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Protokoll från Landsmötet den 23 mars 2012, ABF Sveavägen 41. Stockholm
§ 1. Landsmötets öppnande.
Ordförande Lars Hagström hälsade alla välkomna. Han gjorde en reflektion över FöR:s
sätt att arbeta. Vilken slags förening ska vi vara. Frågorna vi huvudsakligen arbetar med
handlar om den strukturella diskriminering som personer med funktionsnedsättningar är
utsatta för. Våra frågor lyfts inte i den politiska debatten och om de debatteras så blir det
i ett omsorgsperspektiv. Detta trots att svensk funktionshinderpolitik har som
målsättning att villkoren för personer med funktionsnedsättningar ska utgå från ett
människorättsperspektiv och fullt medborgarskap. För att ännu kraftfullare kunna
bedriva intressepolitiskt arbete behöver vi också gemensamt arbeta för att vidga
medlemskretsen.
Med dessa ord förklarade ordföranden landsmötet öppnat.
§ 2.

Fastställande av röstlängd
Landsmötet fastställde Röstlängden till 9 personer. Fr.o.m. 11.45 var röstlängden 10
personer.

§ 3.

Val av en justerare.
Till justerare valdes Kerstin Svensson och Pelle Kölhed

§ 4.

Val av rösträknare
Till Rösträknare valdes Kerstin Svensson och Pelle Kölhed

§ 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.
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§8.

Val av beredande utskott
Inget beredande utskott valdes.

§9

Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslog oförändrat antal ledamöter
Landsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie
ledamöter inkl ordföranden.

§10. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Landsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall bestå av oförändrat
tre ledamöter.
§11. Kandidatnominering
Valberedningens presenterade sitt förslag. Inga ytterligare förslag från landsmötet.
§12. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.
Birgitta Andersson uppskattade att Landsmötet i år ägde rum redan i mars månad.
Landsmötet föreslog att ur de punkter som diskuterades på seminariet 2011 ta fram
punkter som kunde ligga till grund för ett uttalande. Tillgänglighet, personlig assistans
och arbetsmarknadsfrågor. Förslag lades fram om att lämna uttalandet muntligt vid det
seminarium som skulle avhålls under eftermiddagen med tema " Är målet för svensk
funktionshinderpolitik FULL DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHET allvarligt menat?
Detta blev landsmötets beslut.
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 2011
Landsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2011
§16. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Landsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag om ansvarsfrihet for
förbundsstyrelsen.
§17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 2013
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Landsmötet fastställde medlemsavgiften för 2013 till oförändrat 200 kronor/år.
§18. Behandling av inkomna motioner samt förbundsstyrelsens förslag
Inga motioner hade inkommit till Landmötet.
.
§19. Fastställande av verksamhetsprogram för 2012
Lars Hagström redogjorde för förslaget till övergripande verksamhetsprogram för
2012. Diskussion fördes om FöR som organisation. Ska vi fortsätta som tidigare eller
ska vi ändra organisationen till en form av "tankesmedja" Frågan har diskuterats i
styrelsen och enighet finns om att vi behöver tänka i bredare perspektiv och arbeta med
våra intressepolitiska frågor som frågor om Mänskliga rättigheter.
Förslag lades fram om att ägna höstens seminarium till att diskutera FöR:s framtida
inriktning. Skulle frågan bli aktuell om namnbyte får detta beslutas på ett extra
Landsmöte.
Landsmötet beslutade godkänna föreslaget till verksamhetsprogram för 2012 samt att
höstens seminarium ska diskutera frågan om FöR:s verksamhetsinriktning och
arbetssätt.
§20. Fastställande av Budget för 2012
Landsmötet diskuterade förslag till budget 2012. Pelle Kölhed informerade om att några
funktionshinderorganisationer kommit överens om att samla in pengar för att kunna
anlita en ekonom med uppdrag att belysa samhällsekonomiska fördelar med en utbyggd
tillgänglighet i förening med en diskrimineringslag som klassar otillgänglighet som
diskriminering.
Landsmötet fastställde budget för 2012 och beslutade tillskjuta 5.000 kronor till
insamlingen.
§21. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet valde enhälligt Vilhelm
Ekensteen. Britt Jakobsson, Suzanne Elmqvist till styrelseledamöter för en tid av två år.
Som fyllnadsval för en tid av ett år valdes enhälligt Jessica Smaaland.
§22. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedning redogjorde för sina förslag och Landsmötet valde enhälligt Leif Jonsson
till revisor för två år. Landsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att en
revisorssuppleant plats ska vara vakant.
Kvar som revisorssuppleant står Barbro Carlsson, vald t o m 2013.
§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 Avslutning Ordföranden Barbro Carlsson tackade för förtroendet att ha fått leda FöR, s
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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, som ägde rum på eftermiddagen.
Karin Westlund
Sekreterare

Kerstin Svensson
Justerare

Pelle Kölhed
Justerare

Förbundet Rörelsehindrade
Landsmöteshandling: 2012-03-23

Bil.1/Pkt.6

Förslag till dag- och arbetsordning
vid Förbundet Rörelsehindrades Landsmöte 2012-03-23

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Landsmötets öppnande,
Fastställande av röstlängd,
Val av två justerare,
Val av rösträknare,
Fråga om landsmötets stadgeenliga utlysande,
Antagande av dag- och arbetsordning för landsmötet,
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) Resultaträkning
b) Balansräkning
14) Revisorernas berättelse angående deras granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och
räkenskaper,
15) Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2011,
16) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
17) Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår, 2013,
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.

Förbundet Rörelsehindrade
Landsmöteshandling 2011-09-16

Bil. 2/pkt.11

Valberedningens förslag till landsmötet den 23 mars 2012
Valberedningens förslag:
Styrelsen
Ledamöter:
Vilhelm Ekensteen
Britt Jakobsson
Suzanne Elmqvist
Roland Håkansson

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval Jessica Smaaland, fyllnadsval 1 år

Valda till årsmötet 2013:
Ordförande
Lars Hagström
Övriga styrelseledamöter
Karin Westlund
Lars Lundström

Revisorer:
Leif Jonsson

omval 2 år

Vald till årsmötet 2013:
Maria L. Lundgren

Revisorssuppleanter:
Jamie Bolling

valberedningen föreslår vakant plats

Vald till årsmötet 2013:
Barbro Carlsson

Valberedningskommitté inför årsmötet 2012:
Birgitta Andersson, sammankallande, Pelle Köhlhed och Wenche Willumsen.

Förbundet Rörelsehindrade
Landsmöteshandling: 2012-03-23

Bil.3/Pkt.12

Verksamhetsberättelse för
Förbundet Rörelsehindrade, FöR
ÅR 2011

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 (tom 2011-11-07)
Suzanne Elmqvist, Sundbyberg
Styrelsen har haft 9 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 ska
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 hölls den 16 september 2011 på ABF i Stockholm.
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 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.
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.
När det gäller båda blocken är det en stor besvikelse att de förhållit sig så passiva att
otillgänglighet i lag ska klassas som diskriminering.
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.
Till ordförande för Landsmötet valdes enhälligt Barbro Carlsson och till sekreterare valdes
Karin Westlund.
Lars Hagström redogjorde för förslaget till övergripande verksamhetsprogram för
2011. Synpunkter lämnades om att FöR i sitt arbete med att otillgänglighet betraktas som
diskriminering och därmed ingå i diskrimineringslagen ska koncentrera sig 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.

Uttalande vid Förbundet Rörelsehindrades landsmöte den 16 september
2011.
Landsmötet antog följande 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. Ska 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!

Uttalandet skickades till Maria Larsson, partigrupperna i riksdagen samt ett brett utskick till
massmedia gjordes. Trots denna relativt omfattande spridning har vi inte fått någon reaktion
på uttalandet från berörd minister. Det har inte heller uppmärksammats i massmedia.

SEMINARIUM
Under verksamhetsåret har två seminarier genomförts.

Tema – Mänskliga rättigheter med integrationsminister Erik Ullenhag
Utgångspunkt för seminariet var att funktionshindrades villkor är en fråga om mänskliga
rättigheter och medborgarskap.
Ser man till andra politikområden brukar stor enighet om de politiska målen leda till politisk
handlingskraft och en resultatgivande reformpolitik. Men när det gäller villkoren för
människor med funktionsnedsättningar kännetecknas detta politikområde snarare av passivitet
och att man fortfarande sitter fast i gammalt vårdtänkande.
Det krävs en seriös och framåtsyftande samhällsdebatt om villkoren för människor med
funktionsnedsättningar och hur vi ska uppnå jämlikhet och full delaktighet. Vilka krav ställer
det på politiken och på konkreta reformer att ta frågan om medborgarskap och mänskliga
rättigheter tas på allvar, och att föra en politik som står i samklang med de
funktionshinderpolitiska politiska målen? Detta var den övergripande frågan som vi skulle
diskutera på seminariet.
Hur ställde sig Erik Ullenhag till denna bild, analys av den funktionshinderpolitiska
verkligheten? Och vilka var hans konkreta svar?
Rätten till personlig assistans i LSS såg han som en avgörande viktig reform grundad på de
funktionshinderpolitiska målen. Han framhöll att är mycket angeläget att värna och förstärka
reformen. Han menade vidare att reformens legitimitet ligger i att den på ett avgörande sätt
ger människor med omfattande funktionsnedsättningar förutsättningar att leva ett värdigt liv
på lika villkor med andra samhällsmedborgare.
När det gällde tillgänglighetsfrågan och det som just nu är den politiskt hetaste frågan;
huruvida regeringen kommer att ta det avgörande steget att föreslå riksdagen ett lagförslag om
att otillgänglighet ska betraktas som grund för diskriminering och föras in i
diskrimineringslagen deklarerade Erik Ullenhag att han såg detta som ett av sina politiskt
viktigaste uppgifter. Här är regeringen dock inte enig, framhöll han. Det finns delar av
regeringen, främst i de moderata leden som ser det som en kostnadsfråga. Inom
Näringsdepartementet och Finansdepartementet är man också tveksam till en sådan lag.
Närmast i tiden ligger ett arbete med att ta fram en lagrådsremiss. Kärnfrågan är om han
lyckas balansera skälighetskriterierna mot kostnaderna på ett sätt som kan accepteras av de
tveksamma inom regeringen. En balansgång som känns osäker och kräver uppbackning, inte
minst från handikapprörelsen, om den ska leda fram till målet.
Erik Ullenhag såg arbetslösheten bland funktionshindrade som ett stort och olöst problem och
som kräver nytänkande. Här öppnade han lite dörren för påbörjade men fortfarande ofärdiga
tankar. Det är ett faktum att arbetslösheten bland människor med funktionsnedsättningar
under lång tid varit ojämförligt stor. Olika arbetsmarknadspolitiska insatser som till exempel
lönebidrag, bidrag till anpassning av arbetsplatser och Samhall har haft sitt värde men har inte
i någon avgörande mening minskat utanförskapet för människor med funktionsnedsättningar.
Här behövs det, ansåg han, ett nytänkande för att komma vidare. En avgörande svårighet idag

är de stora anpassningskrav som arbetsmarknaden ställer på arbetskraften. Kompetensen
bland människor med funktionsnedsättningar måste tas till vara av arbetsmarknaden och
kräver en omvänd anpassning. Han önskade därför som en möjlig kompletterande väg
diskutera om det finns förutsättningar att skapa kompletterande arbetsmarknader som beaktar
och tar hänsyn till olika välfärdsfaktorer. En sådan faktor skulle kunna vara individens egna
val och uppfattningar om vad som är meningsfull sysselsättning. En annan de ekonomiska
villkoren för de individer som skulle komma att omfattas av en sådan reform. Tiden tillät inte
en mer ingående diskussion och problematisering av de tankar han här framförde om nya sätt
att angripa arbetslöshetsproblematiken bland människor med funktionsnedsättningar.
När det gäller arbetet med de mänskliga rättigheterna vill han pröva vad han kallade en
tematisk inriktning. Olika teman skulle kunna vara skola, arbete, sjukvård, tillgänglighet - ja
vad som helst egentligen. Även här var det nya tankar som behöver utvecklas och
konkretiseras för att vara möjliga att värdera och ta ställning till.
Erik Ullenhag är positiv till och gav klargörande besked att han tänker arbeta för att
otillgänglighet i lag blir klassad som diskriminering. Men för att lyckas behöver han ett
opinionsmässigt stöd mot de krafter inom alliansen som är tveksamma till en sådan reform.
FöR har genom artiklar, öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt och de moderata
riksdagsledamöterna, telefonkontakter med moderaternas ledamöter i
Arbetsmarknadsutskottet, tidningsartiklar och genom att initiera skriftliga frågor till Erik
Ullenhag bidragit till att mobilisera ett opinionsmässigt stöd för att otillgänglighet sska
klassas som diskriminering.

Tema - Socialdemokraternas funktionshinderpolitik, den 16 september 2011
Socialdemokraterna representerades av Lena Hallengren, som är deras talesperson i
funktionshinderfrågor och Lennart Axelsson, riksdagsledamot. Innan seminariet hade de fått
ett dokument med fyra prioriterade dagsaktuella funktionshinderpolitiska frågor som styrelsen
sammanställt. (Dessa frågor har tidigare sänt till dig som mejl och finns även på FöRs
hemsida.)
Stor del av diskussionen kom att handla om tillgänglighetsfrågan och den pågående
urholkningen av assistansreformen. I fokus för tillgänglighetsfrågan stod naturligtvis kravet
på att bristande tillgänglighet i lag klassas som diskriminering. Här gav Lena Hallengren och
Lennart Axelsson klart besked om att socialdemokraterna vill ha en sådan förstärkning av
diskrimineringslagstiftningen. De avser att ställa en enkel fråga i riksdagen om vad regeringen
gör i den frågan efter krav på agerande av mötesdeltagarna. Vi följer upp från styrelsen och
rapporterar vad som sker med frågan. Deras engagemang för att assistansreformen inte skulle
försämras fanns där, men kändes lite valhänt. Som ni ser av avsnittet personlig assistans i det
dokument de fått innan mötet har man från socialdemokraterna i Riksdagen tagit upp
myndigheternas restriktivare bedömningar av rätten till personlig assistans. De uppmanades
att åter ta tag i frågan. Vi kommer naturligtvis följa upp vad som händer med denna fråga.
Uppföljning av seminariet
Lennart Axelsson (S) har i september i en skriftlig fråga 2011/12:5, Brist på tillgänglighet
som diskriminering, till statsrådet Erik Ullenhag (FP) begärt besked om när regeringen
kommer att presentera en proposition med anledning av förslagen i departementspromemorian
från den 4 juni 2010 där det föreslås att det i diskrimineringslagen (2008:567) ska införas en

ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning.
Erik Ullenhag svarar den 28 september att frågan om bristande tillgänglighet som
diskriminering har utretts inom Regeringskansliet vilket resulterade i
departementspromemorian Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som
diskriminering (Ds 2010:20). Promemorian har remitterats samtidigt som Statskontoret fick i
uppdrag att göra en kompletterande konsekvensanalys av promemorians förslag. Dessa
underlag bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Vid kontakt som tagits den 21 november med Andreas Bergström, Politiskt sakkunnig hos
integrationsminister Erik Ullenhag, meddelades att det pågår förhandlingar mellan
regeringspartierna. Motstånd mot en lagstiftning finns från moderaterna och inom
näringslivet. Andreas Bergstöm försäkrar dock att Erik Ullenhag inte har givit upp, utan
fortsätter att driva denna för oss viktiga frågor.
Under hösten 2011 har telefonkontakt tagits med samtliga ledamöter i
Arbetsmarknadsutskottet som representerar moderaterna. Det är uppenbart av deras svar att
döma att frågan inte ännu inte varit uppe för diskussion i deras krets. Ingen av dem inte vill
därför inte uttala sig innan frågan läggs på Arbetsmarknadsutskottets bord.

ÖPPET BREV TILL MODERATERNA
Styrelsen skrev, utifrån Landsmötets beslut, den 27 september ett öppet brev till statsminister
Fredrik Reinfeldt och de moderata riksdagsledamöterna och för kännedom även till övriga
riksdagsledamöter.
I brevet framhöll vi att ”I mer än 10 år har det funnits förslag på hur en diskrimineringslag
kring bristande tillgänglighet för människor som lever med funktionsnedsättningar ska kunna
se ut, ändå har ingenting hänt!
Land efter land inför lagar som betraktar bristande tillgänglighet som diskriminering av
människor med funktionsnedsättning, men ännu inte Sverige. Detta är en underlåtenhet - ja en
skam för Sverige - som i internationella sammanhang vill framstå som ett föregångsland inom
funktionshinderpolitiken.
Vi avslutade brevet ” Att Sverige ännu inte fått en lag som klassar bristande tillgänglighet
som diskriminering beror helt enkelt på människosyn och bristande politisk vilja.”
Då FöR inte fick något svar på det öppna brevet, skrev vi åter igen ett brev den 17
oktober till moderaterna.
Vi frågade ” Varför fortsätter ni i moderaterna att tiga”? Vi kan inte tolka tystnaden annat än
att ni ser människor med funktionsbesättningar som andra klassens medborgare. För det vore
ju politiskt omöjligt att säga att människor med funktionsnedsättningar inte har samma värde
som andra medborgare. I den meningen är tystnaden talande.
Vi kräver svar från moderaterna med statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister
Anders Borg i spetsen. Vad säger ni? Är det prissättningen av vårt människovärde vi väntar
på? Eller kan vi förvänta oss en lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering?

I avslutade vårt andra brev med ” Vi kräver svar från moderaterna med statsminister Fredrik
Reinfeldt och finansminister Anders Borg i spetsen. Vad säger ni? Är det prissättningen av
vårt människovärde vi väntar på? Eller kan vi förvänta oss en lag som klassar bristande
tillgänglighet som diskriminering?”
Inte heller detta brev har vi fått något svar på.

UPPSKATTNING TILL MOTIONERANDE RIKSDAGSLEDAMÖTER
FöR mailade under hösten till de riksdagsledamöter som har motionerat om aktuella och
viktiga frågor om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning.
Vi skrev:
Du är en av 30 riksdagsledamöter, som under den allmänna motionstiden tagit upp aktuella
och viktiga frågor om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Särskilt
glädjande är det att i flera av motionerna, både från alliansen och från oppositionen, krävs att
bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Det visar att frågan nått över
blockgränserna, vilket inger förhoppningar att vi kan vänta oss resultat så att denna
långbänksfråga nu äntligen har chans att gå i mål.
Erik Ullenhags engagemang i frågan borde också tala för detta. Som du säkert redan känner
till har han tagit fram ett lagförslag som strax innan Riksdagens sommaruppehåll skickades på
intern remiss till de övriga allianspartierna och till berörda departement.
Men tiden går utan att vi ser något resultat av dessa diskussioner och vi är därför oroliga för
att den håller på att rinna ut i sanden och att vi även denna gång har lurats tro på falska
förhoppningar. Nu gäller det därför att ytterligare att driva på, så att inte denna för den
svenska funktionshinderpolitiken viktiga trovärdighetsfråga åter igen halkar ner från den
politiska agendan.
Tillsammans respresenterar du och dina engagerade kollegor en parlamentarisk majoritet som
har tagit upp betydelsen av och agerat för att bristande tillgänglighet ska klassas som
diskriminering.
Kanske har chansen att få denna viktiga fråga i hamn aldrig varit så stor som nu. Vi hoppas
därför på ditt fortsatt aktiva stöd och att du gör allt du kan för att detta ska lyckas.

Infoblad och annan medlemsinformation
Tre infoblad har skickats till medlemmarna samt rapporter från landsmötet och de två
seminarierna. Löpande skickas också till medlemmarna det material som publiceras på FöRs
hemsida. Alla utskick görs via mejl.

Hemsidan
Styrelsen har under året initierat en debatt via hemsidan www.forbundetrorelsehindrade.se
Förslag på debattfrågor har bland annat varit:
1. Hur ska vi förmå politikerna att införa en lag som klassar bristande tillgänglighet som

diskriminering av människor med funktionsnedsättning?
2. Hur ser ni på/ hur har ni upplevt Försäkringskassans bedömningar av rätten till personlig
assistans under senare tid?
3. Vilka erfarenheter har ni när det gäller de snäva bedömningsgrunder som nu tillämpas för
att få parkeringstillstånd? Vilka åsikter har ni i frågan?
Debatten har inte varit livlig, varför styrelsen nu undersöker andra sätt att synas på nätet,
bland annat möjligheten att aktualisera FöR via Facebook.

Arvsfondsansökan
Projektets huvudsyfte är att undersöka implementeringen av konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar.
Arbetshypotes: Konventionen har idag ingen eller ringa betydelse för utvecklingen av svensk
funktionshinderpolitik. Detta påstående grundar sig i huvudsak på det sätt Sverige har valt att
implementera konventionen.
Projektets uppgift:
Hur ser implementeringen av konventionen ut idag? Hur borde den se ut?
Bakgrund och projektets utgångspunkt:
Det förhållandet att Sverige ratificerat konventionen innebär att Sverige åtagit sig att efterleva
den. Vad innebär detta åtagande för lagstiftning, myndighetsutövning och bemötande. Vad
innebär det för medias förhållningssätt till konventionen och bilden av personer med
funktionsnedsättningar?
Detta är frågeställningar som det måste finnas ett något så när konkret svar på om
konventionen ska vara möjlig att implementera, liksom att utvärdera betydelsen av.
Styrelsen fortsätter arbetet med fondansökan och hoppas kunna inlämna en ansökan under
2012.

DEBATTARTIKLAR
Eftersom FöR bemöttes med tystnad från Moderaterna på våra öppna brev så beslöt styrelsen
att skriva en debattartikel, med rubriken:

Moderaternas nonchalanta tystnad och vi skrev bl a
Under 1990 och 2000-talet har allt fler länder infört lagar mot diskriminering av personer med
funktionsnedsättningar, men inte Sverige som både tillhör ett av de rikaste länderna och som
utåt vill framstå som ett högstående välfärdsland.

I stället för att fatta beslut om det förslag till diskrimineringslagstiftning som finns på Erik
Ullenhags bord, så har alliansen nöjt sig med att lägga fram en strategi för
funktionshinderpolitiken fram till år 2016. En strategi där tillgänglighetsfrågan behandlas
mycket styvmoderligt och inte alls tar upp frågan om en förstärkt diskrimineringslagstiftning.
De politiska företrädare som sagt sig stå bakom lagförslaget utgör en majoritet i riksdagen. De
skulle kunna visa den politiska vilja de säger sig företräda, genom att gemensamt driva på i
denna fråga. Varför görs inte detta! Moderaternas tystnad är bara möjlig p g a övriga partiers
underlåtenhet att agera.
Kan det vara så att de i alliansen ingående partierna håller med finansdepartementet om att
kostnaderna blir för höga för att tillgänglighetsanpassa Sverige.
.
.
.
Till moderaterna med Statsminister Fredrik Reinfeldt och till Finansminister Anders Borg i
spetsen är vårt budskap. Bryt tystnaden och tala klarspråk! Är det för dyrt att människor med
funktionsnedsättningar på lika villkor med övriga medborgare ska ha rätt till full delaktighet i
samhället? Och i så fall hur tänker ni då att våra villkor ska se ut?
Till övriga allianspartier och till oppositionen är vårt budskap. Visa nu lite kampvilja och driv
igenom en reform som som klassar bristande tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättningar som diskriminering. Stå upp i praktisk handling för era principer om
demokrati och mänskliga rättigheter!
Till moderaterna med Statsminister Fredrik Reinfeldt och till Finansminister Anders Borg i
spetsen är vårt budskap. Bryt tystnaden och tala klarspråk! Är det för dyrt att människor med
funktionsnedsättningar på lika villkor med övriga medborgare ska ha rätt till full delaktighet i
samhället? Och i så fall hur tänker ni då att våra villkor ska se ut?
Till övriga allianspartier och till oppositionen är vårt budskap. Visa nu lite kampvilja och driv
igenom en reform som som klassar bristande tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättningar som diskriminering. Stå upp i praktisk handling för era principer om
demokrati och mänskliga rättigheter!
FöR sände artikeln till DNdebatt, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, , GP, Arbetarbladet,
Corren, Dalademokraten, Borås tidning, Dagen, Aktuellt i Politiken och även SVD.
Vi fick in artikeln i tidningen Dagen, från övriga tidningar var det alldeles tyst.
FöR har även, genom Lars Hagström, skrivit Replik på Gunnar Larssons och Dag
Klackenbergs artikel "Gör butikerna mer tillgängliga" under Aktuella frågor i
Sydsvenskan den 3 december.

Finns det en underliggande agenda?!
I sin artikel "Gör butikerna mer tillgängliga" i Sydsvenskan den 3 december uppmärksammar
Gunnar Svensson, Konsumentverkets generaldirektör och Dag Klackenberg, Svensk Handels
VD att otillgängliga butiker inte möjliggör aktiva val för personer med
funktionsnedsättningar. De har räknat ut att personer med funktionsnedsättningar varje år

handlar för 105 miljarder inom detaljhandeln. Budskapet de för fram är att detta innebär en
förlust för både individen och och för handeln.
Det hör ju inte till god ton att misstänkliggöra den goda viljan och debattörerna vill oss säkert
väl. Artikeln avslutas med ett antal punkter som upptar förslag till för bättringar som vi alla
kan bidra med, så som de uttrycker sig. Butiksägare och byggherrar uppmanas av
artikelförfattarna tillämpa gällande lagar, lyssna på kunderna, samarbeta med andra och få in
tillgänglighetsfrågorna i planeringsstadiet. Allt detta är gott och väl, men konceptet är väl känt
och visat sig verkningslöst. Det har tydligt visat sig att det inte är tillräcklig med välvilliga
upprop och god vilja. Det krävs kraftfullare medel. Det krävs en lagstiftning som klassar
bristande tillgänglighet som diskriminering. Sverige har därtill ratificerat FNs konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar där det fastställs att tillgänglighet är en
mänsklig rättighet. FN har mot den bakgrunden till regeringen framfört kritik om att bristande
tillgänglighet ännu inte införts som en diskrimineringsgrund i de svenska
diskrimineringslagarna.
Artikeln avslutas med att vi tillsammans ska verka för att Sverige blir ett föregångsland när
det gäller tillgänglighet. Om detta är allvarligt menat krävs en lag som klassar bristande
tillgänglighet som diskriminering. Varför undviker artikelförfattarna denna fråga? Finns det en
underliggande agenda?

SLUTORD
Tre frågor har dominerat verksamheten under 2011. Den första frågan: Ett intensifierat arbete
med att få till stånd en förstärkning av diskrimineringslagen genom att bristande tillgänglighet
införs som grund för diskriminering. Den andra frågan: Seminarieverksamheten och
uppföljningen av Seminariet med Socialdemokraterna och som en direkt följd av detta våra
försök att upprätta kontaktnät med riksdagsledamöter som på olika sätt visat politiskt intresse
för funktionshinderpolitiska frågor. Den tredje frågan: Arbetet med att ta fram ett projekt om
implementeringen av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Samtliga dessa tre frågor har ett gemensamt. De har alla sin grund i att villkoren för
människor med funktionsnedsättningar är en fråga om mänskliga rättigheter och en följd av
den strukturella diskriminering vi är utsatta för. Av historiska skäl benämner vi oss ett
rörelsehinderförbund. Men ser man till vad vi gör, de politiska frågor vi driver, så är de och
har aldrig varit diagnosinriktade, i meningen att de enbart tagit upp villkoren för personer med
rörelsehinder. I våra diskussioner och analyser av samhällsutvecklingen och villkoren för
människor med funktionsnedsättningar har vi sett behovet av en funktionshinderrörelse som
har kraft att mobilisera sig mot den strukturella diskriminering av oss som lever med
funktionsnedsättning och som vi dagligen utsätts för. Vi ser också krafter i samhället och
inom funktionshinderrörelsen som delar vår analys om vad som måste vara en gemensam
uppgift för en samlad – i ordets egentliga betydelse – funktionshinderrörelse. Det pågår ett
ifrågasättande av välfärdssamhället av olika politiska krafter, men vi ser också ett begynnande
försvar. Det är krafter och en debatt som funktionshinderrörelsen måste förhålla sig till och
delta i. Det har nog aldrig varit viktigare än nu att politiskt arbeta för att människor med
funktionsnedsättningar blir en del av samhället och att slå vakt om och aktivt vara med att
utveckla vad vi ser som ett välfärdssamhälle.
Avslutningsvis – Hur går vi vidare? Diskussionen och analysen om villkoren för människor
med funktionsnedsättning måste utvecklas, involvera fler och synas utanför den i begränsande

mening traditionella handikapprörelsen. Den måste därför också omfatta hur vi utvecklar FöR
som organisation sett till att grunden för vårt arbete är att villkoren för människor med
funktionsnedsättning är en fråga om mänskliga rättigheter.
Och allra sist. Tack all goda krafter som bidrar till Förbundet Rörelsehindrades arbete.
Lars Hagström
Ordförande
Vilhelm Ekensteen - Lund
Britt Jakobsson - Umeå
Suzanne Elmqvist - Sundbyberg
Roland Håkansson – Järna (tom 2011-11-07)
Lars Lundström - Sätila
Karin Westlund - Stockholm

Förbundet Rörelsehindrade
Landsmöteshandling 2012-03-23
Förslag till medlemsavgifter för 2013
Styrelsen föreslår landsmötet besluta
Att medlemsavgiften för 2013 ska vara oförändrad, 200 kr.
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPROGRAM
2012
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:
Människor med funktionsnedsättning är utsatta för en strukturell diskriminering som inte tas
på allvar av varken den politiska makten eller oppositionen. Vi syns inte i debatten och inte
heller i massmedia. Politiken saknar förmåga och vilja att lyfta våra frågor utanför ett
omsorgsperspektiv. Detta trots att svensk funktionshinderpolitik i sina målsättningar
deklarerar att villkoren för människor med funktionsnedsättningar ska utgå från ett
människorättsperspektiv och fullt medborgarskap. De konkreta politiska målen är jämlikhet
och full delaktighet och ett välfärdssamhälle där vi ska kunna leva ett liv på samma villkor
och standard som alla andra. Det är således inget fel på de övergripande målen. Det märkliga,
förvånande eller skamliga – välj det ord ni vill – är att målen inte leder fram till diskussion
eller tankar om ett långsiktigt och målmedvetet reformarbete. Istället accepteras ett politiskt
status qou. Frågan om tillgänglighet som en mänsklig rättighet förhalas ängsligt och försätts
med prislappar. Rätten till personlig assistans håller på att sakta omgärdas av en kompakt
byråkratisk överbyggnad som risker att de bärande principerna valfrihet, självbestämmande
och integritet reduceras till vackra honnörsord. Arbetslösheten bland människor med
funktionsnedsättningar är större än någonsin. De av oss som ställs utanför arbetsmarknaden
tvingas dessutom leva under ekonomiska villkor som inte räcker till mer än livet nödtorft.
Det är mot denna bakgrund – EN PÅGÅENDE STRUKTURELL DISKRIMINERING - vi
ska se verksamhetsprogrammet.
Seminarier
Två seminarier kommer att anordnas.
Intressepolitiskt arbete under 2012
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
efterlevnaden av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Det blir en viktig uppgift för FöR att följa och kritiskt granska
genomförandet av regeringens strategi för funktionshinderpolitiken. (Denna punkt
fanns också med i verksamhetsprogrammet för 2011 och kommer vara en
återkommande punkt under de år planen omfattar.)
Otillgänglighet som grund för diskriminering
Högst prioritet har arbetet med att bristande tillgänglighet ska klassas som
diskriminering. Strategin är här att återkommande häckla och ställa de negativa
krafterna mot väggen samtidigt som vi på olika sätt stöder och stärker de positiva
krafterna för ett sådant förslag. Ett sätt att arbeta med detta kan vara att initiera
kontaktnät med de politiker från olika riksdagspartier som i praktisk politisk handling
visar intresse för funktionshinderpolitiken.
Fortsatt arbete med att ta fram en projektansökan till Allmänna Arvsfonden.
Huvudsyftet med projektet är att undersöka implementeringen av FNs konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (Se även verksamhetsberättelsen för
2011.) Ansökan till Allmänna Arvsfonden är en omarbetning av en tidigare
projektansökan som inte blev beviljad.
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.
Diskutera FöR som organisation sett till att grunden för vårt arbete är att villkoren för
människor med funktionsnedsättning är en fråga om mänskliga rättigheter. Frågan kan
kopplas till en diskussion om ett eventuellt bildande av en tankesmedja med uppgift att
befästa och utveckla ett synsätt på villkoren för människor med funktionsnedsättning
som en fråga om mänskliga rättigheter.

