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Protokoll från  Landsmötet den 1 april 2016, ABF Sveavägen 41. Stockholm

§ 1. Landsmötets öppnande. 
Ordförande Lars Hagström hälsade alla välkomna. Han konstaterade liksom förra året 
att landsmötesdeltagarna i stort sett är samma trogna deltagare som brukar möta upp på 
våra landsmöten. Han gjorde en exposé över FÖR och vår roll i funktionshinderrörelsen.
Vi bidrar med vår andel i förhållande till föreningens storlek. Vårt planerade 
seminarium med representanter från Kulturdepartementet och 
Diskrimineringsombudsmannen gick inte att genomföra eftersom ingen av de inbjudna 
kunde komma. Vi har svårt idag att flytta fram våra positioner. Den frågan får vi 
diskutera under eftermiddagens seminarium. Med de orden förklarades Landsmötet för 
öppnat. 

§ 2.  Fastställande av röstlängd
Landsmötet fastställde röstlängden till 10 personer. 
 

§ 3.  Val av två justerare. 
Till justerare valdes Kerstin Svensson och Inger Blom

§ 4.  Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Kerstin Svensson och Inger Blom

§ 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 Britt Jacobsson och till sekreterare valdes Karin 
Westlund.
Britt Jacobsson tackade för förtroendet och övertog ordförandeskapet för landsmötet.

§ 8.  Val av beredande utskott
Inget beredande utskott tillsattes

§ 9. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
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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. Anders Axelsson, nyval. Omval av Tobias 
Holmberg samt omval av Vilhelm Ekensteen.  Ytterligare förslag framfördes och mötet 
ajournerades för kontakt med den föreslagna med negativt resultat 
Inga ytterligare förslag lades från landsmötet.

§12. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 
Landsmötet lade Verksamhetsberättelsen för 2015 med godkännande till handlingarna. 

§ 13. Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse för 2015
Balansräkning och Resultaträkning för 2015 genomgicks och lades till handlingarna 
 Landsmötet beslutade att föra överskottet till löpande räkning

§14. Revisorns berättelse angående granskning av Förbundsstyrelsen förvaltning och 
räkenskaper för 2015
Revisorn Leif Jonsson läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

§15. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2015
Landsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2015

§16. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Landsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för år 2015.

§17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 2017
Landsmötet fastställde medlemsavgiften för 2017 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 2016
Lars Hagström redogjorde för förslaget till övergripande verksamhetsprogram för



3(5)

2016.
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 våra 
förslag. 

Vi ska fortsätta att utveckla medlemsinformationen bl. a genom att arbeta mer med 
sociala medier, utveckla informationen på hemsidan. Detta ska också kunna bidra till att
fler blir intresserade av ett medlemskap i FÖR.

Ett förslag som diskuterades var att ta kontakt med någon journalist som visat intresse 
för våra frågor som skulle kunna skriva artiklar och följa upp dessa. 

Seminarierna ska vi fortsätta med. Höstens seminarium skulle kunna bli ett 
dialogseminarium med inbjudna organisationer från en vidare krets än 
funktionshinderrörelsen.  

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 2016
Landsmötet diskuterade förslag till budget 2016
Landsmötet beslutade fastställa förslag till budget för 2016.

§21. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet beslutade enhälligt att välja
Vilhelm Ekensteen . Omval 2 år
Tobias Holmberg Omval 2 år
Anders Axelsson Nyval 2 år
Med anledning av att det fortfarande är en vakans till styrelsen föreslog valberedningen 
att styrelsen och valberedningen gemensamt får i uppdrag att arbeta vidare med att 
försöka finna ytterligare ledamot till styrelsen och/eller adjungera någon som har ett 
särskilt intresse av att arbeta med hemsidan. 

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

§24 Avslutning Ordföranden Britt Jacobsson tackade för förtroendet att ha fått leda FÖRs 
Landsmöte. 
Lars Hagström avslutade Landsmötet och inbjöd till eftermiddagens seminarium med 
Temat Vår verklighet – En politisk ickefråga som vi gemensamt behöver diskutera! 

Karin Westlund

Sekreterare

Kerstin Svensson Inger Blom
Justerare Justerare



Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

Landsmöteshandling 2016-04-01               Bil.1/Pkt.6

Förslag till dagordning vid Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets Landsmöte  
2016-04-01

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 2015,
16) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
17) Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår, 2017,
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:	2016-04-01 																						Bil.3/Pkt.12

Verksamhetsberättelse för 
 Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

ÅR 2015

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:
Karin Westlund, Stockholm
Lars Lundström, Sätila
Suzanne Elmqvist, Sundbyberg
Tobias Holmberg, Norrköping 
Vilhelm Ekensteen, Lund

Styrelsen har haft 9 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 6 november. Närvarande vid det mötet var 9 personer. Frågor 
som diskuterades var Politisk påverkan, Opinionsbildning, Seminarieverksamheten, 
Begränsningar som vi har att förhålla oss till.
Sammanfattningsvis: Allt påverkans- och intressepolitiska arbete ska utgå från våra 
grundvärderingar om allas lika värde och ett samhälle för alla. Vi ska initiera och efter 
förmåga delta i ideologiska debatter. 
FÖR har begränsade ekonomiska och administrativa resurser, allt för få medlemmar. Vi 
behöver därför satsa på medlemsrekrytering samt fundera över former och incitament för 
medlemsaktivering. En prioriterad uppgift är i det sammanhanget att ta fram en  bra och 
aktuell hemsida.

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 (Standardiseringens-Konsument- och 
Arbetstagarråd) för deltagande i standardiseringsarbete SIS/TK 598 Areamätning och 
funktionsplanering i byggnader. Mai Almén deltar för FÖRs räkning.

Landsmötet
Fredag den 10 april höll FÖR sitt landsmöte på ABF huset i Stockholm.

Lars Hagström, ordförande, hälsade alla välkomna. Han ställde sig frågan ”Var befinner vi oss
idag” sett till den politiska verkligheten. Frågorna är i stort desamma som tidigare. Den idag 
brännande frågan är den pågående urholkningen av rätten till personlig assistans. Rätt till 
personlig assistans en väldigt viktig fråga och speglars samhällets syn på personer med 
funktionsnedsättningar. Han nämnde att förändringen av diskrimineringslagen både var en 
seger och uppmaning till fortsatt kamp mot alla undantag i lagen. Det har blivit allt vanligare 
att våra krav på mänskliga rättigheter värderas i kronor och ören och påförs en prislapp. Med 
de orden förklarades landsmötet för öppnat.

På landsmötet bifölls en motion som gällde medlemskap i förbundet. Syftet med motionen var
att bredda medlemskapet att gälla icke enbart personer med rörelsehinder och öppna upp för 
att män och kvinnor med andra funktionsnedsättningar också kan bli medlemmar.  Detta ledde
till ändring av förbundets namn samt konsekvensändringar i stadgarna vad gäller namnet samt
villkoren för medlemskap. Förbundets namn är nu Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet. 

Verksamheten under 2015

Artiklar och uttalanden
I Maj 2015 hade Sydsvenskan en artikel om hur försäkringskassan tillsammans med region 
Skåne på ett tvivelaktigt och integritetskränkande sätt granskade personer med 
funktionsnedsättningar som ansökt om assistansersättning. FÖR skrev med anledning av detta
en debattartikel som infördes i Sydsvenskan. 
FÖR var en av undertecknarna av artikeln ” Regeringen stryper den personliga assistansen”. 
Artikeln undertecknades av ett stort antal förbund och blev införd i Dagens samhälle

Remissvar och skrivelser
Remissvar har lämnats till Boverket på förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, 

Yttrande över promemorian Ett reformerat bilstöd har lämnats till Socialdepartementet.
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Yttrande över Översyn av lagen om Bostadsanpassningsbidrag mm har gjorts till 
Socialdepartementet.

Seminarier
Vårens seminarium höll i samband med Landsmötet den 10 april 2015. Maria Johansson och 
Annika Jyrwall Åkerberg höll en föreläsning om Förändringar i diskrimineringslagen - 
möjligheter eller begränsningar. Seminariet gav värdefulla kunskaper och tips om hur vi kan 
använda oss av diskrimineringslagen i vårt intressepolitiska arbete, 
Seminariet kunde följas via ABF:s websändning. 

Höstens seminarium hölls den 6 november 2015.
Tema för seminariet var ”Villkoren för personer med funktionsnedsättning har genomgående 
låg politisk status! Vad krävs för att ändra på detta?” Till seminariet hade vi inbjudit politiker 
från socialutskottet, Larry Söder (KD), Mikael Dahlqvist (S), Per Lodenius (C), Bengt 
Eliasson (FP), Sofia Fölster (M), Stefan Nilsson (MP) och Pia Lindqvist Ortiz Venegas (V).
Under seminariet blev det en livlig diskussion om situationen för personer med 
funktionsnedsättning och synpunkter på den svaga responsen från regering och riksdag.
Seminariet kunde följas via ABF, s websändning.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret, 2015, fick vi en ny regering – S och MP. Vi minns statsminister 
Stefan Löfvens första regeringsförklaring. Det var första gången villkoren för personer med 
funktionsnedsättningar nämndes i en regeringsförklaring. Flera viktiga löften om reformer 
gavs. Han utlovade ökad likvärdighet i hjälpmedelsförsörjningen, att den nya lagen om 
otillgänglighet som diskrimineringsform snabbt skulle ses över och breddas samt en 
reformering av arbetsmarknadspolitiken, bland annat möjlighet till flexjobb. Vi kanske inte 
jublade, men såg framåt med en tillförsikt, som nu tyvärr vänts i besvikelse. Rättigheten 
personlig assistans urholkas och ställs oreflekterat mot andra samhällskostnader. 
Bostadskrisen kräver en lösning. Svaret från regeringens och även från oppositionens sida är 
att det måste byggas bostäder med lägre standard och lägre krav på tillgänglighet, t ex  som 
nämnts i debatten att ta bort hisskravet i flerbostadshus.

Tidigare var vi med rätta kritiska mot att reformtakten var för långsamt. Idag är vi djupt 
oroliga för att den stagnerat, ja till och med går bakåt.

Avslutningsvis ett tack till alla som på olika sätt bidragit och stärkt oss i vårt arbete

Lund i mars 2016

Lars Hagström
ordförande

Vilhelm Ekensteen – Lund 
Suzanne Elmqvist – Sundbyberg
Tobias Holmberg - Norrköping
Lars Lundström – Sätila 
Karin Westlund – Stockholm 
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Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Landsmöteshandling: 2016-04-01      Bil.4a/Pkt. 13 a

RESULTATRÄKNNG 2015
Konto Namn Per  15-12 % Per fg år Uppn

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Medlemsintäkter 12300 88 14450 85
3020 Övr. gåvor 1650 12 0 0

Summa försäljning 13950 100 14450 97

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 13950 100 14450 97

BRUTTOVINST 13950 100 14450 97

Övriga kostnader

6600 Bankavgifter -1125 -8 -1131 99
6700 Information -799,5 -6 -1835 44
6750 Seminare/konferens -16310 -117 -4015 406
6850 Porto 0 0 -660 0
6990 Övr. utgifter -500 -4 -1715 29

Summa övriga kostnader -18734,5 -134 -9356 200

RÖRELSENS KOSTNADER -18734,5 -134 -9356 200

RESULTAT FÖRE AVSKR -4784,5 -34 5094 -94

RESULTAT FÖRE SKATT -4784,5 -34 5094 -94

Årets resultat

8999 Årets resultat 4784,5 34 -5094 -94

Summa årets resultat 4784,5 34 -5094 -94

BERÄKNAT RESULTAT 0 0 0 0



Ark1
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BALANSRÄKNING 2015

Konto Namn IB År Ing saldo  15-01 Förändring UB  15-12

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

1700 Interimsfordringar 416 416 -142 274
1910 Kassa 410,5 410,5 0 410,5
1920 Postgiro 81798,51 81798,51 -3985 77813,51

Summa omsättningstillgångar 82625,01 82625,01 -4127 78498,01

SUMMA TILLGÅNGAR 82625,01 82625,01 -4127 78498,01

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

2091 Balanserad vinst eller förlust -76976,01 -76976,01 -5094 -82070,01
2099 Årets resultat -5094 -5094 9878,5 4784,5

Summa eget kapital -82070,01 -82070,01 4784,5 -77285,51

Kortfristiga skulder

2890 Kortfr. skulder 0 0 -657,5 -657,5

2990 -555 -555 0 -555

Summa kortfristiga skulder -555 -555 -657,5 -1212,5

SUMMA SKULDER -555 -555 -657,5 -1212,5

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -82625,01 -82625,01 4127 -78498,01

ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT 0 0 0 0

Övr upplupna 
kostn/förutbetalda intäkter



Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

Landsmöteshandling 2016-04-01             Bil.6/Pkt.17

Förslag till medlemsavgifter för 2017

Styrelsen föreslår landsmötet besluta 

Att medlemsavgiften för 2017 ska vara oförändrad, 200 kr.



Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

Landsmöteshandling 2016-04-01                     Bil. 7/pkt.19

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPROGRAM 2016

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  våra förslag. 

Sverige är ett rikt land. Vi är ett välfärdssamhälle. Ett politiskt ointresse finns numera att 
fullfölja ett påbörjat reformarbete som bygger på av riksdagen antagna riktlinjer för 
funktionshinderpolitiken, ”Från patient till medborgare”  och den av Sverige ratificerade 
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En tidigare reformvilja 
om än med små steg framåt har byts ut mot oreflekterade besparingar. 

Intressepolitiskt arbete under 2016
I verksamhetsprogrammet för 2015 skrev vi: ” Regeringsförklaringen skapar positiva 
förväntningar, men vis av erfarenhet måste vi hålla oss alerta. Löften är löften även om 
regeringsdeklarationen är väldigt tydlig i sina ”ska” - formuleringar.”

Dags dato har inget hänt som visar att regeringen menar allvar med de löften som avgav i 
samband med regeringens första regeringsförklaring. Istället har vi möts av passivitet, 
besparingar och hot om ytterligare besparingar.

Vår viktigaste uppgift blir att motverka fortsatta försämringar av våra villkor. Stora krav ställs
på den samlade funktionshinderrörelsen för att stoppa och vända den pågående utvecklingen.

Seminarier
Två seminarier 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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Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Landsmöteshandling 2016-04-01             Bil.8/Pkt.20

Budgetförslag för Förbundet Rörelsehindrade för verksamhetsåret 2016.
 
INKOMSTER                    
Medlemsavgifter och gåvor 15.000,00

Överfört från tidigare räkning per 81.798,51
den 31 december 2015

SUMMA 96.798,51

UTGIFTER

Styrelsen
- Resor (1 sammanträde) 6.000,00
- Lokalhyra (1 sammanträde) 1.000,00             
- Telefon    300,00   

Kontorsmaterial
- Kuvert 1.000,00 
- Papper 1.500,00  

  
Porto (5 utskick x 50 medl x 10,20) 2.550,00 

Informationsmaterial 10.000,00
 
Seminarium
- Lokal 3.000,00
- Information (Material och portokostnad) 1.000,00
 
- Hemsidan 2.000,00
- Övriga kostnader  1.000,00    

SUMMA                      29.350.00                                                 


