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Protokoll från Landsmötet den 2020-10-23 som genomfördes digitalt med hjälp 
av Zoom. 

§ 1 Landsmötets öppnande. 
Ordförande Lars Hagström hälsade alla välkomna. I sitt inledningsanförande framhöll 
han bl a att villkoren för personer med funktionsnedsättningar är sämre än för övriga 
medborgare och att det egentligen inte görs något för att ändra på detta trots att både 
regering och opposition är fullt medvetna om att det är så verkligheten ser ut och trots 
FN konventioner och handlingsprogram med höga ambitioner. Vi ställer oss frågan 
varför vi inte ser något reformarbete. Den grundläggande orsaken till detta är att vi inte 
betraktas som en normal del av samhället. Vi möts inte bara av ointresse utan också av 
försämringar. Vi befinner oss i en nedåtgående spiral som måste brytas. Den samlade 
funktionshinderrörelsen måste ta sig samman och göra något gemensamt för att ställa 
det etablerade samhället till svars. 

Därefter förklarades Landsmötet för öppnat.

§ 2  Fastställande av röstlängd
Landsmötet fastställde röstlängden till 15 röstberättigade personer samt en 
solidaritetsmedlem.
 

§ 3  Val av två justerare. 
Till justerare valdes Inger Blom och Wenche Willumsen.

§ 4  Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Inger Blom och Wenche Willumsen

§ 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.



2(4)

§ 7  Val av presidium
Till ordförande för Landsmötet valdes Jan Peter Strömgren och till sekreterare valdes 
Karin Westlund.

§ 8  Val av beredande utskott i förekommande fall
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 tre personer.

§ 11 Kandidatnominering till de val som landsmötet skall företaga
Valberedningen presenterade sitt förslag. Inga kandidater utöver valberedningens 
förslag. Tre ledamöter till styrelsen och omval av två revisorer.

§ 12 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 
Landsmötet beslutade, med Birgitta Anderssons ord tacka för viktigt arbete med ideella 
krafter att godkänna 2019 års verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna.

§ 13 Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse för 2019
Balansräkning och Resultaträkning för 2019 genomgicks och lades till handlingarna 
 

§ 14 Revisorns berättelse angående deras granskning av Förbundsstyrelsen förvaltning 
och räkenskaper för 2019
Revisorn läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
.

§ 15 Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2019
Landsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2019

§ 16 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Landsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för år 2019

§ 17 Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 2021
Landsmötet fastställde medlemsavgiften för 2021 till oförändrat 200 kronor/år med 
möjlighet att frivilligt betala ett högre belopp.

§ 18 Behandling av i tid inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit.
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§ 19 Fastställande av verksamhetsprogram för nästkommande verksamhetsår
Lars Hagström föredrar förslag till verksamhetsprogram.

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets mål är att människor med 
funktionsnedsättningar ska uppnå full delaktighet och jämlikhet.

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. 
Liksom tidigare år ska vi 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.

Med hänsyn till rådande pandemi kan det bli svårt att genomföra något seminarium. 
Fortsätter pandemin så får vi finna andra vägar för att hålla någon form av seminarium. 
Söka samarbete inom rörelsen för att ha någon form av Webbinarium om varför det är 
så svårt att få medial uppmärksamhet. Arbeta för bättre tillgänglighet i naturen med bl a 
längre ramper.     
Fortsätta att utveckla medlemsinformationen.
Medlemsrekrytering
Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.
Utveckla arbetsformerna

Landsmötet fastställde förslaget till verksamhetsprogram.

§ 20 Styrelsens förslag till stadgeändring av § 6. Medlemsavgift
Styrelsen föreslår följande lydelse av §6. Medlemsavgift

 
Medlem erlägger medlemsavgift. Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets landsmöte 
fastställer storleken på medlemsavgiften. 

Medlemsavgift avser kalenderår och skall erläggas före utgången av februari månad.
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Förslaget att tidigarelägga när medlemsavgiften skall vara inbetald motiveras av att på-
minnelser om icke inbetalda medlemsavgifter ska kunna göras tidigare i överensstäm-
melse med stadgan. 

Landsmötet beslutad i enlighet med förslaget.

§ 21 Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår

Landsmötet diskuterade förslag till budget för 2020.

Landsmötet beslutade att fastställa förslag till budget för 2020

§ 22 Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Valberedningen föredrar sina förslag omval av ledamöterna Vilhelm Ekensteen och 
Anders Axelsson samt nyval av Tiina Nummi Södergren.
Birgitta Andersson ger en presentation av Tiina Nummi Södergren.  

Landsmötet beslutade enhälligt att för en tid av två år välja Vilhelm Ekensteen, Anders 
Axelsson och Tiina Nummi Södergren. 
 

§ 23 Val av revisor och revisorssuppleant.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet valde enhälligt 
Leif Jonsson. till revisor för ett år, omval.  
Britt Jacobsson till revisorssuppleant för ett år, omval.

§ 24 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.

§ 25 Avslutning 
Ordföranden Lars Hagström tackade alla för ett väl genomfört landsmöte.

Karin Westlund
sekreterare

Inger Blom Wenche Willumsen
justerare justerare
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Förslag till dagordning vid Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets Landsmöte 2020-10-23

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) Resultaträkning
b) Balansräkning

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

15) Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2019,
16) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
17) Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår, 2021,
18) Behandling av i tid inkomna motioner,
19) Fastställande av verksamhetsprogram för nästkommande verksamhetsår,
20) Styrelsens förslag till stadgeändring av § 6, Medlemsavgift,
21) Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår,
22) Val av förbundsstyrelsens ledamöter,
23) Val av revisor och revisorssuppleant,
24) Val av valberedning och sammankallande,
25) Avslutning.
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Verksamhetsberättelse för 
 Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

ÅR 2019

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
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. 
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FÖR har en egen hemsida, www.fordelaktighet.se och finns också på facebook.

Styrelsen har haft 9 stycken protokollförda styrelsemöten via telefon. I övrigt 
har all kommunikation inom styrelsen skett via e-mail.

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 22 mars 2019 höll FÖR sitt landsmöte på ABF huset i Stockholm.
Ordförande Lars Hagström hälsade alla välkomna. Han gjorde en exposé över 
året som gått och vad som varit mest aktuellt att intressepolitiskt arbeta med. 
Den allra största frågan har varit neddragningar av den personliga assistansen. 
De reformer som genomförts har haft som främsta syfte att effektivisera och 
åstadkomma besparingar. Det reformerade bilstödet blev särskilt misslyckat. 
Utöver detta kan nämnas förändringarna av handikappersättningen, 
bostadsanpassningsbidraget och hjälpmedelsförsörjningen, även de reformer 
som inte innebar förbättringar.

FÖR fortsätter sitt arbete utifrån sin ideologiskt/politiska utgångspunkt, som 
betonar allas lika värde utifrån ett Mänskliga Rättigheters perspektiv. Vi gör det 
bl. a genom att på olika sätt delta i debatten, ge våra synpunkter i remiss-
yttranden samt belysa aktuella frågor genom att anordna seminarier.
.

VERKSAMHETEN UNDER 2019

Artiklar och uttalanden
 Artikel införd i Tidningen Dagen den 3 oktober 2019:  Personer med 

funktionsnedsättningar särbehandlas uppsåtligen i budgetpropositionen. 

 Uttalande från Landsmötet sänt till statsministern och partierna: Gör ”vår” FN-
konvention till svensk lag!

 Öppet brev till Statsminister Stefan Löfven den 15 november 2019: Vårt demo-
kratiska samhälle är till för alla
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Remissvar och skrivelser
 Yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter 

i Sverige (Ds 2019:4) Diarienummer Ku2018/02102/DISK

 Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets remissvar på Betänkandet Sty-
rutredningen för funktionshinderpolitiken. SOU 2019:23

 Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets yttrande över PM om person-
lig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i 
form av sondmatning (S2019/04168/FST)

Standardiseringsarbete
Bidrag med 30 000 kr till projektavgift för medverkan i SIS/TK 453 tillgänglig-
het och användbarhet i byggd miljö samt med samma belopp för medverkan i 
SIS/TK 598 revidering av SS 91 42 21 och 91 42 22 har beviljats av Standardi-
seringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet. Beslutet avser projektav-
giften för deltagande under 2019. FÖR representeras av Mai Almén.
 
Seminarier
Vårens seminarium hölls i samband med landsmötet den 22 mars 2019.
Temat Funktionshinderpolitik i ett nytt politiskt landskap valde vi mot bakgrund
av januariöverenskommelsen och det faktum att alliansen som gruppering brutits
upp. Kommer detta att påverka funktionshinderspolitiken? I så fall hur?

Inbjudna till seminariet var de funktionshinderspolitiska talespersonerna från S, 
V, MP, C, L, M och KD. Olyckliga omständigheter, inte ovilja, ledde till att an-
talet medverkande politiker blev begränsat. De politiker som medverkade var 
Pia Steensland, KD, Bengt Eliasson, L och Alexandra Mattson Åkerström, V 
Antalet deltagare var ca 30 personer.

Ordföranden höll en kort inledning i vilken han poängterade att det ”nya politis-
ka landskapet” borde medföra att det nu finns reella förutsättningar att ta fram 
lagförslag som återskapar intentionerna och målen bakom LSS och insatsen per-
sonlig assistans som en majoritet i riksdagen ställer sig bakom. Vad som nu be-
hövs är vilja och handlingskraft, då de parlamentariska förutsättningarna finns 
för en sådan lagändring. 

Mest tid ägnade vi åt att diskutera LSS med särskild tonvikt på rätten till person-
lig assistans dels därför att frågan är akut. Allt färre beviljas idag assistansersätt-
ning, dels därför att de politiska konstellationer som har formerats efter valet 
borde ge förutsättningar för att regeringen tillsammans med L och C och även V 
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gör gemensam sak med KD och M. Dessa partier har tillsammans majoritet i 
riksdagen för att driva igenom en lagändring som återupprättar de ursprungliga 
intentionerna och målen med LSS och insatsen personlig assistans. 

Alla tre partierna hade stort sett samma analys av vilka lagändringar som behöv-
de göras.  KD kräver också att alla grundläggande behov i sin helhet ska ses som
integritetsnära.

I anslutning till diskussionen ovan om LSS och den personliga assistansen gavs 
flera exempel från deltagarna både på försämringar som nu sker av våra villkor 
och av en myndighetskultur som tar sig uttryck i allt restriktivare behovsbedöm-
ningar som leder till att allt färre beviljas personlig assistans, men som försvaras 
med rättssäkerhetsargument. Närvarande politiker berördes av de exempel på 
försämringar och bemötande som deltagarna gav exempel på och uttalade att de 
ville se och verka för förändringar.

En annan fråga som diskuterades var att FÖR vill att FN konventionen om rät-
tigheter för personer med funktionsnedsättning blir lag på samma sätt som barn-
konventionen. Argumenten för detta är att den hittills, trots att Sverige ratificera-
de den redan 2008, inte har fått någon praktisk betydelse

De ekonomiska villkoren för personer som på grund av stora 
funktionsnedsättning inte kan få ett lönearbete diskuterades. Dessa personer blir 
helt beroende av aktivitets – eller sjukersättning, vars låga nivå gör att de tvingas
leva i permanent fattigdom. FÖR har krävt att en ny ersättningsform i nivå med 
medianinkomsten skapas för denna medborgargrupp jämförbar, med medborgare
som kan försörja sig genom arbete. Vi har inte mötts av något större gensvar för 
detta krav. Dock ha centerpartiet ett gammalt förslag liggande om att personer 
som helt ställs utan möjligheter till lönearbete ska kunna erhålla en särskild 
högre ersättningsform.

Politiskt fanns det en samsyn om att rätten till personlig assistans måste återupp-
rättas och stärkas. Det fanns också en insikt om att villkoren för personer med 
funktionsnedsättningar försummats och försämrats. På grundval av FN:s kon-
vention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ville man arbeta 
för politiska reformer som konkret får genomslag i människors verklighet. Det 
vill säga att i praktiken efterleva det handlingsprogram för funktionshinderpoliti-
ken som en enig riksdag antagit.

Trots den visade självinsikten från de närvarande riksdagspartierna har det dags 
datum inte skett några påtagliga förbättringar av villkoren.
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Höstens seminarium ägde rum fredagen den 25 oktober 2019. Tema för 
seminariet var Stärk medborgarskapsperspektivet i funktionshinderpolitiken. 

Till seminariet var riksdagspolitiker från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. 
inbjudna samt medlemmar i FÖR, representanter för övrig funktionshinder-
rörelse, berörda myndigheter och enskilda personer med engagemang för dessa 
frågor.

Ordföranden inledde med lite historik. Redan på 1960/70 talet formulerades 
flera vägledande principer, som att ”hänsyn till handikappade måste tas överallt i
samhället” Utgångspunkt var det relativa handikappbegreppet. En annan viktig 
princip var att insatserna skulle utformas som rättigheter.
Idag, 50–60 år senare, är de funktionshinderpolitiska målen i princip desamma; 
skillnaden är främst ordvalet: ”att med FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett 
samhälle med mångfald som grund.” (Socialutskottets betänkande 
2017/18:SoU5)

Skillnaderna mellan uppsatta mål och hur verkligheten ser ut för personer med 
funktionsnedsättning i dagens Sverige går egentligen inte att förstå trots att den 
är uppenbar för oss alla. Om man kan tala om de vackra ordens förbannelse, där 
de används för att dölja en oönskad verklighet, så är det inom funktionshinder-
politiken. 

Vad kan och bör göras? Hur ser en reformagenda för ett förstärkt 
medborgarperspektiv ut sett i ett dagsaktuellt perspektiv och på längre sikt? Vad 
kan funktionshinderrörelsen göra bättre?

Till seminariet hade Marie Sépulchre inbjudits att föreläsa utifrån sin avhandling
” Detta är inte medborgarskap En analys av funktionshindersaktivisternas krav i 
Sverige.”. Omslaget på avhandlingen föreställer ett Pass med undertexten Detta 
är inte medborgarskap. På det viset syftar studien till att bjuda in till att titta 
närmare på betydelsen av medborgarskap för att betrakta den komplexa 
konstruktionen av formellt medborgarskap i en stat.

I sin avhandling beskriver hon hur svenska funktionshinderaktivister formar 
idén om det fullvärdiga medborgarskapet.
Personer med funktionsnedsättning har under lång tid varit förhindrade att vara 
fullvärdiga medborgare. Ett exempel på detta är rätten att rösta i allmänna val. 
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Trots att rösträtten på pappret firar 100 år i år var det först 1989 som den sista 
gruppen av personer med funktionsnedsättning fick formell rätt att delta i all-
männa val.

Men hur ser det ut idag? Hur formulerar den svenska funktionshinderrörelsen 
sin idé av ett fullvärdigt medborgarskap? 

Marie Sépulchre har analyserat 500 texter som skrivits av företrädare för funk-
tionshinderrörelsen. Merparten av texterna kommer från bloggen Full     delaktig  -  
het som startades inför riksdagsvalet 2010. 

Övriga texter i analysen är debattartiklar som funktionshinderaktivister och före-
trädare för funktionshinderrörelsen har skrivit i svenska dagstidningar. 

I texterna framträder tre huvudsakliga krav. Det handlar om utvecklade indivi-
duella stödinsatser, bättre tillgänglighet i samhället och, inte minst, respekt. 

Hon säger att det är tydligt att de som står bakom texterna är en del av en med-
borgarrättsrörelse. Man tar upp statens ansvar för förändring och i många av tex-
terna sätts också sakfrågan in i ett bredare samhällsperspektiv. Till exempel när 
man ser på assistansfrågan ur ett medborgarperspektiv är det inte antalet bevilja-
de timmar som är problemet. Egentligen är det inte assistansen som är det cen-
trala. Det viktiga budskapet är att man vill ha ett självständigt liv och delaktig-
het.

Övriga texter i analysen är debattartiklar som funktionshinderaktivister och före-
trädare för funktionshinderrörelsen har skrivit i dagstidningar.

Artiklarna tar upp frågor som LSS och personlig assistans, kollektivtrafik och 
utbildning och har skrivits från olika delar av funktionshinderrörelsen. Ändå vi-
sar analysen att det finns röda trådar och gemensamma utgångspunkter som för-
enar.  

Ett av Marie Sépulchres viktigaste budskap till funktionshinderrörelsen är att 
försöka nå ut med det bredare perspektivet i media, annars kan det vara svårt för 
allmänheten att förstå vad det faktiskt handlar om.

 Det blev intressanta diskussioner utifrån hennes genomgång av avhandlingen.

SLUTORD

Vi kämpar på med övertygelsen att även de små avtrycken i verkligheten är 
viktiga. 

Verksamhetsåret 2019 har i huvudsak varit sig likt när det gäller politikens 
förhållande till villkoren för personer med funktionsnedsättningar. 
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Skillnaden i förhållande till tidigare år är att den gamla blockpolitiken 
uppluckrats. Istället har vi fått tre något så när ideologiskt urskiljbara block; ett 
socialistiskt block som utgörs av V, ett socialliberalt block som består av 
partierna S, MP, C och L, som står bakom januariöverenskommelsen samt ett 
konservativt block som representeras av M och KD med aktiv uppbackning av 
SD. 

När det gäller funktionshinderpolitiken är personlig assistans i stort sett den 
enda fråga som synliggjorts i detta nya politiska landskap där KD och L tävlar 
om initiativet, medan S intar en välvilligt avvaktande inställning. Men i sak har 
egentligen ingen förändring skett. Behovsbedömningarna tenderar fortfarande åt
det allt restriktivare hållet. Så gott som alla nyansökningar om 
assistansersättning avslås. 

En liten öppning har dock skett då behov av assistans med sondmatning och 
andning nu utgör grundläggande, assistansberättigade behov och är en reform 
som ligger inom ramen för januariöverenskommelsen. 

Men funktionshinderpolitik är ju inte bara personlig assistans, även om den för 
många av oss är helt avgörande. En överlevnadsfråga. 

Andra frågor som tillgänglighet, ekonomiska villkor och arbetsmarknadsfrågor, 
men även vardagsfrågor som behov av hemtjänst, färdtjänst och hjälpmedel har 
endast uppmärksammats politiskt i syfte att uppnå effektiviseringar och 
besparingar.

Avståndet mellan de mål politiken gör sig till tolk för, uttryckt genom nationella 
handlingsprogram och FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och de ojämlika villkoren och bristande delaktigheten, är 
lika iögonfallande som tidigare och tenderar till och med att vidgas. 

Beaktat att det nya politiska landskapet inte inneburit några påtagliga 
förbättringar i form av ökad jämlikhet och delaktighet, tvingas vi konstatera att 
våra villkor egentligen saknar partipolitiskt intresse.

Av historien har vi lärt att för att uppnå reella förbättringar krävs en kombination
av lyckliga sammanträffanden som består av goda ekonomiska tider, engagerade
enskilda politiker i höga positioner, helst en partiledare för ett parti i 
regeringsställning, som med kraft och envishet driver igenom reformer som 
övriga partier inte kan motsätta sig utan att förlora i anseende. Senast detta 
inträffade var 1993, då en enig riksdag antog LSS och assistansreformen.
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Tack alla som kämpar på och inte ger upp. Som sagt även de små avtrycken i 
verkligheten räknas.

Lund i mars 2020

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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RESULTATRAPPORT EUBAS ÅRL FÖR

Utskriftsdatum: 20-02-21   22:53  /Bengt
Räkenskapsår: 1901 - 1912
Period: 19-01 - 19-12
Resultatrapport EUBAS ÅRL Sida   1

Konto Namn Per  19-12 % Per fg år Uppn Ack År %

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Medlemsintäkter 10 300,00 100 7 800,00 132 10 300,00 100
3020 Övr. gåvor 0,00 0 117 018,00 0 0,00 0

Summa försäljning 10 300,00 100 124 818,00 8 10 300,00 100

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 10 300,00 100 124 818,00 8 10 300,00 100

BRUTTOVINST 10 300,00 100 124 818,00 8 10 300,00 100

Övriga kostnader

6072 Representation 0,00 0 -500,00 0 0,00 0
6230 Hemsida -468,75 -5 0,00 0 -468,75 -5
6600 Bankavgifter -1 106,00 -11 -1 103,00 100 -1 106,00 -11
6740 Intressepåverkande akt. -21 404,00 -208 -14 809,00 145 -21 404,00 -208
6750 Seminare/konferens -9 548,00 -93 -9 904,00 96 -9 548,00 -93
6990 Övr. utgifter -500,00 -5 -500,00 100 -500,00 -5

Summa övriga kostnader -33 026,75 -321 -26 816,00 123 -33 026,75 -321

RÖRELSENS KOSTNADER -33 026,75 -321 -26 816,00 123 -33 026,75 -321

RESULTAT FÖRE AVSKR -22 726,75 -221 98 002,00 -23 -22 726,75 -221

RESULTAT FÖRE SKATT -22 726,75 -221 98 002,00 -23 -22 726,75 -221

Årets resultat

8999 Årets resultat 22 726,75 221 -98 002,00 -23 22 726,75 221

Summa årets resultat 22 726,75 221 -98 002,00 -23 22 726,75 221

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0 0,00 0 0,00 0



BALANSRAPPORT EUBAS ÅRL FÖR

Utskriftsdatum: 20-02-21   22:53  /Bengt
Räkenskapsår: 1901 - 1912
Period: 19-01 - 19-12
Balansrapport EUBAS ÅRL Sida   1

Konto Namn IB År Ing saldo  19-01 Förändring UB  19-12

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

1910 Kassa 410,50 410,50 0,00 410,50
1920 Postgiro 180 788,71 180 788,71 -39 245,75 141 542,96

Summa omsättningstillgångar 181 199,21 181 199,21 -39 245,75 141 953,46

SUMMA TILLGÅNGAR 181 199,21 181 199,21 -39 245,75 141 953,46

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

2091 Balanserad vinst eller förlust -66 178,21 -66 178,21 -98 002,00 -164 180,21
2099 Årets resultat -98 002,00 -98 002,00 120 728,75 22 726,75

Summa eget kapital -164 180,21 -164 180,21 22 726,75 -141 453,46

Kortfristiga skulder

2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter-17 019,00 -17 019,00 16 519,00 -500,00

Summa kortfristiga skulder -17 019,00 -17 019,00 16 519,00 -500,00

SUMMA SKULDER -17 019,00 -17 019,00 16 519,00 -500,00

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -181 199,21 -181 199,21 39 245,75 -141 953,46

ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00





Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

Landsmöteshandling 2020-10-23             Bil.5/Pkt.17

Förslag till medlemsavgifter för 2021

Styrelsen föreslår landsmötet besluta 

Att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad, 200 kr.



Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

Landsmöteshandling 2020-10-23                     Bil. 6/pkt.19

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPROGRAM 
2020

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets mål är att människor med funktionsnedsättningar 
ska uppnå full delaktighet och jämlikhet.

Grund för arbetet är FÖRs Manifest antaget av Landsmötet 2001-09-20.

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. 

Vi är i början av ett nytt decennium. Den traditionella vänster – högerskalan som vi är vana 
vid är på väg att luckras upp och har ersatts av en partipolitisk kamp om väljarna som 
kännetecknas av kortsiktiga utspel och populistiska övertoner. Det är detta nya politiska 
landskap vi måste förhålla oss till och verka i. 

Sakfrågorna som vi tillsammans med övrig funktionshinderrörelse drivit under de gångna två 
decennierna in på 2000-talet ligger kvar. 

Den senaste reformen som på ett avgörande sätt förbättrade villkoren för personer med 
funktionsnedsättningar var LSS och assistansreformen som en enig riksdag antog i maj 1993. 
Våra krav på delaktighet och jämlikhet mätt med verklighetens mått har därefter förblivit 
obesvarade. Detta trots politisk enighet bakom funktionshinderpolitiska program och FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerat.  

 Det handlar om ekonomiska villkor där de av oss som ställts utan arbetsinkomst 
hänvisats till ekonomiska villkor som kan beskrivas som permanent fattigdom.

Ett rättvise- och jämlikhetskrav vi fört fram är att en ny ersättningsform i nivå med 
medianinkomsten skapas för denna medborgargrupp jämförbar med medborgare som 
kan försörja sig genom arbete. 

 Det handlar om att personlig assistans och personlig service, där lagstiftningen mål om
full delaktighet och jämlikhet och att leva som andra, i praktiken är på väg att 
reducerats till en fråga om vård och omsorg. 

 Det handlar om att rätt till ett tillgängligt samhälle för alla inte längre är en 
självklarhet. Lagar och regleringar som tillkommit för att garantera tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning ses som orsak till höga boendekostnader och 
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bostadsbrist. Ett både falskt och kortsiktigt synsätt. Kostnader och mänskliga 
rättigheter sätts här i motsatsställning till varandra.

Aktiviteter och verksamheter under 2020

Liksom tidigare år ska 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. Detta gör vi genom att efter förmåga följa och delta i 
den ideologiska och politiska debatten, reagera på politiska utspel och lämna remissvar på 
viktiga utredningar. 

Vi ska fortsätta och utveckla vårt påverkansarbete med fokus på enskilda politiker som är 
särskilt engagerade i våra villkor..

Vi ska söka samarbete med övrig funktionshinderrörelse och med andra organisationer som 
delar våra värderingar så som de uttrycks i FÖRs manifest
BA
- Ha sem på webben ha en föreläsare kan bara kort
- DISK VARFÖR VI INTE FÅR EN MEDIALT GEHÖR. Idag dom PA i ett medialt 
perspektiv- Disk frågan med övriga förbund
-INGRID
- LÄNGRE RAMPER I NATUREN

Återkommande fasta verksamheter.

Sedan FÖR;s bildande har vi varje år anordnat två seminarier om aktuella 
funktionshinderpolitiska frågor oftast med inbjudna riksdagspolitiker. Coronapandemin har 
tvingat oss att ställa in dessa seminarier under 2020.

Utveckla arbetsformer och organisation med inriktning på:
 Medlemsinformation
 Medlemsrekrytering
 Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.
 Vara öppna för nya arbets- och verksamhetsformer
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Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

Landsmöteshandling 2020-03-27             Bil.7/Pkt.20

Styrelsens förslag till stadgeändring av § 6 MEDLEMSAVGIFTER

Nuvarande lydelse:

Medlem erlägger medlemsavgift. Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets landsmöte 
fastställer storleken på medlemsavgiften. 

Medlemsavgift avser kalenderår och skall erläggas före utgången av april månad.

Föreslagen lydelse:
 
Medlem erlägger medlemsavgift. Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets landsmöte 
fastställer storleken på medlemsavgiften. 

Medlemsavgift avser kalenderår och skall erläggas före utgången av februari månad.

Förslaget att tidigarelägga när medlemsavgiften ska vara inbetald motiveras av att 
påminnelser om icke inbetalda medlemsavgifter ska kunna göras tidigare i överensstämmelse 
med stadgan. 

Landsmötet föreslås besluta i enlighet med styrelsens förslag.



Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

Landsmöteshandling   2020-10-23                                                    Bil.8/Pkt.21

Budgetförslag för Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet för 2020

INKOMSTER                    
Medlemsavgifter och gåvor  12 000,00

Överfört från tidigare räkning per 141 953,46
den 31 december 2018

SUMMA 153 953,46

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 500,00
- Papper 500,00  
  
Porto 200,00

Bankavgifter                   1 500,00

Domänavgift hemsida 500,00

Informationsmaterial                    5 000,00
 
Landsmöte/Seminarium
- Lokal                 10 000,00
- Reseersättning styrelse                   9 000,00

Deltagande i standardiseringsarbete
- Reseersättning                 20 000,00

SUMMA                 47 200,00 



Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

Landsmöteshandling   2020-10-23                                        Bil.8/Pkt.22 och 23

Valberedningens förslag vid Landsmötet 2020 

Ledamöter

Valda vid landsmötet 2019               Förslag vid landsmötet 2020:

Vilhelm Ekensteen                                 omval två år

Anders Axelsson                 omval två år

Jan-Peter Strömgren                 Nyval två år Tiina Nummi Södergren

Revisor

Vald vid landsmötet 2019:               Förslag vid landsmötet 2020:                    

Leif Jonsson                  omval ett år

Revisorssuppleant 

Vald vid landsmötet 2019:                Förslag till landsmötet 2020:

Britt Jakobsson                                      omval ett år  

För information kan nämnas att följande personer valdes som ordförande och ledamöter vid 
landsmötet 2019 för en period på två år:

Ordförande Lars Hagström

Ledamöter: Karin Westlund, Lars Lundström och Stefan Sundquist.  

Valberedning inför landsmötet 2020 är:

Birgitta Andersson, sammankallande samt Wenche Willumsen och Pelle Kölhed.                                  
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Information från 
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet.

Ett nytt års inträde följs ofta av den lite magiska och befriande känslan att det gamla 
som tynger lämnas kvar bakom dig. 

Men så har det inte riktigt varit detta årsskifte. Vissheten finns där – blandad med 
förhoppningar om bättre tider – att inget kommer att bli som vanligt igen, på gott och 
på ont.  

Ett samhälle som drabbas av en pandemi, som den vi nu genomlider, tenderar att bli 
genomskinligt och dess grundläggande struktur och värderingar framträder tydligare 
än annars. De inbyggda orättvisorna i samhället kommer därmed också i dagen. 

Några uppenbara exempel på detta:

Missförhållandena bland våra äldre medborgare som behöver samhällets
stöd och omsorg har flyttats upp några steg på den politiska agendan. Frågan om de 
riktigt riktigt äldres villkor har ställts på sin spets, för nu handlar det bokstavligen om 
liv eller död. Fokus i debatten har därför främst kommit att ligga på bristerna i den 
medicinska omsorgen. Nödvändig att förbättra men otillräckligt. 

Den avgjort viktigaste frågan att göra något åt är emellertid att vi måste se på 
ålderdomen som en ofrånkomlig och naturlig del av livet; att vi som gamla har rätt till 
ett gott och jämlikt liv i sociala gemenskap med bevarat självbestämmande. Det vill 
säga att ingen människas rätt till jämlika villkor och full delaktighet kan villkoras med 
hänvisning till ålder eller annan mänsklig tillhörighet.

Detta är höga och förpliktigande målsättningar som är lätta att uttala. Med våra 
erfarenheter av hur villkoren för personer med funktionsnedsättningar ser ut i dagens 
Sverige är tyvärr risken påtaglig att de förblir vackra ord. Men förhoppningsvis har 
pandemin vi nu genomlider gett politiken insikter som öppnar för ett allvarligt menat 
reformarbete där målen sträcker sig längre än till den politiska retoriken.

Pandemin har också tydliggjort hur viktigt det är för oss alla att vi ges förutsättningar 
att uppnå ett självvalt liv i gemenskap med andra. Isolering och påtvingad ensamhet 
som pandemin fört med sig drabbar nu, som en ny och smärtsam erfarenhet, stora 
grupper av medborgare och uppmärksammas som en samhällsfråga som kräver 
politiska lösningar. 
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Tidigare, innan pandemin, var erfarenheten av social isolering främst begränsad till 
enskilda grupper av människor, som på grund av sjukdom, ålder och 
funktionsnedsättning var och är beroende av samhällets olika stödinsatser; ibland 
välfungerande, men ofta otillräckliga. Därtill utsatta för ständiga omprövningar styrda 
av allt restriktivare regelverk. Med andra ord en tillvaro som för många av oss 
präglades och präglas av oro och exkludering. 

Pandemin har inneburit en nyväckt insikt om en påtvingad ensamhets nedbrytande 
effekter. Vi får hoppas att den stannar kvar i det politiska medvetandet även efter 
pandemin genom att allas rätt till likvärdiga livsvillkor respekteras, inte bara i ord utan
också i handling. 

Sammanfattningsvis befinner vi oss i en omvälvande tid, som genom osäkerheten den 
medför blockerar tanken och tron på att positiva samhällsförändringar är möjliga. 

Verkligheten är emellertid, som alltid inte helt svart eller vit, varför förhoppningarna
om ett bättre samhälle också finns där och som vi måste  ta vara på. 

FÖR kommer efter förmåga att bidra med sin andel.

Till att börja med kommer vi att dra igång våra seminarier igen.

Något av datumen 14–16 april planerar vi således ett webbinrium (lika med ett 
seminarium på nätet) med temat:  ”Villkoren för personer med funktions- 
nedsättningar har blivit en politisk ickefråga.”

Vi har till seminariet bjudit in riksdagspartiernas talespersoner i 
funktionshinderpolitiska frågor. När vi vet datum för seminariet skickas en 
deltagarinbjudan ut.

Valet av tema för seminariet uttrycker en oavvislig sanning att villkoren för personer 
med funktionsnedsättning inte är en fråga som ägnas något större politiskt intresse, 
utan snarare för politiken har blivit och är en icke fråga.

Samtidigt talar verkligheten sitt tydliga språk: Inom alla samhällsområden sker det 
försämring av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar jämfört med 
villkoren för övriga medborgare. Det gäller de ekonomiska villkoren, arbetslösheten är
konstant högre, utbildningsnivån är överlag lägre, hälsan sämre samt möjligheter till 
fritidsaktiviteter är färre. Otillgängligheten till offentliga miljöer, bostäder och media 
består. Uppräkningen av skillnaderna i levnadsvillkoren kan göras länge.

Avsikten med webbinariet är att konfrontera riksdagspartiernas 
funktionshinderpolitiska talespersoner och ställa frågan på sin spets om det rimliga, ja 
hederliga, i att passivt bara fortsätta att se på hur skillnaden mellan de av riksdagen 
antagna målen för funktionshinderpolitiken och verkligheten för personer med 
funktionsnedsättningar fortsätter att växa. 

Vi arbetar med att till seminariet sammanställa förslag på konkreta reformer som 
måste till för att bryta den pågående försämringen av våra villkor och som leder till 
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förbättringar i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Vi vill därför be dig att delge oss dina tankar och idéer om reformer du ser som viktiga
att genomföra. Skicka dem till mejladressen: fordelaktighet@gmail.com. 

Följande är exempel på viktiga reformkrav som FÖR driver:

 Om förbättrade ekonomiska villkor för de av oss som ställts utan arbetsinkomst och 
som med dagens nivå på aktivitets- och sjukersättningen tvings leva i permanent 
fattigdom.

Ett rättvise- och jämlikhetskrav vi fört fram är att en ny ersättningsform i nivå 
mededianinkomsten skapas för denna medborgargrupp jämförbar med inkomsten
medborgare som kan försörja sig genom arbete erhåller. 

 Om att rätten till personlig assistans och personlig service, där lagstiftningen mål om 
full delaktighet och jämlikhet och att leva som andra återupprättas och förstärks. 

 Om rätten till ett tillgängligt samhälle i vid mening för alla. Idag sker en tillbakagång. 
Lagar och regleringar som tillkommit för att garantera tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning ses allt oftare som orsak till höga boendekostnader och 
bostadsbrist. Ett både osant och kortsiktigt synsätt. Kostnader och mänskliga 
rättigheter sätts här i motsatsställning till varandra. Grupp ställs mot grupp.

 Ett övergripande krav är att FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar blir lag.
 

Lund den 25 februari 2021

Med vänlig hälsning
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet 
 http://www.fordelaktighet.se/ 

Mejladress: fordelaktighet@gmail.com 

Styrelsen gm
Lars Hagström, ordförande

mailto:fordelaktighet@gmail.com
http://www.fordelaktighet.se/
mailto:fordelaktighet@gmail.com


Stadgar för Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet
(Redaktionell revidering av stadgan har gjorts efter landsmötets beslut 2015-04-10 om namnbyte från Förbundet 
Rörelsehindrade till Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet och efter lansmötesbeslut 2020-10-23 efter ändring 
av § 6, medlemsavgift).)

§ 1  NAMN

Förbundets namn är Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet.

§ 2 ÄNDAMÅL

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt 
obunden med uppgift att verka för att personer med funktionsnedsättningar skall uppnå full 
delaktighet och jämlika levnadsvillkor med andra i samhället. 

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet hävdar respekten för demokrati, jämställdhet, 
mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

§ 3 SÄTE 

Förbundet har sitt säte i Stockholms kommun. Förbundsstyrelsen äger rätt besluta om ändring av 
förbundets säte.

§ 4 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 

Förbundet är organiserat i Riksförbund

Övriga organisationsled kan vara lokalföreningar, nätverk, arbetsgrupper eller andra strukturer 
som bedöms lämpliga med hänsyn till förbundets ändamål och fastställda policydokument.

§ 4.1 Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets beslutande organ

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets högsta beslutande organ är Landsmötet.

Förbundsstyrelsen kan genomföra rådgivande medlemsenkäter mellan landsmötena. Genomförda
medlemsenkäter skall anmälas vid närmast kommande landsmöte.

Lokalföreningar, nätverk, arbetsgrupper eller andra strukturer där medlemmar verkar för 
Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet, beslutar själva om och genomför aktiviteter som inte 
påverkar förbundets ekonomi om det stämmer överens med manifest och verksamhetsprogram. 
Om någon medlem finner att beslut eller aktivitet är olämplig skall förbundsstyrelsen meddelas 
detta.

§ 5  MEDLEMSKAP 

§ 5.1 Grunderna för medlemskap 

Två slag av medlemskap finns i Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet, dessa är:

1. Medlemskap som medför närvarorätt, yttranderätt, rösträtt, förslagsrätt och valbarhet 
inom organisationen erhåller enbart den som

 anser sig ha en funktionsnedsättning
 erlägger fastställd avgift för innevarande verksamhetsår till Förbundet FöR delaktighet 

och jämlikhet,



 vill verka för förbundets ändamål och intressepolitiska inriktning i enlighet med dessa 
stadgar och av landsmötet fastställda policydokument.

2. Medlemskap som solidaritetsmedlem medför närvarorätt, yttranderätt och kan erhållas av den
som 

- inte anser sig ha en funktionsnedsättning,
- erlägger fastställd avgift för innevarande verksamhetsår till Förbundet,
- vill verka för Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets ändamål och intressepolitiska 

inriktning i enlighet med dessa stadgar och av landsmötet fastställda policydokument.

§ 5.2 Utträde ur Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet

Medlem kan på egen begäran utträda ur Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller avsiktligt skadar föreningen kan av Förbundet 
FöR delaktighet och jämlikhets styrelse uteslutas ur Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet. 
Vederbörande äger närvaro- och yttranderätt när ärendet behandlas av förbundsstyrelsen. 
Medlem som utesluts eller utträder äger inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.

§ 6 MEDLEMSAVGIFTER

Medlem erlägger medlemsavgift. Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets landsmöte fastställer
storleken på medlemsavgiften. 

Medlemsavgift avser kalenderår och skall erläggas före utgången av februari månad.

§ 7 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets verksamhets- och räkenskapsperiod är kalenderår.

§ 8 FöRBUNDET FöR DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHETs LANDSMÖTE

§ 8.1 Ordinarie landsmöte

Landsmötet är Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets högsta beslutande organ. 

Landsmöte hålls varje år före den 15 oktober på plats och tidpunkt som beslutas av 
förbundsstyrelsen.
   
Tid och plats för landsmötet skall per e-mail eller per post meddelas alla medlemmar, enligt 
denna stadga,  minst två månader innan det skall äga rum. 

Solidaritetsmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Medlem ska anmäla deltagande i Landsmöte senast 3 veckor innan Landsmöte.

Följande handlingar skall per e- mail,  post eller på annat tillgängligt sätt tillsändas samtliga 
medlemmar som anmält deltagande på landsmötet senast två veckor innan landsmötet skall äga 
rum: bokslut för förbundet och dess eventuella bolag; verksamhets- och revisionsberättelser; 
innevarande års budget; valberedningens förslag till styrelse, ordförande, revisorer och 
suppleanter; förbundsstyrelsens förslag; motioner med förbundsstyrelsens yttrande, samt förslag 
till arbetsplan och riktlinjer för nästkommande budgetår.

Dessa handlingar skall även sändas till de medlemmar som begär det.



§ 8.2 Extra landsmöte

Extra landsmöte kan inkallas 
- på begäran av förbundets revisorer, 
- av förbundsstyrelsen,
- på begäran av minst 1/3 av förbunds medlemmar, kategori 1

Kallelse med angivande av tid och plats för extra landsmöte skall per e-mail eller per post 
meddelas alla medlemmar, enligt denna stadga, minst en månad innan det skall äga rum.

Medlem ska anmäla deltagande i  extra Landsmöte senast 3 veckor innan Landsmöte.

Erforderliga handlingar avseende de frågor som skall behandlas av extra landsmötet skall per e- 
mail,  post eller på annat tillgängligt sätt tillsändas samtliga medlemmar som anmält deltagande 
på extra landsmötet senast två veckor innan det skall äga rum.

Dessa handlingar skall även sändas till de medlemmar som begär det.

På extra landsmöte får endast de ärenden behandlas som angivits i kallelsen till detta.

§ 8.3 Förhandlingsordning vid Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets landsmöte

Vid ordinarie landsmöte skall följande ärenden behandlas: 
- Fastställande av röstlängd,
- Fråga om landsmötets stadgeenliga utlysande,
- Antagande av dag- och arbetsordning för landsmötet,
- Val av presidium,
- Val av två justerare,
- Val av rösträknare,
- Val av beredande utskott i förekommande fall,
- Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen,
- Fastställande av antal ledamöter i valberedningen,
- Kandidatnomineringar till de val som landsmötet skall företaga,
- Förbundsstyrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelser,
- Revisorernas berättelse angående deras granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och 

räkenskaper,
- Fastställande av balansräkning och resultaträkning,
- Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
- Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår,
- Behandling av i tid inkomna motioner samt förbundsstyrelsens förslag,
- Fastställande av övergripande verksamhetsprogram för nästkommande verksamhetsår,
- Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår,
- Val av förbundsordförande, förekommande år,
- Val av förbundsstyrelsens ledamöter,
- Val av revisorer och revisorssuppleanter,
- Val av valberedning och sammankallande,
- Eventuellt övriga val såsom arbetsgrupper, kommittéer etc.,
- Övriga beredda frågor.

§ 8.4  Omröstningsbestämmelser vid landsmöte 

Vid landsmötet har varje personligen närvarande medlem (kategori 1) en röst. 



Vid lika röstetal både vid öppen och sluten omröstning, avgörs frågan genom lottning.

Ledamöter i förbundsstyrelsen har rösträtt på samma villkor som övriga deltagande 
röstberättigade medlemmar. Dock har förbundsstyrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess 
ansvarsfrihet.

På yrkande av på landsmötet närvarande röstberättigad medlem skall vid fråga som avser val till 
förekommande uppdrag omröstning med slutna valsedlar göras. Härvid får på avgiven valsedel 
anges högst samma antal namn som det antal personer som valet avser.

§ 8.4.1 Medlems rätt till företrädare

Medlem kan representeras av företrädare på Landsmötet om medlemmen p.g.a. sitt      
funktionshinder anser detta nödvändigt.

Medlem som representeras av företrädare skall personligen själv närvara på landsmötet 
tillsammans med av denne utsedd företrädare.

Sådan företrädare har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt utifrån medlemmens mening.
Företrädare kan endast representera en medlem.      

Medlem som representeras vid Landsmötet av företrädare skall skriftligen meddela detta till      
förbundsstyrelsen 3 veckor innan Landsmötet.

Bevittnad fullmakt skall av företrädare medtagas till Landsmötet.

§ 8.4.2 Medlems rätt till  röstning genom ombud.

Medlem som inte kan närvara på Landsmötet kan utöva sin rösträtt genom befullmäktigat        
ombud. Befullmäktigat ombud har således endast rösträtt på Landsmötet. 

Endast medlem (kategori 1) kan vara befullmäktigat ombud.

Ombud kan högst inneha 3 fullmakter.

Medlem som representeras vid Landsmötet av ombud skall skriftligen meddela detta till      
förbundsstyrelsen 3 veckor innan Landsmötet.     

Bevittnad fullmakt skall av befullmäktigat ombud medtagas till Landsmötet.

§ 8.5 Motioner och förslag till landsmötet 

Motioner till ordinarie landsmöte skall vara förbundsstyrelsen tillhanda minst två månader innan 
landsmötet. 

Motioner till extra landsmöte lämnas till förbundsstyrelsen senast fyra veckor innan det skall äga
rum.

Förbundsstyrelsen skall yttra sig över inkomna motioner.

Förslagsrätt tillkommer förbundets revisorer samt kommittéer och beredningar som är valda av 
landsmötet.

Förbundets tjänstemän har yttranderätt.



§ 8.6 Valbarhet 

Valbar till Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets
olika beslutande organ, valberedning, föreningsrevisorer och att utåt företräda förbundet är 
enbart medlemmar som tillhör kategori 1, enligt denna stadga. 

§ 8.7 Val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning 

Ledamöter i förbundsstyrelsen, revisorer och revisorssuppleanter samt valberedning i förbundet 
skall väljas vid ordinarie landsmöte för en mandatperiod av två år. 

Förbundsstyrelsen skall vara sammansatt av minst fem och högst elva ledamöter inklusive 
förbundsordföranden.

Valet till förbundsstyrelsen skall hanteras så att hälften av förbundsstyrelsens ledamöter väljs vid
varje ordinarie landsmöte. 

Förbundsstyrelsens ordförande väljs alltid på två år.

Förbundsstyrelsen konstituerar själv förekommande uppdrag inom förbundsstyrelsen.

Landsmötet skall välja två revisorer, och  suppleant för dessa.

Företar extra landsmöte val av förbundsstyrelse, revisorer och revisorssuppleanter avser valet 
tiden intill närmast kommande ordinarie landsmöte.

§ 8.8  Protokoll 

Vid landsmöte skall protokoll föras

Protokollet skall vara utskrivet och undertecknat av mötesordföranden, protokollföraren och 
valda justerare senast två månader efter att landsmötet ägt rum.

Protokoll från landsmöte tillsänds medlemmar som begär det.

§ 9. FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH ARBETSUTSKOTT

§ 9.1 Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan landsmötena. Dess uppgift är 
att:

- verkställa landsmötes beslut, 
- förvalta och vårda förbundets tillgångar, 
- samordna och leda förbundets verksamhet, 
- inom sig utse kassör, sekreterare samt övriga funktioner som förbundsstyrelsen finner behov 

av,
- besluta om inrättande av tjänster,  om löne- och anställningsförmåner, fastställa reglemente, 

befattningsbeskrivningar och instruktioner för de anställda.

Förbundsstyrelsen är solidariskt ansvarig för förvaltning av medel och tillgångar.



Förbundsstyrelsen får delegera beslutanderätt till arbetsutskottet och anställda. Förbundsstyrelsen
är beslutsmässig då mer än hälften av de ordinarie ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika 
röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande. 

Förbundsstyrelsen sammanträder när förbundsordföranden eller minst en tredjedel av 
ledamöterna så begär. Förbundsstyrelsen skall sammanträda snarast efter att Landsmötet ägt rum 
för att konstituera sig.

När förbundsstyrelsen tar beslut skall protokoll föras. Protokoll tillsänds medlem som begär 
detta. 

Anställda i förbundet är inte valbara till förbundsstyrelsen.

§ 9.2  Arbetsutskott

Förbundsstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott med minst tre ordinarie ledamöter.
När arbetsutskottet tar beslut skall protokoll föras. Beslut av arbetsutskottet skall vara enhälligt. I
annat fall skall frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen.

§ 9.3  Firmatecknare

Förbundsstyrelsen utser tre firmatecknare varav minst två skall vara styrelseledamöter att två i 
förening teckna förbundets firma. 

10   RÄKENSKAPER OCH REVISION

§ 10.1 Verksamhets- och räkenskapsperiod 

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

Årsredovisning för det förflutna räkenskapsåret skall avlämnas till revisorerna senast 
den 28 februari.

§ 10.2 Revision 

Revisorerna skall fortlöpande granska förbundsstyrelsens och övriga landsmötesvalda organs 
verksamhet, räkenskaper och förvaltning. 

Revisorerna skall senast tre  månader efter verksamhets- och räkenskapsårets slut, avge 
revisionsberättelser över företagen granskning.

§ 11 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Förbundet kan inträda som medlem i svenska och internationella sammanslutningar i 
överensstämmelse med förbundets inriktning. Beslut om inträde i eller utträde ur sådan 
sammanslutning fattas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen utser förbundets representanter i sådana sammanslutningar. Endast 
medlemskategori 1 kan representera förbundet.

Förbundet skall ha ett varumärke. Det  skall användas av samtliga organ inom Förbundet FöR 
delaktighet och jämlikhet såsom kännetecken för förbundet och dess verksamhet. Varumärket får
ej utnyttjas i sammanhang eller verksamhet oförenligt med förbundets inriktning.



Förbundsstyrelsen beslutar över hur arv och legat skall hanteras.

§ 12. Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall inges som motion senast 2 månader före Landsmötet. 

Beslut om stadgeändring fattas av landsmöte och måste vid begärd omröstning biträdas med 
minst hälften av de avgivna rösterna. 

Av landsmötet beslutade stadgeändringar träder i kraft två månader efter beslutets fattande.

§ 13. Upplösning av Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet

Förbundet kan inte upplösas med mindre än att två på varandra följande landsmöten så beslutar 
med på vardera landsmöte minst tre fjärdedels majoritet. Ett av dessa skall vara ett ordinarie 
landsmöte.

Avveckling och fördelningen av föreningens tillgångar vid upplösningen beslutas av landsmötet.

Tillgångar som erhållits genom donation eller arv, och där det i testamente eller annat 
förordnande meddelats ändamålsföreskrifter, skall i fall av förbundets upplösning efter 
permutation även framgent förvaltas i överensstämmelse med vad som föreskrivits av donator 
eller testator. 

SLUT
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