar att regeringens signalpolitik har lett till att många fått avslag eller förlorat 
sin personliga assistans trots behov, och framför allt trots rätt till insatsen. 

Under Socialdemokraternas ledning har antalet människor med assistansersättning därför 
sjunkit stadigt. Situationen gör dessutom att människor inte vågar ansöka om fler timmar 
eftersom de är rädda att deras nuvarande timmar ska ses över och dras ned. 

Efter mycket starka protester frös regeringen den 14 november 2017 äntligen alla 
tvåårsomprövningar av assistansersättning. Det är förhoppningsvis ett första steg i att regeringen 
helt sätter stopp för sönderslagandet av LSS, vilket har förstört många människors liv. 

Samtidigt får vi inte glömma alla de barn, unga och vuxna som redan har fråntagits sin assistans 
trots uppenbara behov, och framför allt trots rätt till, insatsen. Frysningen måste verkligen bara 
ses som ett delmål i arbetet att helt återställa LSS till det som var syftet med lagen från början – 
ett liv som alla andra. 

Från Kristdemokraterna i Göteborgs sida har vi arbetat hårt för att få även Socialdemokraterna i 
Göteborg att tänka om.  

Ett glädjande besked kom därför i november 2017 när Socialdemokraterna gick med på 
Allianspartiernas LSS-förslag i Kommunstyrelsen om att utreda hur många människor i 
Göteborg som har fått sin personliga assistans indragen, och hur det påverkar kommunen och de 
drabbade.  

Visserligen är det tråkigt att en sådan undersökning ska behöva göras – men det är viktigt att 
den görs. 

LSS är den största frihets- och delaktighetsreformen för människor med funktionsnedsättningar 
som någonsin genomförts i vårt land, och kanske i världen. Den har skapat helt nya möjligheter 
att leva, inte bara överleva, för så många människor. 

Göteborgs stad måste därför vara pådrivande för att LSS ska återställas till den frihetsreform den 
var innan den rödgröna regeringens nedskärningar. LSS ska utvecklas – inte avvecklas.  

- Göteborgs stad ska verka för att LSS ska återställas till den frihetsreform 
som den var innan den rödgröna regeringens nedskärningar. 
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Inför en Funktionshinderombudsman 
För människor med en funktionsnedsättning finns det idag mycket hjälp att få, men med dagens 
system är det lätt att människor med funktionsnedsättning och deras familjer drabbas av 
onödiga problem och myndighetssvårigheter. Därför är det av stor vikt att de berörda familjerna, 
berörda myndigheter och politikerna ska få rätt information, speciellt med anledning av 
regeringens kraftiga nedskärningar inom LSS. 

Ett första steg för en förändring är att införa en Funktionshindersombudsman. En 
Funktionshinderombudsmans roll är att aktivt bevaka sin målgrupps intressen på lokal nivå. 
Syftet är även omvärldsbevaka och därmed öka kunskaperna. 

Funktionshinderombudsmannen ska även förstärka stadens nämnder och bidra med kunskap 
inom samtliga faktorer. Rollen som rådgivare kan således kombineras med omvärldsbevakning. 
Det är viktigt att betona att en Funktionshinderombudsman inte ska handlägga enskilda 
ärenden. 

- Inför en Funktionshinderombudsman i Göteborgs stad.  

 
 

Inför en kommunal Headhunting-enhet 
Det finns massor av anledningar till att arbete är viktigt. För den enskilda människan innebär det 
att man får möjlighet att leva ett självständigt liv. Det innebär också att man får känna sig behövd 
och att man tillför något, och det är en viktig känsla för alla människor. Det värde en människa 
har sitter inte i vad man gör, det måste vi alltid komma ihåg, men mycket av självförtroendet sitter 
där. Att gå arbetslös i långa perioder är inte bra för någon. 

För att få funktionshindrade att söka jobb föreslår vi att en Headhunting-enhet ska införas i 
Göteborg, som ska ha uppdraget att stödja människor med funktionsnedsättning att söka lediga 
tjänster inom staden. När en ledig tjänst utlyses ska enheten uppmana lämpliga kandidater med 
funktionsnedsättning att söka, och kanske lotsa dem i processen. Det finns många som vill, och 
skulle kunna jobba, men som behöver lite hjälp på traven. Det handlar inte om kvotering. Alla 
sökande ska konkurrera på lika villkor, men det finns de som behöver extra hjälp för att komma 
in i processen. 

Det är inte en åtgärd som kommer att leda till att alla människor med en funktionsnedsättning har 
arbete i framtiden, men vi är övertygade om att det skulle hjälpa några. 

- Inför en Headhunting-enhet för att stödja människor med en 
funktionsnedsättning att söka lediga tjänster inom staden. 

- Alternativ till daglig verksamhet i form av praktik- och lärlingsplatser ska 
uppmuntras och stimuleras. 
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Satsa på idrott 
Föreningslivet har gjort så mycket för människor med funktionsnedsättning. Det har på ett helt 
unikt sätt gett en röst för en stor grupp människor, som annars har svårt att synas och höras i 
samhället, och gett dem plats på arenorna – inte bara på läktarna. 

Idag finns det många förebilder inom parasporten. Paralympics har exempelvis bidragit till en 
ökad medvetenhet om syftet och fördelarna med paraidrott, vilket även visar på att det är möjligt 
att människor med funktionsnedsättning kan leva ett aktivt liv utifrån sina förutsättningar. 

Samtidigt pekar Riksidrottsförbundet på att 4–5 procent av funktionsnedsatta personer i Sverige 
är medlemmar i en idrottsförening, jämfört med över 50 procent av övriga befolkningen. 

Parasportföreningarna har idag svårt att nå barn och ungdomar med en funktionsnedsättning, 
bland annat eftersom svensk sjukvård har en hög sekretessnivå. Därför vill vi i en högre grad 
samordna så att föreningar kommer ut till stadens skolor för att informera om sin verksamhet i 
Göteborg. 

Kristdemokraterna vill att Göteborgs stad ska ta initiativ till en dialog med idrotten för att fler 
barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Det 
finns en folkhälsoaspekt i att öka föreningsdeltagandet generellt, och specifikt bland människor 
med funktionsnedsättning. Alla ska ha rätt till en möjlighet att idrotta och utöva en aktiv fritid. 

- Göteborgs stad ska uppfylla tillgänglighet på offentliga idrotts- och 
motionsanläggningar. 

- Samordna så idrottsföreningar har möjlighet att komma ut till stadens 
skolor för att informera om sin verksamhet. 

 
 

Fritt val av hjälpmedel 
Många människor med funktionsnedsättning kan själva bäst bedöma vilka hjälpmedel de 
behöver. Ett begränsat antal lösningar kan omöjligt passa alla. Valfriheten måste öka på allvar så 
att fler människor kan välja de hjälpmedel som passar dem bäst. 

Arbetslösheten bland människor med funktionsnedsättning är hög och det är långt ifrån alla som 
har ekonomi att göra egna inköp. Det är dessa människor som drabbas av motståndet att de inte 
ska få välja hjälpmedel själva. Hjälpmedel som många gånger fungerar som en förlängning av 
deras kroppar. 

Att själv få välja innebär ett steg mot att människor med behov av hjälpmedel har rätt att styra 
över sin egen vardag – precis som alla andra. Ett hjälpmedel, exempelvis en viss typ av rullstol 
eller en hörapparat, som man själv har varit med att välja kan även komplettera ens 
personlighet. Detta är extra relevant när det kommer till ett barnperspektiv. 

- Göteborgs stad ska ansöka om att bli försökskommun i Västra 
Götalandsregionen gällande fritt val av hjälpmedel. 
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Bostäder för alla behov 
Idag finns det allvarliga brister som framför allt rör Bostäder med Särskild Service (BmSS). En 
redovisning av Stadsledningskontoret har visat på flera brister gällande möjlighet till delaktighet, 
integritet och inflytande i bostad med särskild service. 

Alla har behov av att känna delaktighet och inflytande över sina liv. Därför är det oacceptabelt att 
människor med funktionsnedsättningar i så hög utsträckning inte får de grundläggande behoven 
tillgodosedda. Genom att öka tillgängligheten kan stora samhällsekonomiska vinster uppnås då 
vårdbehovet minskar. 

Kommunstyrelsen i Göteborg röstade i augusti 2017 för ett förslag om en översyn av bristerna 
inom BmSS. Vi är nöjda med det, men vi vill gå längre. Vi vill genomföra en helhetsöversyn av 
hur BmSS-insatser idag fungerar och hur de kan utvecklas i framtiden, både på generell nivå och 
på individnivå. 

När det sedan gäller T-märkning av bostäder innebär det en inventering av redan befintliga 
bostäders tillgänglighet. Idag ger denna märkning information om huruvida bostäder är 
tillgängliga eller inte. Däremot behövs en gradering av bostädernas tillgänglighet för att lättare 
matcha en viss bostad till rätt behov. Även graderingen ska sedan redovisas på Boplats Göteborg. 
Det är extra viktigt att genomföra, gradera och följa upp en T-märkning på stadens äldre 
bostadsbestånd. 

- Göteborgs stad ska göra en fullständig utredning av kvaliteten inom BmSS 
samt stärka och utveckla dessa. 

- Stor vikt ska läggas vid personliga önskemål när människor som är 
berättigade till LSS erbjuds boende. 

- Inför en gradering i stadens T-märkning av bostäder samt redovisa denna på 
Boplats Göteborg. 

 
 

Stärk skolans roll 
Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, utifrån sina egna förutsättningar. Det är därför 
viktigt att stärka särskolans roll och ge eleverna en adekvat utbildning som utgår från elevens 
värde och intressen. 

Särskolan ska ge möjligheter till träning, utbildning och lärande och ligga till grund för ett 
fortsatt meningsfullt liv. Därför är det av stort vikt att de eleverna får möjlighet till praktik och 
lärlingsplatser efter fullgjord utbildning 

- Grundsärskolan ska ge eleverna, utifrån deras förutsättningar, samma 
möjlighet till träning, utbildning och lärande som övriga elever. 

- Gymnasiesärskolan ska erbjuda ytterligare möjlighet till praktik- och 
lärlingsplatser. 
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Avskaffa stadsdelsorganisationen  
Organisationen med stadsdelsnämnder har funnits i Göteborgs Stad i cirka 30 år. Nämnderna 
infördes för att öka dialogen och närheten mellan politiker och invånare och öka möjligheterna 
till lokala anpassningar av stadens verksamheter. Det var goda intentioner, men det är dags att 
fråga sig om syftena uppfylls. 

Göteborg präglas idag av bristande likvärdighet, utdragna kommunala processer och otydlighet i 
vem som ansvarar för vad. Inom till exempel funktionshinderområdet skiljer bedömningar sig åt 
beroende på vilken stadsdel som gör prövningen. Vilket stöd människor med 
funktionsnedsättning får avgörs alltså av var i Göteborg de bor någonstans. 

Beslut är också fattat om att ansvaret för förskola och skola från och med den 1 juli 2018 ska 
ligga på centrala facknämnder. Vi ser gärna att motsvarande utveckling sker med ansvaret för 
äldreomsorgen, och steget är inte långt till en central äldrenämnd när Lagen om valfrihet 
genomförs i hemtjänst under hösten. 

Om alla dessa förändringar genomförs kvarstår bland annat ansvaret för funktionsnedsättning 
och individ- och familjeomsorg hos stadsdelarna. Det är viktiga verksamheter som ska ha de 
bästa tänkbara förutsättningarna att fungera väl. Mot bakgrund av bristen på likvärdighet vi ser 
idag och den otydlighet gentemot göteborgarna som organisationen innebär menar vi 
kristdemokrater att det är dags att avveckla stadsdelarna. 

Avskaffandet av stadsdelsnämndsorganisationen får inte ske på ett sätt som äventyrar det viktiga 
arbete som pågår, men bör komma igång så fort som möjligt. Kristdemokraterna kommer att 
verka för att stadsdelsnämndsorganisationen ersätts med en mer jämlik, effektiv och tydlig 
organisation, senast under nästa mandatperiod. 

Att tänka på tillgängligheten är något som alla stadens bolag och förvaltningar ska ha med i sin 
löpande verksamhet. För att kunna säkerställa likvärdigheten och alltid bejaka 
tillgänglighetsperspektivet måste detta perspektivet finnas i kommunala tjänsteutlåtanden, vilket 
bidrar till att tillgänglighetsfrågan ständigt aktualiseras i all den verksamhet som sker i 
Göteborgs stad. 

En annan likvärdighetsfråga handlar om hemtjänsten. För människor med funktionsnedsättning 
som är i behov av hemtjänst är en kontinuitet viktigt för att livet i hemmet ska bli så värdigt och 
hållbart som möjligt. Oavsett stadsdel föreslår vi därför att antalet hemtjänstpersonal inte 
överstiger tio olika personer under en tvåveckorsperiod. 

- Göteborg ska aktivt verka för att skapa en likvärdighet genom att avskaffa 
organisationen med stadsdelarna. 

- Göteborgs stad ska bejaka tillgänglighetsperspektivet i alla 
tjänsteutlåtanden. 

- Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare ska inte överstiga tio olika 
personer per 14-dagarsperiod. 
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Färdtjänst är en frihetsfråga 
Den som är i behov av färdtjänst har genom detta möjlighet till ett mer aktivt liv. Men idag är 
antalet fritidsresor begränsat för den som är i behov av färdtjänst. 

Med dagens system är det enklare att resa till ett sjukhusbesök än att kunna ha en aktiv fritid. 
Vår ambition är att alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid utifrån de egna förutsättningarna, där 
inga aktiviteter ska behöva värderas med andra. Möjligheten att besöka en fysioterapeut ska vara 
lika tillgänglig som att åka till simhallen och ingen ska behöva välja mellan att handla och gå på 
bio, bara för att fritidsresorna är begränsade.  

Därför vill vi ta bort begränsningen av antalet fritidsresor inom färdtjänst. Då sjukvårdens 
kostnader minskar i och med att valfriheten blir större är detta en ekonomisk försvarbar reform. 

Många färdtjänstresenärer och deras anhöriga upplever en otrygghet med resan. Det kan handla 
om att inte veta hur lång tid resan tar, vilken väg som används och när anhöriga eller assistenter 
kan möta upp. Vi förslår därför att ett trygghetskrav i form av en app krävs i kommande 
upphandling för färdtjänst.  

- Göteborgs stad ska utreda frågan om att antalet fritidsresor inte längre ska 
begränsas för dem som beviljats färdtjänst. 

- Göteborg stad ska kräva trygghetskrav i form av en reseapp i kommande 
upphandlingar med färdtjänstbolag. 

 

 

Fler tillgänglighetsanpassade träffpunkter 
Göteborgs stad ska utveckla fler träffpunkter där människor, utifrån sina behov, kan träffa 
andra, uppleva arrangemang eller utöva aktiviteter på sina egna villkor. Risken är annars att fler 
människor med funktionsnedsättning upplever en ensamhet och en brist på meningsfullhet. Det 
är därför viktigt att erbjuda ett större utbud av socialt innehåll. Det är även av stor vikt att de 
träffpunkter som idag finns är fullt tillgängliga för alla. Likväl som det är viktigt att inkluderas i 
en mindre grupp är det viktigt att inkluderas i samhället. Då är tillgänglighet i alla verksamheter 
en nödvändighet. 

Vi vill att Göteborg ska göra en kartläggning över det sociala innehåll som idag erbjuds, och ta 
fram ett program som på ett strukturerat sätt visar hur ett förstärkt socialt innehåll ska 
genomföras. Kommunen kan inte ensamt bryta ensamhet och isolering. Förutom det egna 
ansvaret har civilsamhälle, volontärer och föreningar har nyckelroller och det är viktigt att de 
släpps in i stadens offentliga verksamheter. Samverkan med civilsamhället ska därför 
uppmuntras i programmet. 

- Det ska göras en kartläggning kring antalet träffpunkter för människor med 
funktionsnedsättning och behovet av nya träffpunkter ska ses över. 

- Civilsamhället ska släppas in i verksamheterna, och deras engagemang och 
idéer ska uppmuntras. 

- Göteborgs stad ska tillgänglighetsanpassa samtliga kommunala 
träffpunkter. 
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Sammanfattning 
Alla människor har rätt till en meningsfull tillvaro utifrån sina egna förutsättningar och behov. 
Genom att skapa ett tillgängligt samhälle skapas ett samhälle där funktionsnedsättningar spelar 
mindre roll, med förmån för människors möjlighet att bidra och vara en del i samhället. 

I den här rapporten har vi presenterat förslag om hur Göteborg kan bli en mer tillgänglig och 
inkluderande stad. 

Vi har kommit långt, men vi är inte nöjda. 

Vi vill ha ett Göteborg för alla.  
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Kontakt 
 

Kristdemokraterna Göteborg 
 

Post – och Besöksadress 
Drottninggatan 30 

411 14 Göteborg 

Telefon. 031 13 89 30 
 

Epost: gbg@kristdemokraterna.se 
Twitter: @kd_gbg 
Instagram: @kristdemokraternagbg 
Hemsida: www.kdgoteborg.se 

 
 
 

David Lega, Kommunalråd (KD) 
 

Postadress 
David Lega 
Kommunstyrelsen 
404 82 Göteborg 

 
Besöksadress 
Rådhuset 

Gustav Adolfs torg 1 
Göteborg 

 
Epost: david.lega@kristdemokraterna.se 
Twitter: @davidlega 
Instagram: @legadavid 

Facebook: facebook.com/legahandsfree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


