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Protokoll från Landsmötet den 23 mars 2018, ABF Sveavägen 41. Stockholm
§ 1. Landsmötets öppnande.
Ordförande Lars Hagström hälsade alla välkomna till Landsmötet. Han ville med några
ord uppmärksamma Barbro Carlsson som avlidit. Hans egna minnen av Barbro var
några enkla råd hon gav under sin tid som lärare på Norrbackainstitutet. Råd som han
haft med sig hela livet. ”När du ska skriva en text tänk igenom vad du vet om saken.
Gör en struktur av det du vill säga och slutligen skriv”. Barbro var en aktiv medlem i
FÖR och hade alltid beröm att ge över verksamheten som bedrivits under åren. Vi
känner stor sorg och saknad över att Barbro inte längre finns bland oss.
FÖR idag kännetecknas för sin ideologiskt/politiska utgångspunkt, som betonar allas
lika värde utifrån ett Mänskliga Rättigheters perspektiv. I dag får vi ägna oss åt att föra
en kamp för att försvara det vi hittills vunnit. Vi gör det bl. a genom att delta i debatten,
ge våra synpunkter i remissyttranden samt att belysa aktuella frågor genom att anordna
seminarier.
Genom vår medlem Mai Alméns deltagande i Standardiseringsarbetet har FÖR fått en
betydelsefull roll. Våra remissvar läses med eftertanke. 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
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Till ordförande för Landsmötet valdes Jan Peter Strömgren 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,
§ 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: omval av Jan Peter Strömgren, Anders
Axelsson och Vilhelm Ekensteen.
§12. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2017
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. Landsmötet beslutade
att med godkännande och beröm för en bra verksamhet lägga 2017 års
verksamhetsberättelse till handlingarna.
§ 13. Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse för 2017
Balansräkning och Resultaträkning för 2017 genomgicks och lades till handlingarna
Landsmötet beslutade att föra överskottet till löpande räkning
§14. Revisorns berättelse angående granskning av Förbundsstyrelsen förvaltning och
räkenskaper för 2017
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
§15. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2017
Landsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2017
§16. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Landsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för år 2017.
§17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 2019
Landsmötet fastställde medlemsavgiften för 2019 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.
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§19. Fastställande av verksamhetsprogram för 2018
Lars Hagström redogjorde för förslaget till övergripande verksamhetsprogram för
2018.
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.
Intressepolitiskt arbete under 2018
Valet och assistansfrågan kommer ha en framskjuten plats i FÖRs intressepolitiska
arbete under 2018.
Vi ska lyfta fram och synliggöra villkoren för oss som lever med funktionsnedsättning i
ett medborgarperspektiv och med stöd av konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Vi ska söka samarbete med övrig funktionshinderrörelse och med andra organisationer
som delar våra värderingar så som de uttrycks i FÖRs manifest
Vi ska följa och delta i den ideologiska och politiska debatten, reagera på politiska
utspel och lämna 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.
Landsmötet diskuterade förslaget till verksamhetsprogram och synpunkter framfördes
att FÖR också skall ta med personlig service i sitt arbete med frågor kring personlig
assistans. Många av medlemmarna är idag oroliga för att ”bli gamla” många gånger på
grund av att behov av service ökar men behoven kan inte tillgodoses inom ramen för
hemtjänst för de som inte har rätt till personlig assistans.
Landsmötet beslöt godkänna förslaget till verksamhetsprogram med tillägg om att
personlig service skall ingå i vårt arbete med frågor om personlig assistans
Landsmötet diskuterade förslag till uttalande som skulle ställas till Barn-äldre och
jämställdhetsminister Lena Hallengren med kopia till Statsministern. I uttalandet
riktades uppmaningen ” Vårt budskap till Dig är tydligt. Stå upp för rätten till personlig
assistans och statlig assistansersättning. Ta bort besparingskraven på den statliga
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assistansersättningen! Ge LSS-utredningen nya direktiv som garanterar vår rätt till
personlig assistans som uppfyller kraven på jämlikhet och allas lika värde!
Förslaget till uttalande godkändes med föreslagna ändringar
§20. Fastställande av budget för 2018
Landsmötet diskuterade förslag till budget 2018
Landsmötet beslutade fastställa förslag till budget för 2018
§21. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet beslutade enhälligt att
välja
Jan Peter Strömgren
Omval 2 år
Anders Axelsson
Omval 2 år
Vilhelm Ekensteen
Omval 2 år.
§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
Britt Jacobsson till revisorssuppleant för en tid av 1 år. Nyval.
§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” Valseminarium”.

Karin Westlund
Sekreterare

Kerstin Svensson
Justerare

Ingrid Johansson
Justerare

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Landsmöteshandling 2018-03-23
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Förslag till dagordning vid Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets Landsmöte
2018-03-23
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 2017,
16) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
17) Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår, 2019,
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 2018-03-23
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Verksamhetsberättelse för
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
ÅR 2017
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
Jan-Peter Strömgren, Stockholm
Karin Westlund, Stockholm
Lars Lundström, Sätila
Stefan Sundquist, Sundbyberg
Vilhelm Ekensteen, Lund
Styrelsen har haft 10 stycken protokollförda styrelsemöten via telefon. 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 styrelsen för
diskussion och ställningstagande.
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.
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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.
Landsmötet
Fredag den 28 april höll FÖR sitt landsmöte på ABF huset i Stockholm.
I sitt inledningsanförande gjorde Ordförande Lars Hagström en exposé över
FÖR, s roll i funktionshinderrörelsen.
FÖR kännetecknas i dag 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.
Landsmötet beslutade att göra ett uttalande till statsminister Stefan Löfven
eftersom vi ville markera både besvikelse och missnöje med regeringens
Funktionshinderpolik samtidigt som man säger sig vilja värna och utveckla
välfärden.
VERKSAMHETEN UNDER 2017
Artiklar och uttalanden
 Artikel införd, 2017-03-10, i Dagens Samhälle: Gör FNs konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag
 Artikel införd, 2017-03-27, i Aftonbladet tillsammans med 16 andra
funktionshinderorganisationer: Neddragningar inom LSS hotar
demokratin
 Uttalande av landsmötet till statsminister Stefan Löfven
 Artikel införd i Dagens Arena 2017-06-29, där vi kritiskt granskar
regeringens propositionen Nationellt mål och inriktning för
funktionshinderspolitiken till riksdagen (Prop. 2016/17:188). Artikeln
sändes också till samtliga ledamöter i socialutskottet.
 Artikel införd 2017-10-21 i "Aktuellt i politiken": Rasera inte rätten till
personlig assistans!
Remissvar och skrivelser
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 Remissyttrande över Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande ”På
lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen” (SOU 2017:43)
 Remissyttrande över Näringsdepartementets förslag till tillägg i Plan- och
byggförordningen, PBF, gällande undantag att följa regler i PBL 8 kap 1
§, 1 och 3 och 4 § i Plan- och bygglagen (2010:900)
Standardiseringsarbete
Bidrag till projektavgift för medverkan i SIS/TK 453 Tillgänglighet och
användbarhet i byggd miljö har beviljats av Standardiseringens Konsument- och
Arbetstagarråd, SKA-rådet med 30 000 kr för deltagande i detta projekt.
Beslutet avser projektavgiften för deltagande under 2017. FÖR har varit
presenterad av Mai Almén.
Seminarier
Vårens seminarium hölls i samband med Landsmötet den 28 april 2017.
Inbjuden talare var Malin Ekman Aldén generaldirektör för Myndigheten för
delaktighet (MFD).
Temat för seminariet var Vart är funktionshinderspolitiken på väg?
Temat som vi valt för seminariet har sin grund i att vi är starkt oroade över vart
svensk funktionshinderspolitik är på väg. Vår bild är att det politiskt generellt
sett saknas intresse för våra villkor. Inte minst från regeringens sida. En
framåtsyftande reformpolitik saknas. Fokus ligger på effektiviseringar och
besparingar.
Seminariet hade samlat drygt 20 talet deltagare.
Malin Ekman Aldén, inledde seminariet med att övergripande presentera MFD:s
förslag till en ny funktionshinderspolitik utifrån rapporten En
funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle som man
överlämnade i juni 2016 till regeringen.
Förslaget omfattar två huvuddelar. Den första delen innehåller förslag som MFD
föreslår att regeringen lägger fram till riksdagen att besluta om och som beskrivs
som ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. Föreslagen
formulering: ”Ett jämlikt och hållbart samhälle med mångfald som grund som
respekterar och främjar alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
samt säkerställer delaktighet för alla personer med funktionsnedsättning.”
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Den andra delen är förslag som myndigheten föreslår ligga till grund för en ny
regeringsbeslutad strategi.
Malin Ekman Aldén inledde med att kortfattat redogöra för MFDs förslag samt
hur det mottagits av socialdepartementet.
Myndigheten för delaktighet (MFD) har på regeringens uppdrag lämnat förslag
på en ny funktionshinderspolitik som innebär att riksdagen beslutar om ett nytt
mål för detta politikområde baserad på Sveriges åtaganden i enlighet med
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
MFD föreslår att de nationella målen revideras mot ett mål som tydligare knyter
an funktionshinderspolitiken till mänskliga rättigheter och som innehåller
dagens terminologi. Förslaget på reviderad inriktning beskriver fyra olika sätt att
arbeta för att förebygga och undanröja funktionshinder i samhället, och syftar till
att tydliggöra för ansvariga aktörer vad det innebär att arbeta med ett
funktionshindersperspektiv:
• att med universell utformning göra rätt från början,
• att identifiera och åtgärda brister i efterhand,
• att med stöd och lösningar kopplat till individen stärka delaktigheten, samt
• att motverka all form av diskriminering
MFD:s förslag ska ersätta den tidigare strategin för funktionshinderspolitiken
som gällde för åren 2011 – 2016.
Höstens seminarium ägde rum torsdagen den 5 oktober i ABF huset,
Sveavägen 41, Stockholm.
Det har generellt sett blivit svårare att få beviljat insatser som hemtjänst,
personlig assistans och ledsagarservice som motsvarar ens behov. Det är också
allt vanligare att tidigare gynnande beslut ändras på godtyckliga grunder. Detta
är förhållningssätt som gäller både kommunerna och Försäkringskassan. Även
förvaltningsdomstolarna har intagit ett mer begränsande och restriktivt
förhållningssätt.
Därför inbjöd vi Therese Bäckman, juris doktor att tala över ämnet i sin
handling ”Gynnande besluts negativa rättskraft”.
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Seminariet inleddes med att Therese B beskrev de förvaltningsrättsliga ramarna
för de olika myndighetsbeslut vi är beroende av för att vi något bättre ska förstå
och hantera den verklighet vi idag möter.
Syftet med seminariet var att öka vår kunskap om vad vi som enskilda, beroende
av myndigheternas beslut, utifrån dagens verklighet kan göra, men också
diskutera krav på reformer för att uppnå större rättssäkerhet.
Seminariet gav en intressant inblick i de förvaltningsrättsliga ramarna och tips
om hur vi som enskilda individer kan följa beslutsprocessen och under
processens gång begära insyn i vad som skrivits och på så sätt kunna rätta till ev.
missförstånd.
SLUTORD
Vi lever i paradoxernas tid. Sveriges ekonomi går som tåget och vi har en
regering som säger att man vill utveckla inte avveckla välfärden, men som i
samma andetag under falska förespeglingar medvetet och aktivt försämrar
livsförutsättningarna för alla oss som lever med olika funktionsnedsättningar.
Den kamp vi nu tvingas föra är en kamp mot bakåtsträvande krafter och krafter
som ignorerar vår rätt till liv och som gör oss illa. Det saknar sans och vett att
människor med funktionsnedsättningar ska vara tvungna att försvara sin rätt till
liv på samma villkor som övriga medborgare i det rika landet Sverige.
Nu gäller gemensam kamp och uppslutning av alla goda krafter.
Avslutningsvis ett tack till alla som på olika sätt bidragit och stärkt oss i vårt
arbete.
Lars Hagström
ordförande
Anders Axelsson – Ljungbyhed
Vilhelm Ekensteen – Lund
Lars Lundström – Sätila
Jan Peter Strömgren – Stockholm
Stefan Sundqvist – Sundbyberg
Karin Westlund – Stockholm
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FÖR

RESULTATRAPPORT EUBAS ÅRL
Utskriftsdatum:
18-02-24 13:05 /Bengt
Räkenskapsår:
1701 - 1712
Period:
17-01 - 17-12
Resultatrapport EUBAS ÅRL
Konto Namn

Sida 1

Per 17-12

%

Per fg år Uppn

Ack År

%

8 400,00
0,00

100
0

4 700,00
600,00

179
0

8 400,00
0,00

100
0

Summa försäljning

8 400,00

100

5 300,00

158

8 400,00

100

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

8 400,00

100

5 300,00

158

8 400,00

100

BRUTTOVINST

8 400,00

100

5 300,00

158

8 400,00

100

-1 041,50
0,00
-4 627,00
-11 120,80
-500,00

-12
0
-55
-132
-6

-891,50
-636,50
0,00
-5 490,00
-500,00

117
0
0
203
100

-1 041,50
0,00
-4 627,00
-11 120,80
-500,00

-12
0
-55
-132
-6

Summa övriga kostnader

-17 289,30

-206

-7 518,00

230

-17 289,30

-206

RÖRELSENS KOSTNADER

-17 289,30

-206

-7 518,00

230

-17 289,30

-206

RESULTAT FÖRE AVSKR

-8 889,30

-106

-2 218,00

401

-8 889,30

-106

RESULTAT FÖRE SKATT

-8 889,30

-106

-2 218,00

401

-8 889,30

-106

Årets resultat

8 889,30

106

2 218,00

401

8 889,30

106

Summa årets resultat

8 889,30

106

2 218,00

401

8 889,30

106

0,00

0

0,00

0

0,00

0

RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
3010
3020

Medlemsintäkter
Övr. gåvor

Övriga kostnader
6600
6700
6740
6750
6990

Bankavgifter
Information
Intressepåverkande akt.
Seminare/konferens
Övr. utgifter

Årets resultat
8999

BERÄKNAT RESULTAT

FÖR

BALANSRAPPORT EUBAS ÅRL
Utskriftsdatum:
18-02-24 13:05 /Bengt
Räkenskapsår:
1701 - 1712
Period:
17-01 - 17-12
Balansrapport EUBAS ÅRL
Konto Namn

Sida 1
IB År Ing saldo 17-01

Förändring

UB 17-12

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1910
1920

Kassa
Postgiro

410,50
80 647,01

410,50
80 647,01

0,00
-14 379,30

410,50
66 267,71

Summa omsättningstillgångar

81 057,51

81 057,51

-14 379,30

66 678,21

SUMMA TILLGÅNGAR

81 057,51

81 057,51

-14 379,30

66 678,21

-77 285,51
2 218,00

-77 285,51
2 218,00

2 218,00
6 671,30

-75 067,51
8 889,30

-75 067,51

-75 067,51

8 889,30

-66 178,21

Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter-5 990,00

-5 990,00

5 490,00

-500,00

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
2091
2099

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2990

Summa kortfristiga skulder

-5 990,00

-5 990,00

5 490,00

-500,00

SUMMA SKULDER

-5 990,00

-5 990,00

5 490,00

-500,00

-81 057,51

-81 057,51

14 379,30

-66 678,21

0,00

0,00

0,00

0,00

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Landsmöteshandling 2018-03-23
Förslag till medlemsavgifter för 2019
Styrelsen föreslår landsmötet besluta
Att medlemsavgiften för 2019 ska vara oförändrad, 200 kr.
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Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Landsmöteshandling 2018-03-23

Bil. 6/pkt.19

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPROGRAM
2018
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.
I år 2018 är det valår. Under de fyra år som gått har Sverige haft hög tillväxt.
Reformutrymmet har varit stort.
Den S och MP ledda regeringen berömmer sig över att man gjort stora välfärdssatsningar i
budgeten för 2018.
Så här uttalar sig Åsa Regnér på regeringens hemsida: ”Den svenska välfärden med jämlikhet
och jämställdhet är något att vara stolt över, men vi kan göra mer. Regeringen satsar bland
annat på kraftfulla åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Självklart har kvinnor och
män, flickor och pojkar samma rättigheter men även skyldigheter. Jämställdhet är inte något
som är villkorat utan är något som gäller alla, överallt, hela tiden”.
Samtidigt som hon avger detta högstämda och självrosande uttalande pågår en av regeringen
initierad nedrustning av den personliga assistansen. En nedrustning som hon svär sig fri
ansvaret från och istället lägger på en förändrad rättspraxis. Om regeringen ville se personlig
assistans som en omistlig del av välfärden skulle man naturligtvis ha ingripit mot den allt
striktare rättspraxisen. Regeringen skulle ha kunnat använda sin lagstiftningsmakt och
förhindrat en fortsatt urholkning av intentionerna bakom rätten till personlig assistans. Den
kostnadsminskning man vill uppnå överlåts till Försäkringskassan och
förvaltningsdomstolarna att sköta.

1(2)

Intressepolitiskt arbete under 2018
Valet och assistansfrågan kommer ha en framskjuten plats i FÖRs intressepolitiska arbete
under 2018.
Vi ska lyfta fram och synliggöra villkoren för oss som lever med funktionsnedsättning i ett
medborgarperspektiv och med stöd av konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Vi ska söka samarbete med övrig funktionshinderrörelse och med andra organisationer som
delar våra värderingar så som de uttrycks i FÖRs manifest
Vi ska följa och delta i den ideologiska och politiska debatten, reagera på politiska utspel och
lämna 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 2018
INKOMSTER
Medlemsavgifter och gåvor

15.000,00

Överfört från tidigare räkning per
den 31 december 2017

66 678,21

SUMMA

81 678,21

Kommentar: FÖR har ansökt om och erhåller bidrag från Standardiseringens Konsument- och
Arbetstagarråd, SKA-rådet till projektavgift för medverkan i SIS projekten TK 453:
Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö med 30 000 kr samt TK 598: Areamätning och
funktionsplanering i byggnader med 30 000 kr. Beloppen utbetalas till SIS mot rekvisition
från dem ställd till SKA-rådet och ingår därför inte i FÖRs bokföring.
UTGIFTER
Kontorsmaterial
- Kuvert
- Papper

500,00
500,00

Porto

200,00

Informationsmaterial

5.000,00

Landsmöte/Seminarium
- Lokal
- Reseersättning styrelse

5.000,00
9.000,00

SUMMA

20.200,00
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