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www.forbundetrorelsehindrade.se 

Protokoll från  Landsmötet den 16 september 2011, ABF Sveavägen 41. Stockholm

§ 1. Landsmötets öppnande. 
Ordförande Lars Hagström hälsade alla välkomna. Han betonade att detta Landsmöte är lite 
speciellt eftersom det är 10 år sedan vi hade vårt konstituerande möte och bildade FöR. Lars 
gör en exposé över vad som hänt under dessa tio år.  Den stora förändringen som 
kännetecknar dessa 10 år var och är förändringen av den ideologiska eller politiska 
värderingsgrunden när det gäller funktionshinderpolitiken som nu utgår från ett 
människorätts- och medborgarskapsperspektiv. Uttryck för detta förändrade synsätt är den 
handikappolitiska planen, som antogs 2001 och FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningar som ratificerades 2008.

Samtidigt har man politiskt inte haft förmåga eller vilja att omsätta denna förändring i 
värderingsgrund i politiska reformer.  Eller så är det så allvarligt att man inte på ett seriöst sätt
ställt sig frågan. Lars lutar åt att det senare till övervägande del är orsaken till att vi inte har 
sett några konkreta exempel på framåtsyftande reformer. 

Från alliansens sida skulle man säkert vilja framhålla valfrihetsreformerna inom hemtjänsten 
och fritt val av hjälpmedel som exempel på sådana konkreta reformer. Valfrihetsreformen 
inom hemtjänsten har som han ser det som främsta syfte att ge ökat utrymme åt det privata 
näringslivet. För den enskilde begränsas valfriheten till att välja producent. I och för sig ett 
steg i rätt riktning. Men du är fortfarande hänvisad till service som begränsas till livets 
nödtorft eller ren överlevnadshjälp. Du har heller ingen rätt att som när det gäller personlig 
assistans bestämma av vem, vad, när och hur du behöver servicen. Fritt val av hjälpmedel har 
i princip samma begränsningar och har än så länge endast dagens sett ljus som projekt. Ändå 
tycker Lars att  vi ska se dessa reformer som steg på vägen värda att följa och aktivt vara med 
och utveckla.

Från oppositionens sida är det om möjligt ännu tystare även om man då och då höjer sin röst 
mot de nedskärningar av välfärdspolitiken som sker. Som exempel nämner Lars kritiken mot 
att beskattningen av pensionärer är högre än för löntagare och kritiken mot utslagningen av 
svårt sjuka som förändringarna av sjukförsäkringen lett till. Men exklusivt inom 
funktionshinderpolitiken har det varit ganska tyst. Enskilda riksdagsmän har motionsvägen för
att vara rättvis protesterat mot devalveringen av assistansreformen.

När det gäller båda blocken är det en stor besvikelse att de förhållit sig så passiva att 
otillgänglighet i lag ska klassas som diskriminering.
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En viktig uppgift för FöR som vi också efter bästa förmåga och resurser försökt ta ansvar för 
är att lyfta fram villkoren för människor som politiska frågor, som frågor om vilket samhälle 
vi vill ha.

Redan i vårt manifest, som antogs nästan på dagen för 10 år sedan, skriver vi: En allt 
överskuggande uppgift är att arbeta för att vi i Sverige får en verkningsfull lag mot 
diskriminering av människor med funktionshinder samt att de individuella rättigheterna 
utvidgas och förstärks
Med dessa ord förklarades landsmötet öppnat.

§ 2.  Fastställande av röstlängd
Landsmötet fastställde Röstlängden till 9 personer.

 
§ 3.  Val av en justerare. 

Till justerare valdes Bertil Svensson 

§ 4.  Val av rösträknare
Till Rösträknare valdes Bertil Svensson

§ 5.  Fråga om landsmötets stadgeenliga utlysande
Landsmötet beslutade att Landsmötet varit utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 6.  Antagande av dag- och arbetsordning 
Föreslagen dag och arbetsordning antogs av Landsmötet.

§ 7.  Val av presidium
Till ordförande för Landsmötet valdes enhälligt Barbro Carlsson och till sekreterare 
valdes Karin Westlund.
Barbro Carlsson tackade för förtroendet och övertog ordförandeskapet för landsmötet.

§8.  Val av beredande utskott
Inget beredande utskott valdes.

§9 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
Landsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat 7 ordinarie 
ledamöter inkl ordföranden.

§10. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Landsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall bestå av oförändrat
3 ledamöter.

§11. Kandidatnominering
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Valberedningens presenterade sitt förslag. Inga ytterligare förslag från landsmötet.

§12. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 
Efter genomgång av verksamhetsberättelsen följde en diskussion om det blivit några 
reaktioner på vårt uttalande från Landsmötet och allmän diskussion om svårigheterna att
få gehör för våra viktiga frågor hos politikerna. Diskussion fördes om att skriva ett 
öppet brev till Statsministern. Därefter godkände Landsmötet verksamhetsberättelsen 
och lade den till handlingarna.

§13. Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse
Balansräkning och Resultaträkning genomgicks och lades med godkännande till 
handlingarna.

§14. Revisorernas berättelse angående deras granskning av Förbundsstyrelsen 
förvaltning och räkenskaper 
Revisorn Leif Jonsson läste upp revisorernas berättelse som lades till handlingarna.

§15. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2010
Landsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2010

§16. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Landsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag om ansvarsfrihet for 
förbundsstyrelsen.

§17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 2012
Landsmötet fastställde medlemsavgiften för 2012 till oförändrat 200 kronor/år.

§18. Behandling av inkomna motioner samt förbundsstyrelsens förslag
Inga motioner hade inkommit till Landmötet.
Förbundsstyrelsen hade ett förslag om ett uttalande från Landsmötet med rubriken ”Nog
med överläggningar! FöR kräver handling". Landsmötet antog uttalandet med några 
smärre ändringar.

§19. Fastställande av verksamhetsprogram för 2011
Lars Hagström redogjorde för förslaget till övergripande verksamhetsprogram för
2011. Synpunkter lämnades om att FöR ska koncentrera oss på Finansdepartementet. 
Sända en skrivelse till Moderaterna och Finansdepartementet . Rikta in oss på Anders 
Borg med ett öppet brev eller ett öppet brev till Fredrik Reinfeldt. Diskussion fördes 
också om att Landsmötet i möjligaste mån ska hållas under våren.
Landsmötet beslutade godkänna föreslaget till verksamhetsprogram för 2011 med 
tillägg att FöR skriver ett öppet brev till Statsministern Fredrik Reinfeldt om att 
Finanspolitiken utgör ett hinder för människor med funktionsnedsättningar samt att 
Landsmötet i möjligaste mån ska hållas under våren.
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§20. Fastställande av Budget för 2011
Landsmötet fastställde budget för 2011

§21. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet valde enhälligt Lars 
Hagström till ordförande samt Roland Håkansson, Lars Lundström och Karin Westlund 
till ledamöter för en tid av två år.

§22. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedning redogjorde för sina förslag och Landsmötet valde enhälligt Maria Linder 
Lundgren till revisor för två år och Barbro Carlsson till revisorssuppleant för två år

§23. Val av valberedning och sammankallande.
Landsmötet valde enhälligt Birgitta Andersson, Wenche Willumsen och Pelle Kölhed 
till valberedning för en tid av ett år. Birgitta Andersson utsågs till sammankallande.

§24 Övriga frågor
Birgitta Andersson informerade om ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning "Sällan Sedda" av Ann Jönsson, Socialstyrelsen. Går att hämta 
från www.Socialstyrelsen.se
Birgitta Andersson informerade också om Filmdagar 8-9 oktober på Historiska Museet.
Filmdagarna sker i samarbete med Handkapphistoriska föreningen och Historiska 
museet. Info finns på HHF:s hemsida och Historiska museets hemsida. 

§25.  Avslutning Ordföranden Barbro Carlsson tackade för förtroendet att ha fått leda FöR, s 
landsmöte. Det är alltid stimulerande att vara med på FöR, s landsmöte. Hon tackade 
styrelsen och Lars Hagström för året som gått och det arbete som Lars lägger ned på 
FöR. Hon önskade den nya styrelsen lycka till och överlämnade ordförandeskapet till 
Lars Hagström. Ordföranden Lars Hagström avslutade landsmötet och önskade alla 
välkomna till seminariet om Socialdemokraternas funktionshinderspolitik, som ägde 
rum på eftermiddagen.

Karin Westlund

Sekreterare

 Bertil Svensson
Justerare
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Förslag till dag- och arbetsordning 
vid Förbundet Rörelsehindrades Landsmöte 2011-09-16 

 
 
1) Landsmötets öppnande, 
2) Fastställande av röstlängd, 
3) Val av två justerare, 
4) Val av rösträknare, 
5) Fråga om landsmötets stadgeenliga utlysande, 
6) Antagande av dag- och arbetsordning för landsmötet, 
7) Val av presidium,  

a) ordförande 
b) sekreterare 

8) Val av beredande utskott i förekommande fall, 
9) Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen, 
10) Fastställande av antal ledamöter i valberedningen, 
11) Kandidatnomineringar till de val som landsmötet skall företaga, 
12) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 
13) Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse 

a) Balansräkning 
b) Resultaträkning 

14) Revisorernas berättelse angående deras granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och 
räkenskaper, 

15) Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2010, 
16) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen, 
17) Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår, 2012, 
18) Behandling av i tid inkomna motioner samt förbundsstyrelsens förslag, 
19) Fastställande av verksamhetsprogram för nästkommande verksamhetsår, 
20) Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår, 
21) Val av förbundsstyrelsens ledamöter, 
22) Val av revisorer och revisorssuppleanter, 
23) Val av valberedning och sammankallande, 
24) Avslutning. 
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Verksamhetsberättelse för  
 Förbundet Rörelsehindrade, FöR 

ÅR 2010 
 

 
 
Bildandet 
Förbundet Rörelsehindrade, FöR, bildades den 12 juni 2001 i Malmö.   
 
 
Förtroendevalda 
Ordförande: 
Lars Hagström, Lund 
 
Ledamöter: 
Vilhelm Ekensteen, Lund 
Britt Jakobsson, Umeå 
Karin Westlund, Stockholm 
Lars Lundström, Sätila 
Roland Håkansson, Järna 
Suzanne Elmqvist, Sollentuna 
 
 
Styrelsen har haft sex stycken protokollförda telefonsammanträden. I övrigt har all 
kommunikation inom styrelsen skett via e-mail. 
 
Styrelsen 
 
Beslutsordning: Idéer och förslag som styrelsemedlemmarna vill att styrelsen i sin helhet skall 
diskutera och ta ställning till sänds via e-mail till styrelsens för diskussion och 
ställningstagande. 
 
Styrelsen har gjort kontinuerliga utskick med aktuell information som tillsänts alla 
medlemmar via e-mail eller via post.  
 
Ekonomi 
 
FöRs ekonomi baseras på medlemsavgifter och frivilliga inbetalningar till förbundet. Reglerna 
för statsbidrag är inte utformade efter den verksamhet FöR bedriver, varför FöR inte är 
berättigad till sådant ekonomiskt stöd. 



 
Landsmötet 
Landsmötet var det 10:e i ordningen under FöRs korta historia.   
 
Ordförande Lars Hagström framhöll att  FöR vill fortsätta och utveckla uppgiften att vara en 
inspirationskälla och en spjutspets inom handikappolitiken. Det är många frågor som 
engagerar oss och vi måste därför aktivt arbeta med debattartiklar och inlägg i den 
handikappolitiska debatten.  
 

• Viktiga frågorna som idag kräver en lösning är bland annat: Arbetslösheten bland 
personer med funktionsnedsättning.  De nya signalerna för den personliga 
assistansen gör oss oroliga och kräver att vi agerar kraftfullt för att förhindra 
försämringar. En ytterligare stor fråga är ekonomin som för många av oss med 
funktionsnedsättningar är sådan att många av oss lever i en relativ fattigdom. Vi 
måste ständigt bevaka att synen på våra frågor hanteras utifrån ett Mänskliga 
rättigheters perspektiv.  

 
Styrelsen föreslog att verksamheten under 2011 skulle koncentreras kring: 
 

• FöR ska arbeta efter huvudinriktningen att villkoren för människor med 
rörelsehinder är en fråga om mänskliga rättigheter och utifrån ett 
medborgarskapsperspektiv. 

 
• FöR ska initiera debatter och reformer samt verka pådrivande på den politiska 

debatten. 
 

 
Två viktiga och stora frågor som således kommer att stå i centrum: 
 
För det första att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering och införas i 
diskrimineringslagen. Den kampen måste vi vinna. För det andra ska vi bekämpa den 
kränkande och diskriminerande myndighetsutövning vi ständigt utsätts för att få våra behov 
tillgodosedda.  Ett redskap i den kampen är FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar för att ges rätt till nödvändiga stödinsatser. Vi ska här väcka en debatt i 
syfte att skapa politiskt insikt om behovet av reformer som begränsar samhällets makt att 
bestämma över våra liv och som jämställer våra villkor med övriga medborgare; reformer som 
tar utgångspunkt i individens rätt till självbestämmande, valfrihet och respekten för den 
personliga integriteten. 
 
Två uttalanden behandlades av Landsmötet. 
 
Nedan uttalande skickades till regering, opposition, partikanslier och riksdagsgrupperna samt 
till massmedia.  
 
”Det är med stor otålighet vi ser tillbaka på verksamhetsåret 2009. Vi saknar fortfarande en 
lag som dömer ut bristande tillgänglighet som diskriminering. Regeringen gör sig här 
oåtkomlig och låter tystnadens kultur råda. Överlag ser vi en tendens att den politiska 
retoriken alltmer fjärmar sig från den konkret förda politiken. Kostnadsöverväganden och 
byråkratisk myndighetsutövning tillåts dominera över politiska mål och intentioner. 
 

Borttaget: De v

Borttaget:  a

Borttaget:  

Borttaget:  



Vi hävdar att en diskrimineringslagstiftning mot bristande tillgänglighet med kännbara 
sanktioner omedelbart kan genomföras. 
Vi hävdar att den personliga assistansen är kostnadseffektiv. 
Vi hävdar att den kommande funktionshinderpolitiska strategin måste utformas utifrån vår 
erfarenhet och medverkan”. 
 
Det andra uttalandet som tog upp regeringens utvärdering av den nationella handlingsplanen 
för handikappolitiken som var längre och mer utformat som ett debattinlägg gavs styrelsen 
fria händer att hantera spridningen av. För att ge det större tyngd har vi erbjudit FöR 
närliggande organisationerna att tillsammans med oss stå som undertecknare. 
  
Seminarium 
 
Efter Landsmötet hade FöR inbjudit till ett seminarium: 
 
Behovsbedömningar – En fråga om makt över ditt liv.  
 
I panelen satt Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet, Inger Strömbom, Kristdemokraterna 
och Gunnel Wallin, Centerpartiet. Från myndighetssfären Peter Brusén, Socialstyrelsen. Lars 
U Granberg, Socialdemokraterna och Magnus Johansson, Miljöpartiet hade accepterat 
inbjudan, men  kunde inte komma. Lars Hagström representerade FöR i panelen. Särskilt 
inbjuden gäst var Kicki Nordström, Synskadades Riksförbund med uppgift att bland annat 
reda ut vad FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger om 
vår rätt att avgöra våra egna behov och vilka skyldigheter Sverige åtagit sig att uppfylla 
genom att ratificera konventionen. Birgitta Andersson var moderator. 
 
Huvudfrågan som debatten kom att kretsa kring var konflikten mellan vår rätt att själva 
bedöma våra egna behov och samhällets accepterande av denna rätt; både ideologiskt politiskt 
och i den praktiska myndighetsutövningen.  
 
I debatten lyftes den viktiga principiella frågan om gränsen mellan vad som är legitima 
myndighetsbeslut och vad som är våra demokratiska - och mänskliga rättigheter att själva 
avgöra. Sedan lång tid tillbaka har handikapprörelsen protesterat mot att vi utsätts för 
behovsbedömningar och krav på intyg, som ibland drivs så långt att det upplevs som 
byråkratisk terror. Det som är nytt med den debatt som nu förs är förankringen och stödet i 
begrepp som mänskliga rättigheter och medborgarskap. 
 
Kicki Nordström gjorde en genomgång av konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning där hon särskilt uppmärksammade de delar i konventionen som 
behandlar vår rätt att själva bestämma över våra behov och vilka konsekvenser detta medför 
för länder som liksom Sverige har ratificerat den. Till de rättigheter Sverige erkänt hör 
också friheten att göra egna val, rätten att aktivt medverka i beslutsfattande om riktlinjer 
och program, däribland sådana som direkt berör dem. 
 
Bland de deltagande, de flesta med egen erfarenhet av att behöva underkasta sig 
behovsbedömningar, var samstämmigheten stor om att behovsbedömningarna måste 
begränsas och göras med respekt för den enskildes självbestämmande och personliga 
integritet. Detta underströks också av medverkande politiker. 
 

Borttaget:  



Öppet Brev 
 
Våren 2010 skrev FöR tillsammans med andra organisationer ett öppet brev till regeringen 
med uppmaningen: 
 
Avskaffa diskrimineringen och brist på tillgänglighet! 
 
I det öppna brevet skrevs bland annat: 

 
När diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009 antogs av Riksdagen fanns  
inte bristande tillgänglighet med som en av diskrimineringsgrunderna. Integrations- och 
jämställdhetsminister Nyamko Saboni uttalade då att det krävdes bättre underlag för att ta 
med detta i en samlad lagstiftning om diskriminering. Arbetet med utredningen skulle gå 
skyndsamt.  
Sedan några månader tillbaka är den klar, men av anledningar som vi bara kan spekulera om 
hålls den hemlig. En inte alltför vågad gissning är att innehållet inte faller Regeringen i 
smaken, därför att utredaren föreslår att bristande tillgänglighet mycket väl kan ingå i en 
samlad diskrimineringslag.  
Hemlighetsmakeri skapar lätt konspiratoriska tankar. Sådana fasoner är inte passande för ett 
demokratiskt samhälle som hyllar offentlighetsprincipen. 
Vi kräver att regeringen lyfter på förlåten. En lag om diskriminering som inte klassar 
bristande tillgänglighet som diskriminering är bara tomma ord och värdelös retorik för 
människor med funktionsnedsättningar. Sverige har ratificerat Förenta Nationernas 
konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Detta innebär att man 
som nation har för avsikt att följa konventionen. 
 
Valrörelsen - 2010 
 
Inför valet ombads samtliga riksdagspartier att besvara en enkät om deras ställningstaganden i 
aktuella funktionshinderpolitiska frågor inom fyra olika områden: Tillgänglighet, Arbete, 
Ekonomi och Personlig assistans. Svaren har utsänts till FöRs medlemmar och publicerats på 
hemsidan. 
 
Remissvar 
 
Styrelsen har svarat på följande remisser: 
 
Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering  (Ds 2010:20) 
 
Utredarens huvudförslag, Hans Ytterberg, var att det i diskrimineringslagen (2008:567) ska 
införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning. 
 
I vårt remissvar underströk vi betydelsen av att utredningens förslag resulterar i en kraftfull 
och verkningsfull lag som förbjuder diskriminering av oss som lever med 
funktionsnedsättningar på grund av bristande tillgänglighet.  
 
 
 Borttaget: ¶

 



Informationsblad till medlemmar 
 
Två informationsblad har skickats ut under året.  
 

• I det första informerades om Landsmötet och de beslut som togs under detta samt om 
det efterföljande seminariet. 

 
• I det andra, som även var en nyårshälsning till FöRs medlemmar, skrev vår ordförande 

Lars Hagström ner reflexioner kring året som gått. 
 
”År 2010 är det år då den handikappolitiska planen skulle gå i mål. Tiden går ju inte att stoppa 
så där är vi nu. Men någon målgång blev det inte. Hur långt har man hunnit? För att ta reda på 
det har jag läst regeringens utvärdering, Handisams underlag som regeringen beställt och även 
skummat sektorsmyndigheternas rapporter. Och vad fann jag! Arbetslösheten har ökat. År 
2000 var 67% sysselsatta av personer med funktionsnedsättning. Nu bara drygt 60%. 
Tillgängligheten - hur har det gått med den? Det mesta handlar om information, uppföljning 
av handlingsplaner för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Dock ingen information som 
särskilt tydligt talar om hur långt man hunnit. Börjar det förresten inte bli lite patetiskt med 
begreppet enkelt avhjälpta hinder. Var inte vitsen med det begreppet att de skulle vara enkelt 
åtgärdade och just därför vågade man sätta ett slutdatum - 2010 - då jobbet skulle vara gjort.  
  
Så till något annat, som inte är särskilt uppmärksammat. Just nu ligger det ett förslag på 
Riksdagens bord om att privatpersoner ska få göra skatteavdrag för bidrag till ideella 
organisationer. Ännu gäller det bara bidrag upp till 1.500 kr per år. Men det är ett dåligt 
tecken i tiden. Nästa steg vad blir det? Det avdragsgilla beloppet kommer naturligtvis att öka.  
 
Var finns balansen mellan jämlikhet och personlig frihet? Är det att få välja till vad man vill 
betala skatt eller att kunna lita på samhällets gemensamma ansvarstagande om man behöver 
personlig assistans eller att det finns lagar och regler som syftar till att undanröja fysiska 
hinder eller att kroniskt sjuka inte utförsäkras eller att människor inte hänvisas till beständig 
fattigdom bara för att arbetsmarknaden ratar deras förmågor? En mer retorisk fråga kan väl 
knappast ställas? Men ändå, sorgligt nog, helt nödvändig att ställa i dessa tider.”  
 
Hemsidan 
All verksamhet som FöR bedriver finns redovisad på vår hemsida – 
www.forbundetrorelsehindrade.se och Kontaktuppgifter till styrelsen. På hemsidan kan den 
intresserade också hitta historiskt material, som speglar vår verksamhet genom de gångna 
åren. Webbmaster är Ingemar Högberg. 

 
Slutord 
 
Det är stora och visionära mål vi ställer upp för oss i FöR - Mänskliga rättigheter, Ett 
tillgängligt och icke diskriminerande samhälle, Jämlikhet och full delaktighet, Rätt till 
personlig frihet, självbestämmande och integritet. Samtidigt är det och borde naturligtvis vara 
självklara politiska mål i ett välfärdsland som vårt, med en i internationell jämförelse hög 
levnadsstandard. Det är därför också mål som vi har gemensamt med övrig handikapprörelse. 
Vårt bidrag till kampen har blivit att lyfta den politiska analysen och det idéburna samtalet. 
Det mest påtagliga och konkreta uttrycket för detta är våra seminarier. Till dessa inbjuder vi 



ideologiskt närliggande organisationer  och enskilda där vi synts och fått till stånd politiskt 
värdefulla dialoger.  
 
Tack till alla som bidragit till FöRs arbete under det gångna verksamhetsåret. 
 
Lars Hagström  
Ordförande 
 
Vilhelm Ekensteen - Lund 
Britt Jakobsson - Umeå 
Suzanne Elmqvist - Sollentuna 
Roland Håkansson - Järna 
Lars Lundström - Sätila 
Karin Westlund - Stockholm 
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Förslag till medlemsavgifter för 2012 
 
Styrelsen föreslår landsmötet besluta  
 
Att medlemsavgiften för 2012 ska vara oförändrat, 200 kr. 
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Förslag till uttalande 

Nog med överläggningar! FöR kräver handling! 
 
Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) skriver i en debattartikel den 17 augusti i Dagens 
Nyheter att en ny rapport från Handisam visar att allt färre personer med funktionsnedsättning 
kommer in på arbetsmarknaden. I dag är privata arbetsgivare bättre på att anställa personer 
med funktionsnedsättningar än den offentliga sektorn. Detta trots att det inom många områden 
har gått framåt med både ökad tillgänglighet och ökad sysselsättning. Regeringen kommer nu, 
enligt Maria Larsson, att ta initiativ till överläggningar med ledningen för Sveriges 
Kommuner och Landsting för att diskutera på vilket sätt de kan ta ett större ansvar.  
FöR som idag den 16 september genomför sitt tionde landsmöte reagerar starkt över denna 
passivitet inom den offentliga sektorn som borde vara ett föredöme i att anställa människor 
med funktionsnedsättningar. Regeringen framhåller att man driver arbetslinjen som en av sina 
viktigaste frågor. Skall inte den omfatta alla? En funktionsnedsättning innebär inte per 
automatik nedsatt arbetsförmåga. Vi vill ses som arbetssökande med den kompetens som vi 
faktiskt har. 
Vi kräver att regeringen går till handling och genomför en arbetsmarknadspolitik som ger alla 
möjlighet till jobb.  
Regeringen måste genomföra en politik som innebär att fördomar hos arbetsgivare motverkas. 
Ett beslut om en lag mot diskriminering, en lag som klassar bristande tillgänglighet som 
diskriminering, skulle innebära att flera arbetsplatser tvingas bli tillgängliga och fler personer 
med funktionsnedsättning skulle kunna komma i arbete, dessutom kan regeringen via 
budgetdirektiv styra myndigheternas verksamheter i denna riktning 
 
De överläggningar som ministern föreslår är otillräckliga. Det är dags för en politik som ger 
jobb oberoende av om vi har en funktionsnedsättning eller inte.  
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPROGRAM  
2011 

 
Förbundet Rörelsehindrades (FöR) mål är att människor med rörelsehinder ska uppnå full 
delaktighet och jämlikhet. 
 
Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder. 
 
Till grund för arbetet ligger FöRs Manifest antaget av Landsmötet 2001-09-20. 
 
Styrelsen föreslår att verksamheten under året koncentreras kring följande: 
 
I politisk retorik och i partiernas program ses villkoren för människor med 
funktionsnedsättningar som en fråga om mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet. 
Samtidigt finns det politiskt och även i samhället som helhet en dubbelhet i synen på 
människor med funktionsnedsättningar. Patientperspektivet dominerar fortfarande och vi 
tenderar att reduceras till administrativt och ekonomiskt hanterbara grupper. Konsekvensen av 
detta är att människor med funktionsnedsättningar behandlas annorlunda, att vi försätts i ett 
utanförskap som innebär att våra demokratiska rättigheter som fullvärdiga medborgare inte 
respekteras fullt ut. Ett påtagligt exempel är den oreflekterade myndighetsutövning som vi 
utsätts för, där vi avkrävs integritetskränkande information för att kunna tillgodose 
allmänmänskliga behov som övriga medborgare tar för självklara. Så även det förhållande att 
att medicinska intyg ges större tyngd än demokratiska begrepp som full delaktighet och 
jämlikhet som förutsättning för att den enskilde ska ges rätt att erhålla en efterfrågad 
stödinsats.   
 
FöR arbetar efter huvudinriktningen att villkoren för människor med rörelsehinder är en fråga 
om mänskliga rättigheter och utifrån ett medborgarskapsperspektiv. Vi ska från FöRs sida 
initiera och föra en debatt i om dessa frågor. Texten ovan är exempel på vad som kan vara 
viktigt att lyfta fram i en sådan debatt. 
 
Seminarier 
 
Två seminarier kommer att anordnas.  
 
Intressepolitiskt arbete under 2011 
 

 Utifrån det som är FöRs huvudinriktning, att villkoren för människor med 
funktionsnedsättning är en fråga om mänskliga rättigheter, ska vi under 2011 fokusera på 
följande frågor. 

  
• Regeringen har tagit fram en strategi för funktionshinderpolitiken för åren 2011 – 16. 

Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för 
samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. 
Regeringen ska årligen i samband med budgetpropositionen redovisa resultaten av 



utvecklingen mot identifierade inriktningsmål och delmål. Redovisningen av de 
resultat som uppnås kan även utgöra en grund för regeringens rapportering om 
efterlevanden av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.  Det blir en viktig uppgift för FöR att följa och bevaka 
genomförandet av regeringens strategi för funktionshinderpolitiken. 

• Otillgänglighet som grund för diskriminering  
            Inom Arbetsmarknadsdepartementet (Erik Ullenhag) har ett  

 lagförslag tagits fram, som nu - september 2011 - diskuteras internt mellan            
departementen och mellan Allianspartierna. Anmärkning: Dock nämns frågan inte 
explicit regeringens strategidokument. Frågan har hög prioritet. 

• Uppföljning av FNs konvention om rättigheter för människor med 
funktionsnedsättningar är och kommer framöver att vara en uppgift av central 
betydelse för FöR. 

Ett led i den uppgiften är att FöR hos Allmänna Arvsfonden ansökt om medel för 
Arvsfondsprojektet - Rättighetskonventionen – och sen…Projektets syfte är att beskriva, 
granska och analysera förverkligandet av konventionen idag. Syftet är också att diskutera vad 
som krävs för att utvärdera konventionen, om och på vilket sätt den har förbättrat villkoren för 
personer med funktionsnedsättning samt att identifiera och synliggöra vad som kvarstår av 
viktiga åtgärder. Projektet riktar in sig på tre grundläggande analysnivåer: 1. Myndigheters, 
samhällsorgans och intresseorganisationers arbete med konventionen. 2. De berördas egen syn 
på, och erfarenheter av, konventionen. 3. Nationella dagstidningars och public service-
mediernas rapportering av konventionen och av funktionshinderfrågor utifrån konventionens 
generella principer. Allmänna Arvsfonden förväntas lämna besked under senhösten. 
 
Arbetsformer och organisation 
 

• Fortsätta att utveckla medlemsinformationen. 
 
• Utveckla arbetet och formerna med att nå ut till media och politiker med våra 

intressepolitiska frågor. I det sammanhanget undersöka förutsättningarna att bygga 
upp en tankesmedja som synliggör villkoren för människor med 
funktionsnedsättningar  utifrån ett medborgarskapsperspektiv.  

 
• Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.  

 
 



Prioriterade frågeställningar inför Förbundet Rörel sehindrades seminarium om 
Socialdemokraternas funktionshinderpolitik, 2011-09-16.  
 
Till 
 
Lena Hallengren och Lennart Axelsson 
 
 
Jag sänder här lite tankar och information om hur vi i FöR har tänkt oss att lägga upp seminariet om 
Socialdemokraternas funktionshinderpolitik, där Lena och Lennart ska medverka. (Bifogar inbjudan 
som gått ut. Du får också FöRs manifest som bilaga.) 
 
Först lite kort om vad som är vårt syfte med seminariet. Vi vill diskutera villkoren för människor 
med funktionsnedsättningar i dagens Sverige och behovet av ett konkret reformarbete inom olika 
politikområden.  Så t ex har Alliansen nyligen redogjort för i ett gemensamt strategiprogram vad de 
vill satsa på åren 2011 - 2016. Hur skulle ett Socialdemokratiskt strategiprogram - som innehåller 
konkreta reformer, som förbättrar villkoren för människor med funktionsnedsättningar i dagen 
Sverige - se ut? 
 
Från FöRs sida ser vi fyra områden som särskilt viktiga, där det krävs konkreta reformer.   
 
1.  Människor med funktionsnedsättningar är idag utsatta för diskriminering på grund av bristande 
tillgänglighet. Integrationsminister Erik Ullenhag har tagit fram ett lagförslag som syftar till att 
förstärka diskrimineringslagen genom att införa ett förbud mot bristande tillgänglighet. Lagförslaget 
är just nu på intern remiss inom regeringskansliet, övriga partier inom alliansen och berörda 
departement.  
 
Vi är naturligtvis positiva till detta initiativ, men känner samtidigt en osäkerhet om hans lagförslag 
ska lyckas ta sig igenom det motstånd som vi vet finns hos moderaterna och inom 
finansdepartementet. Från företagsamhetens och näringslivets intresseorganisationer är man tyvärr 
direkt negativa till att bristande tillgänglighet i lag ska klassas som diskriminering. Även SKL har 
uttryckt tveksamhet mot detta. Gemensamt för deras motstånd är att man befarar att en förstärkt 
diskrimineringslagstiftning ska medföra kostnader som man inte har kontroll över. Argument mot 
en sådan överdriven ängslan finns i Ytterbergs utredning, "Bortom fagert tal". Han menar, liksom 
vi, att samhällsekonomisk faller tillgänglighet på pluskontot samt att stor del av den otillgängliga 
miljön är en följd av gamla synder, t ex slarvig tillsyn och generösa dispenser. Dessutom kan man, 
tycker vi, utan överdrift påstå att det inte är särskilt klokt eller framåtsyftande att inte göra något åt 
otillgängliga miljöer om man vill ta vara på våra gemensamma resurser, inte minst de mänskliga. 
Alltså vad det här handlar om att uppnå - ett tillgängligt samhälle - är en fråga om politisk vilja och 
handlingskraft för att åstadkomma detta.  
  
Till tillgänglighetsproblematiken hör också hur tillämpningen av den nya PBL kommer att falla ut. 
Där åläggs byggnadsnämnderna ansvar för att i bygglovsstadiet ställa krav på tillgänglighet, och att 
lagen även ger de befogenhet att neka bygglov om tillgänglighetskraven inte tillgodoses. En 
möjlighet som i och för sig funnits i tidigare lagstiftning, men som nu i den nya PBL lagen ska ha 
blivit tydligare. För att ändringarna i nya PBL ska bli verkningsfulla krävs är vi övertygade om, inte 
minst sett mot bakgrund av våra historiska erfarenheter att man från politiskt centralt håll har 
tummen i ögonen på sina kommunalpolitiska kollegor. 
 
Underförstått, det finns här (och även inom andra politikområden) stora skillnader i den politiska 
medvetenheten som den tar sig uttryck på riksnivå och på kommunal nivå. Ett förhållande som 



behöver problematiseras och förändras. 
 

Problematiken med att få genomslag för genomförande av enkelt avhjälpta hinder är vidare väl 
känd. Ett större engagemang från Socialdemokraterna vore här önskvärt. Finns här konkreta 
förslag? 
 
2.  Rätten till personlig assistans håller på att urholkas. Assistansreformen vänder sig till personer 
med omfattande funktionsnedsättningar och stora assistansbehov. För att få rätt till 
assistansersättning krävs därför att man har behov av assistans minst 20 timmar per vecka i vad som 
benämns grundläggande behov. Sedan ett par år tillbaka har regeringsrätten i en dom, RÅ 2009 ref. 
57, kommit fram till att för att ett behov ska bedömas som grundläggande i lagens mening ska det 
vara av särskilt integritetskänsligt slag. Så t ex krävs för att hjälp med måltider ska räknas som ett 
grundläggande behov i lagens mening att personen i fråga inte själv kan föra maten till munnen.  
Det har alltså skett en betydande skärpning av bedömningsgrunderna som nu tillämpas 
Försäkringskassan. Följden blir att enskilda, vars livsförutsättningar vilar på att man har tillgång till 
personlig assistans, nu ser dessa förutsättningar ryckas bort från dem.  
 
Vi menar att regeringsrättsdomen fått till följd att Försäkringskassan och även kommuner när 
enskildas behov av insatsen personlig assistans bedöms intagit ett förhållningssätt som i sin 
restriktivitet strider mot LSS lagstiftningens intentioner och mål.  För att komma till rätta med detta 
problem krävs ett politiskt ingripande.  
 
Vidare innebär Försäkringskassans förändrade bedömningsgrunder att endast s.k. aktiva insatser 
räknas in i bedömningen av rätten till personlig assistans. Det betyder att personer med mycket stora 
assistansbehov som på grund av dessa tvingas begränsa sina aktiviteter som en följd härav hänvisas 
till en uppsplittrad assistanslösning där de personliga assistenter kommer och går som på den gamla 
hemtjänsttiden.  
 
Det är positivt att både Ann-Christin Ahlberg och Lennart Axelsson som riksdagsledamöter för (S) 
tagit upp frågan. Lennart framförde i riksdagsdebatten, mars 2011, att han ville avvakta resultatet av 
den uppföljning som Försäkringskassan fått i uppdrag av regeringen att göra innan han går vidare 
med frågan. Försäkringskassan har den 30 juni kommit med sin uppföljning. I den försvarar 
Försäkringskassan sin hållning att enbart beakta det de bedömer vara de integritetskänsliga delarna 
av ett grundläggande behov. De aviserar även att de vill gå vidare och omdefiniera "andra 
personliga behov" och begreppet "goda levnadsvillkor". Det vill säga att man här signalerar om att 
ytterligare devalvera assistansreformen på dess ursprungliga innehåll.  
 
Om det inte görs tydliga och omedelbara politiska ingripande mot denna utveckling kommer 
assistansreformen att fortsätta att urholkas. Det är därför av avgörande betydelse att man från 
Socialdemokraternas sida inte släpper taget om frågan utan fullföljer tagna initiativ för att komma 
tillrätta med den försämring av assistansreformen som nu pågår. 
 
3.  Möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar att få tillträde till arbetsmarknaden är 
mycket begränsade jämfört med övrig befolkning. Så har det nästan alltid varit oavsett vilken 
politisk majoritet som haft regeringsansvaret. (Det kan dock här vara viktigt att påpeka att bara på 
grund av att en person har en funktionsnedsättning innebär inte det per definition att hon/han har 
begränsade möjligheter att utföra ett arbete. Tyvärr är det inte sällan som detta faktum skyms av 
fördomar och snedvridna attityder.)  
 
Skillnaden mellan hög- och lågkonjunktur är små. Orsakerna är mångfacetterad. Bland dessa märks: 
Bristande tillgänglighet, fördomar, allt större krav som generellt ställs på arbetskraften, bristande 
skolförberedelser för inträde på arbetsmarknaden, en arbetsmarknadspolitik som eftersträvar 



kortsiktiga vinster och ställer olika grupper av arbetslösas behov mot varandra.  
Uppräkningen kan göras längre. För att närma sig problemets lösning krävs både en mer långsiktig 
och nyanserad åtgärdspolitik. Hur ser ni från Socialdemokratiskt håll på de oproportionerligt stora 
svårigheter som personer med funktionsnedsättningar har för att få arbete och vad vill ni göra för att 
vi ska närma oss en lösningar på detta problem?  Hur förhåller sig Socialdemokraterna här till 
regeringens politik? Vi tänker då bland annat på regeringens nyligen presenterade strategi för 
funktionshinderpolitiken och rapporten "Arbete för alla- insatser för att underlätta inträdet på 
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning" (uppdaterad 2011) där ministrarna Hillevi 
Engström och Maria Larsson redogör för vad regeringen avser att göra i denna fråga. 
 
4.  I februari slog Högsta förvaltningsdomstolen (fd. Regeringsrätten) fast att kostnader som 
ledsagaren har i samband med insatsen inte behöver ersättas av kommunen. I praktiken handlade   
rättsfallet om en person med funktionsnedsättning som fick betala ledsagarens omkostnader som 
exempelvis biobesök. Personen överklagade, fick rätt i Länsrätten men inte i Kammarrätten och inte 
heller i Högsta förvaltningsdomstolen. Eftersom domar av Högsta förvaltningsdomstolen är 
prejudicerande krävs här att lagstiftaren - Riksdagen - ingriper och tydliggör att ledsagarens 
omkostnader ska täckas av ansvarig myndig. 
 
Lund i september 2011 
 
Med vänlig hälsning  
 
Lars Hagström, ordförande " 
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Uttalande vid Förbundet Rörelsehindrades landsmöte den 16 september 

2011. 

Nog med överläggningar! FöR kräver handling! 
 
Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) skriver i en debattartikel den 17 augusti i Dagens 
Nyheter att en ny rapport från Handisam visar att allt färre personer med funktionsnedsättning 
kommer in på arbetsmarknaden. I dag är privata arbetsgivare bättre på att anställa personer 
med funktionsnedsättningar än den offentliga sektorn. Detta trots att det inom många områden 
har gått framåt med både ökad tillgänglighet och ökad sysselsättning. Regeringen kommer nu, 
enligt Maria Larsson, att ta initiativ till överläggningar med ledningen för Sveriges 
Kommuner och Landsting för att diskutera på vilket sätt de kan ta ett större ansvar.  
FöR som idag den 16 september genomför sitt tionde landsmöte reagerar starkt över denna 
passivitet inom den offentliga sektorn som borde vara ett föredöme i att anställa människor 
med funktionsnedsättningar. Regeringen framhåller att man driver arbetslinjen som en av sina 
viktigaste frågor. Skall inte den omfatta alla? En funktionsnedsättning innebär inte per 
automatik nedsatt arbetsförmåga. Vi vill ses som arbetssökande med den kompetens som vi 
faktiskt har. 
Vi kräver att regeringen går till handling och genomför en arbetsmarknadspolitik som ger alla 
möjlighet till jobb.  
Regeringen måste genomföra en politik som innebär att fördomar hos arbetsgivare motverkas. 
Ett beslut om en lag mot diskriminering, en lag som klassar bristande tillgänglighet som 
diskriminering, skulle innebära att flera arbetsplatser tvingas bli tillgängliga och fler personer 
med funktionsnedsättning skulle kunna komma i arbete, dessutom kan regeringen via 
budgetdirektiv styra myndigheternas verksamheter i denna riktning. Regeringskansliet kan 
genom att själv anställa personer med funktionsnedsättning vara ett föredöme. 
 
De överläggningar som ministern föreslår är otillräckliga. Vi vill se att förslagen leder till 
handling!  
 
Förbundet Rörelsehindrade 
Lars Hagström 
ordförande 
 
Kontaktperson:  
Lars Hagström 
Sunnanväg 2p, 222 26 Lund 
e-post: lars.hagström1@comhem.se  
046-2118180, 070-6721531 


