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Protokoll från Landsmötet den 28 april 2017, ABF Sveavägen 41. Stockholm
§ 1. Landsmötets öppnande.
Ordförande Lars Hagström hälsade alla välkomna till Landsmötet. . Han gjorde en
exposé över bildandet av FÖR samt FÖR, s roll i funktionshinderrörelsen.
FÖR idag kännetecknas för sin ideologiskt/politiska utgångspunkt, som betonar allas
lika värde utifrån ett Mänskliga Rättigheters perspektiv. FÖR lyfter fram vikten av att
det är vi själva som driver intressepolitiska frågor som berör oss. Vi gör det bl. a genom
att delta i debatten, ge våra synpunkter i remissyttranden samt att belysa aktuella frågor
genom att anordna seminarier. Idag tvingas vi tyvärr lägga allt för mycket kraft på att
försvara det vi åstadkommit istället för att driva politiken framåt. Med de orden
förklarades Landsmötet för öppnat.
§ 2.

Fastställande av röstlängd
Landsmötet fastställde röstlängden till 8 personer.

§ 3.

Val av två justerare.
Till justerare valdes Kerstin Svensson och Ingrid Johansson

§ 4.

Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Kerstin Svensson och Ingrid Johansson

§ 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 sittande ordförande Lars Hagström och till
sekreterare valdes Karin Westlund.

§ 8.

Val av beredande utskott
Inget beredande utskott tillsattes

§ 9. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
Landsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju inklusive ordföranden,
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§ 10. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Landsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall bestå av oförändrat
antal ledamöter, tre stycken.
§11. Kandidatnominering
Valberedningen presenterade sitt förslag: Till ordförande föreslogs omval av Lars
Hagström, till ledamöter förslogs omval av Karin Westlund och Lars Lundström, nyval
av Stefan Sundqvist och Jan Peter Strömgren.
§12. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.
Förslag lämnades på utformningen av verksamhetsberättelsen, bland annat kunde
inledningen om bildandet utgå och i stället skriva in ändamålet med förbundet.
Några ytterligare synpunkter framfördes vilket styrelsen kommer att beakta.
Förslag framfördes om att ordförandens slutord i verksamhetsberättelsen skulle skrivas
in på förbundets hemsida.
Med föreslagna ändringar lade Landsmötet verksamhetsberättelsen för 2016 med
godkännande till handlingarna.
§ 13. Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse för 2016
Balansräkning och Resultaträkning för 2016 genomgicks och lades till handlingarna
Landsmötet beslutade att föra överskottet till löpande räkning
§14. Revisorns berättelse angående granskning av Förbundsstyrelsen förvaltning och
räkenskaper för 2016
Revisorn Leif Jonsson läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
§15. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2016
Landsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2016
§16. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Landsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för år 2016.
§17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 2018
Landsmötet fastställde medlemsavgiften för 2018 till oförändrat 200 kronor/år med
möjlighet att frivilligt betala ett högre belopp.
§18. Behandling av inkomna motioner samt förbundsstyrelsens förslag
Inga motioner eller förslag hade inkommit.

§19. Fastställande av verksamhetsprogram för 2017
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Lars Hagström redogjorde för förslaget till övergripande verksamhetsprogram för
2017.
Utifrån våra grundvärderingar vill vi aktivt bidra till ett samhälle där allas lika värde är
en självklarhet. Vi ska vara en ideologisk och politisk röst som lyfter fram villkoren för
personer med funktionsnedsättningar i dagens samhälle. Det betyder att vi ska
synliggöra begränsande och förtryckande strukturer som leder till ojämlika
levnadsförhållanden och utestängning. Det betyder att vi ska delta i samhällsdebatten
med våra värderingar och kunskaper. Det betyder att vi ska vara konstruktiva och
konkreta i vår kritik och i våra förslag.
Det gäller assistansersättningen, bilstödet, handikappersättningen och vårdbidraget.
Allvarliga och principiella avsteg från gällande byggnadslagstiftning görs som leder till
att personer med rörelsenedsättningar på ett oacceptabelt sätt begränsas i sin delaktighet i
samhället. Fler exempel på en pågående nedrustning kan redovisas. Besparingar inom
assistansersättningen har uppmärksammats i media och där mött både kritik och gillande.
Regeringen undviker en saklig debatt och upprepar sitt mantra att det är
assistansreformens legitimitet man värnar om och förnekar samtidigt att man följer en
besparingsagenda. Vi är starkt oroade över utvecklingen.
Intressepolitiskt arbete under 2017
Främst på dagordningen står att lyfta de ideologiska frågorna om allas lika värde, om full
delaktighet och jämlikhet. På det sättet bemöter vi och gör motstånd mot en politik som
är på väg att reducera oss till administrativa problem och belastande kostnader. Åter igen
är ett vårdperspektiv på bekostnad av medborgarperspektivet på väg att etableras; en
tillbakagång som måste uppmärksammas och bekämpas.
Ensam är inte stark. Det krävs gemensamt och starkt motstånd från en enad
funktionshindersrörelse för att bryta utvecklingen.
FÖR ser som en prioriterad uppgift att medverka till att så sker.
Konkret innebär detta att vi följer och deltar i den ideologiska och politiska debatten, reagerar
på olika politiska utspel och lämnar remissvar på viktiga utredningar.
Två seminarier om aktuella frågor kommer att anordnas.
Landsmötet beslutade att fastställa verksamhetsprogram för 2016 i enlighet med
förbundsstyrelsens förslag och med beaktande av de synpunkter och förslag som framfördes
av landsmötet.
§20. Fastställande av budget för 2017
Landsmötet diskuterade förslag till budget 2017
Landsmötet beslutade fastställa förslag till budget för 2017.
§21. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet beslutade enhälligt att till
ordförande välja:
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Lars Hagström
till ledamöter välja:
Karin Westlund
Lars Lundström
Stefan Sundqvist
Jan Peter Strömgren

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 1 år (fyllnadsval)

§22. Val av revisor och revisorssuppleant.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet valde enhälligt
Leif Jonsson till revisor för en tid av 1 år
omval
Barbro Carlsson till revisorssuppleant för en tid av 1 år. omval
§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 Lars Hagström avslutade Landsmötet och inbjöd till eftermiddagens
seminarium med Temat” Vart är funktionshinderspolitiken på väg?”

Karin Westlund
Sekreterare

Kerstin Svensson
Justerare

Ingrid Johansson
Justerare

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Landsmöteshandling 2017-04-28

Bil.1/Pkt.6

Förslag till dagordning vid Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets Landsmöte
2017-04-28
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 2016,
16) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
17) Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår, 2018,
18) Behandling av i tid inkomna motioner,
19) Fastställande av verksamhetsprogram för nästkommande verksamhetsår,
20) Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår,
21) Val av förbundsstyrelsens ledamöter,
22) Val av revisor och revisorssuppleant,
23) Val av valberedning och sammankallande,
24) Avslutning.

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Landsmöteshandling 2017-04-28
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Verksamhetsberättelse för
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
ÅR 2016
Bildandet
Förbundet Rörelsehindrade, FöR, bildades den 12 juni 2001 i Malmö. Vid
landsmötet 2015-04-10 bytte förbundet namn till Förbundet FÖR delaktighet
och jämlikhet.
Förtroendevalda
Ordförande:
Lars Hagström, Lund
Ledamöter:
Anders Axelsson, Ljungbyhed
Karin Westlund, Stockholm
Lars Lundström, Sätila
Tobias Holmberg, Norrköping
Vilhelm Ekensteen, Lund
Styrelsen har haft 8 stycken protokollförda styrelsemöten via telefon. I övrigt
har all kommunikation inom styrelsen skett via e-mail.
Styrelsen inbjöd medlemmarna till ett öppet styrelsemöte som hölls under
förmiddagen samma dag som seminariet den 14 oktober 2016
Styrelsen
Beslutsordning: Idéer och förslag, som styrelsemedlemmarna vill att styrelsen i
sin helhet skall diskutera och ta ställning till, sänds via e-mail till styrelsen för
diskussion och ställningstagande.
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Styrelsen har gjort kontinuerliga utskick med aktuell information som tillsänts
alla medlemmar via e-mail eller via post.
FÖR har en egen hemsida, www.fordelaktighet.se och finns också på facebook.
Ekonomi
FÖR s 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.
FÖR har ansökt och beviljats bidrag från SKA-rådet (StandardiseringensKonsument- och Arbetstagarråd) för deltagande i standardiseringsarbete SIS/TK
598 Areamätning och funktionsplanering i byggnader. Mai Almén deltar för
FÖR:s räkning.
Landsmötet
Fredag den 1 april höll FÖR sitt landsmöte på ABF huset i Stockholm.
I sitt inledningsanförande gjorde ordföranden Lars Hagström en exposé över
FÖR, s roll i funktionshinderrörelsen. Vi bidrar till debatten utifrån våra
förutsättningar i förhållande till föreningens storlek. Det politiska intresset för
villkoren för personer med funktionsnedsättningar är svagt. Vi ser stagnation och
tillbakagång. Funktionshinderrörelsen har som en följd av detta förhållande svårt
att flytta fram sina positioner. Kampen för likvärdiga villkor har blivit svårare
och därför samtidigt än viktigare. Med de orden förklarades Landsmötet för
öppnat
VERKSAMHETEN UNDER 2016
Artiklar och uttalanden
I början av året skrev styrelsen en skrivelse till Statsministern och regeringen där
vi delgav statsministern våra synpunkter och farhågor över regeringens agerande
i frågor som rör funktionshinderpolitiken. Ett mycket kortfattat svar med en
notering att man mottagit brevet samt ” Regeringen vill att vi ska ta ett
gemensamt solidariskt ansvar för varandra i Sverige. Den planerade översynen
för regelverket för LSS är ett viktigt steg mot det. Målet för regeringen är att
personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika
villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet”.
En debattartikel om den personliga assistansen skriven av styrelseledamoten
Anders Axelsson samt ett reportage om Anders personliga situation har införts i
Sydsvenskan.
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Remissvar och skrivelser
Remissvar har lämnats till:
 Kulturdepartementet på Departementspromemorian Utvidgat skydd mot
diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26).
 Boverket på förslag till föreskrifter om statligt stöd för att anordna och
tillhandahålla bostäder för äldre, BÄL 1
 Boverket på Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport
2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
(Diarienummer: S2016/04660/FST)
 Socialdepartementet på Reformerade stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning, (Ds 2015:58) som var en översyn av
handikappersättningen och vårdbidraget.
Seminarier
Vårens seminarium hölls i samband med Landsmötet den 1 april 2016. Tema
för seminariet var ”Vår verklighet – En politisk ickefråga som vi gemensamt
behöver diskutera!” Deltagare på seminariet var medlemmar och intresserade
från övriga funktionshinderorganisationer.
Syftet med seminariet var att diskutera behovet av gemensamma ageranden från
funktionshinderrörelsens sida mot bakgrund av att villkoren för personer med
funktionsnedsättningar alltmer blivit en politisk ickefråga
Diskussionsordning fördes genom
1. Beskrivning av läget, d v s våra villkor mot bakgrund av den förda politiken
eller snarare ”ickepolitiken”.
2. Tankar om och förutsättningar för ett gemensamt agerande samt vilka
gemensamma frågor det skulle kunna röra sig om, t ex ideologiskt viktiga
symbolfrågor.
3. Slutsatser och hur vi går vidare.
Deltagarna var överens om hur villkoren för personer med funktionsnedsättning
ser ut i dagens Sverige och att det saknas politisk vilja att göra något åt saken.
Istället pågår en tillbakagång. Vi utsätts för besparingar och hot om ytterligare
försämringar av våra villkor. Rätten till personlig assistans anses vara alltför dyr.
Bostadsbristen driver fram kortsiktigt byggande där tillgänglighetskraven ses
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som byråkratiskt krångel och alltför kostsamma. Många av oss, som inte
efterfrågas som lönsam arbetskraft, tvingas leva på livslångt existensminimum.
I den av regeringen tillsatta kommissionen för en jämlik hälsa saknas ett uttalat
funktionshinderperspektiv. Samtidigt är det väl känt och dokumenterat, nu
senast i MFD:s rapport att det t ex är tio gånger vanligare att personer med
funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig. Trots att det nu gått mer än
ett år sedan bristande tillgänglighet som en form av diskriminering blev lag har
inget ärende tagits till domstol av DO.
Två frågor lyftes fram som möjliga gemensamma handlingsalternativ: Den ena
var att gemensamt driva från funktionshinderrörelsen att konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar görs till lag på samma sätt
som nu ska ske med barnkonventionen. Den andra var att ta fram, idéer, tankar
och ett utkast till en gemensam tankesmedja med inriktning på tillgänglighet och
användbarhet brett tolkat.
Höstens seminarium hölls den 14 oktober 2016.
Tema för seminariet var ”Är funktionshinderpolitiken på väg att krackelera?”
Inbjudna till seminariet var ledamöter i socialutskottet samt medlemmar och
intresserade från funktionshinderorganisationerna.
Inbjudna politiker var Mikael Dahlqvist (S), Stefan Nilsson (MP), Maj Karlsson
(V), Solveig Zander (C), Bengt Eliasson (L), Emma Henriksson (KD) och Jenny
Pettersson (M).
Ordföranden inledde med att redovisa FÖR:s syn på funktionshinderpolitiken
idag.
Dagligen hör vi i olika politiska utspel. Med enad röst deklarerar man att den
svenska modellen ska värnas och utvecklas, inte avvecklas.
En berättigad fråga att ställa är ”Vilka omfattas av den svenska modellen? Ingår
också personer med funktionsnedsättningar?” Om vi utgår ifrån den verklighet
vi lever i blir svaret Nej.
Vår uppfattning är att Regeringen verkar tycka att personer med
funktionsnedsättningar har det för bra och att vi kostar för mycket. Därför skär
man ner på befintliga stödinsatser och planerar ytterligare nedskärningar. Den
personliga assistansen ligger här i främsta skottlinjen. Oppositionen förhåller sig
avvaktande.
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Inom så gott som alla områden – ekonomi, tillgänglighet, hälsa, arbete, boende,
fritid – har personer med funktionsnedsättning det sämre än övriga medborgare.
Den här beskrivna verkligheten finns återkommande dokumenterad och är
således väl känd. Bland annat finns det dokumenterat i Myndigheten för
delaktighets uppföljning av funktionshinderspolitiken: ”Hur är läget 2015?”
Vi vill påstå att som situationen nu ser ut är svensk funktionshinderspolitik på
väg att krackelera inför öppen ridå. Med de orden överlämnades ordet till de
inbjudna politikerna.
De inbjudna politikerna var övervägande från oppositionen. Tyvärr blev
seminariet försenat på grund av att det kolliderade med ett annat evenemang
inom funktionshindersrörelsen. På grund av dessa omständigheter blev vi
tvungna att börja seminariet utan medverkan från Mikael Dahlqvist (S), som
anslöt senare, och från Stefan Nilsson (MP) som inte kom till seminariet. Någon
egentlig debatt mellan regeringssidans och alliansens representanter blev det
därför inte.
Alliansens representanter instämde till stor del i vår syn på
funktionshinderpolitiken av idag och tog tydligt avstånd från regeringens
besparingspolitik, särskilt den som riktas mot assistansersättningen. Man var
start kritiska mot regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan att minska
ökningen av timutvecklingen inom assistansersättningen och därför ställt krav
att regeringen i denna del skulle dra tillbaka regleringsbrevet.
Dock tyckte man att det var bra med en översyn av LSS men utredningen. Men
hade invändningar mot de krav på besparingar som i direktiven riktades mot
assistansersättningen, utan att först avvakta utredningens resultat.
Den allmänna diskussionen som sedan följde handlade huvudsakligen om den
personliga assistansen och våra erfarenheter av och farhågor om ytterligare
indragningar och minskning av antalet timmar i den personliga assistansen.
Frågan varför det har blivit ett så stort avstånd mellan politiskt uttalade mål och
konkret handling blev hängande i luften utan få något svar, så som det tyvärr
alltid brukar vara.
SLUTORD
Inriktningen av vårt intressepolitiska arbete har under 2016 liksom de senaste
verksamhetsåren präglats av att bevara vad som tidigare uppnåtts i form av
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reformer och samhällsanpassning. Sett till uppnådda resultat är vårt arbete svårt
att värdera i dessa nedrustningens tider. Trots det är vi en viktig röst – en bland
flera – som måste fortsätta att höras. Vi blir mer och mer övertygade om att det
är uthålligheten i vår kamp som är avgörande och att inga segrar eller erövrade
positioner är givna en gång för alla.
Avslutningsvis ett tack till alla som på olika sätt bidragit och stärkt oss i vårt
arbete.
Lund i april 2017
Lars Hagström
ordförande
Anders Axelsson – Ljungbyhed
Vilhelm Ekensteen – Lund
Tobias Holmberg – Norrköping
Lars Lundström – Sätila
Karin Westlund – Stockholm
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FÖR

RESULTATRAPPORT EUBAS ÅRL
Utskriftsdatum:
17-03-03 00:54 /Bengt
Räkenskapsår:
1601 - 1612
Period:
16-01 - 16-12
Resultatrapport EUBAS ÅRL
Konto Namn

Sida 1

Per 16-12

%

Per fg år Uppn

Ack År

%

4 700,00
600,00

89
11

12 300,00
1 650,00

38
36

4 700,00
600,00

89
11

Summa försäljning

5 300,00

100

13 950,00

38

5 300,00

100

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

5 300,00

100

13 950,00

38

5 300,00

100

BRUTTOVINST

5 300,00

100

13 950,00

38

5 300,00

100

-891,50
-636,50
-5 490,00
-500,00

-17
-12
-104
-9

-1 125,00
-799,50
-16 310,00
-500,00

79
80
34
100

-891,50
-636,50
-5 490,00
-500,00

-17
-12
-104
-9

Summa övriga kostnader

-7 518,00

-142

-18 734,50

40

-7 518,00

-142

RÖRELSENS KOSTNADER

-7 518,00

-142

-18 734,50

40

-7 518,00

-142

RESULTAT FÖRE AVSKR

-2 218,00

-42

-4 784,50

46

-2 218,00

-42

RESULTAT FÖRE SKATT

-2 218,00

-42

-4 784,50

46

-2 218,00

-42

Årets resultat

2 218,00

42

4 784,50

46

2 218,00

42

Summa årets resultat

2 218,00

42

4 784,50

46

2 218,00

42

0,00

0

0,00

0

0,00

0

RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
3010
3020

Medlemsintäkter
Övr. gåvor

Övriga kostnader
6600
6700
6750
6990

Bankavgifter
Information
Seminare/konferens
Övr. utgifter

Årets resultat
8999

BERÄKNAT RESULTAT

FÖR

BALANSRAPPORT EUBAS ÅRL
Utskriftsdatum:
17-03-03 00:55 /Bengt
Räkenskapsår:
1601 - 1612
Period:
16-01 - 16-12
Balansrapport EUBAS ÅRL
Konto Namn

Sida 1
IB År Ing saldo 16-01

Förändring

UB 16-12

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1700
1910
1920

Interimsfordringar
Kassa
Postgiro

274,00
410,50
77 813,51

274,00
410,50
77 813,51

-274,00
0,00
2 833,50

0,00
410,50
80 647,01

Summa omsättningstillgångar

78 498,01

78 498,01

2 559,50

81 057,51

SUMMA TILLGÅNGAR

78 498,01

78 498,01

2 559,50

81 057,51

-82 070,01
4 784,50

-82 070,01
4 784,50

4 784,50
-2 566,50

-77 285,51
2 218,00

-77 285,51

-77 285,51

2 218,00

-75 067,51

Kortfr. skulder
-657,50
Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter -555,00

-657,50
-555,00

657,50
-5 435,00

0,00
-5 990,00

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
2091
2099

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2890
2990

Summa kortfristiga skulder

-1 212,50

-1 212,50

-4 777,50

-5 990,00

SUMMA SKULDER

-1 212,50

-1 212,50

-4 777,50

-5 990,00

-78 498,01

-78 498,01

-2 559,50

-81 057,51

0,00

0,00

0,00

0,00

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPROGRAM
2017
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets mål är att människor med funktionsnedsättningar
ska uppnå full delaktighet och jämlikhet.
Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder.
Grund för arbetet är FÖRs Manifest antaget av Landsmötet 2001-09-20.
Utifrån våra grundvärderingar vill vi aktivt bidra till ett samhälle där allas lika värde är en
självklarhet.
Vi ska vara en ideologisk och politisk röst som lyfter fram villkoren för personer med
funktionsnedsättningar i dagens samhälle. Det betyder att vi ska synliggöra begränsande och
förtryckande strukturer som leder till ojämlika levnadsförhållanden och utestängning. Det
betyder att vi ska delta i samhällsdebatten med våra värderingar och kunskaper. Det betyder
att vi ska vara konstruktiva och konkreta i vår kritik och i våra förslag.
Sverige är ett rikt land och har för närvarande hög tillväxt. Regeringen säger sig vilja värna
och utveckla välfärden, men saknar trots det en framåtsyftande och reforminriktad
funktionshinderspolitik. Under förespegling att effektivisera och förbättra befintliga
individuella stödinsatser har det istället gjorts besparingar som resulterat i försämrade villkor.
Det gäller assistansersättningen, bilstödet, handikappersättningen och vårdbidraget. Allvarliga
och principiella avsteg från gällande byggnadslagstiftning görs som leder till att personer med
rörelsenedsättningar på ett oacceptabelt sätt begränsas i sin delaktighet i samhället. Fler
exempel på en pågående nedrustning kan redovisas. Besparingar inom assistansersättningen
har uppmärksammats i media och där mött både kritik och gillande. Regeringen undviker en
saklig debatt och upprepar sitt mantra att det är assistansreformens legitimitet man värnar om
och förnekar samtidigt att man följer en besparingsagenda. Vi är starkt oroade över
utvecklingen.
Intressepolitiskt arbete under 2017
Främst på dagordningen står att lyfta de ideologiska frågorna om allas lika värde, om full
delaktighet och jämlikhet. På det sättet bemöter vi och gör motstånd mot en politik som är på
väg att reducera oss till administrativa problem och belastande kostnader. Åter igen är ett
vårdperspektiv på bekostnad av medborgarperspektivet på väg att etableras; en tillbakagång
som måste uppmärksammas och bekämpas.
Ensam är inte stark. Det krävs gemensamt och starkt motstånd från en enad
funktionshindersrörelse för att bryta utvecklingen. FÖR ser som en prioriterad uppgift att
medverka till att så sker.

1(2)

Konkret innebär detta att vi följer och deltar i den ideologiska och politiska debatten, reagerar
på olika politiska utspel och lämnar remissvar på viktiga utredningar.
Seminarier
Två seminarier om aktuella frågor kommer att anordnas.
Arbetsformer och organisation
 Fortsätta att utveckla medlemsinformationen.
 Medlemsrekrytering
 Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.
 Utveckla arbetsformerna
Detta är fasta uppgifter som vi återkommande måste ägna kraft åt.
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Budgetförslag för Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet för 2017
INKOMSTER
Medlemsavgifter och gåvor

15.000,00

Överfört från tidigare räkning per
den 31 december 2015

81.057,51

SUMMA

96.057,51

UTGIFTER
Styrelsen
- Resor (1 sammanträde)
- Lokalhyra (1 sammanträde)
- Telefon

6.000,00
1.000,00
300,00

Kontorsmaterial
- Kuvert
- Papper

1.000,00
1.500,00

Porto (5 utskick x 50 medl x 10,20)

2.550,00

Informationsmaterial

10.000,00

Seminarium
- Lokal
- Information (Material och portokostnad)

3.000,00
1.000,00

-

Hemsidan
Övriga kostnader

SUMMA

2.000,00
1.000,00
29.350.00

