
1(5)

Protokoll från Landsmötet den 22 mars 2019, ABF Sveavägen 41 Stockholm

§ 1. Landsmötets öppnande. 
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 personiga 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 är idag mest känt för sin ideologiskt/politiska utgångspunkt, som betonar allas lika värde
utifrån ett Mänskliga Rättigheters perspektiv. Sedan flera år har vi fått 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 belysa aktuella frågor genom att anordna seminarier. 

Därefter förklarades Landsmötet för öppnat.

§ 2.  Fastställande av röstlängd
Landsmötet fastställde röstlängden till 9 röstberättigade personer samt en 
solidaritetsmedlem.
 

§ 3.  Val av två justerare. 
Till justerare valdes Inger Blom och Stefan Sundqvist.

§ 4.  Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Inger Blom och Stefan Sundqvist

§ 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 tre personer.

§11. Kandidatnominering
Valberedningen presenterade sitt förslag: omval av ordförande Lars Hagström, omval av
ledamöterna Karin Westlund, Lars Lundström och Stefan Sundqvist
Omval av revisor Leif Jonsson och revisorssuppleant Britt Jacobsson

§12. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 
Det framfördes önskemål om att det i verksamhetsberättelsen också skulle stå hur 
många medlemmar som förbundet har.
Landsmötet beslutade att, med Birgitta Anderssons ord ”Om Barbro Carlsson varit här 
skulle hon ha velat att jag skulle säga att det är en verkligt bra verksamhetsberättelse”, 
godkänna 2018 års verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna.

§ 13. Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse för 2018
Balansräkning och Resultaträkning för 2018 genomgicks och lades till handlingarna 
 Landsmötet beslutade att föra överskottet till löpande räkning

§14. Revisorns berättelse angående granskning av Förbundsstyrelsen förvaltning och 
räkenskaper för 2018
Revisorn läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
Beslöts att ändra ordet årsstämma till landsmöte till nästa år.

§15. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2018
Landsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2018

§16. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Landsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för år 2018

§17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 2020
Landsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till oförändrat 200 kronor/år med 
möjlighet att frivilligt betala ett högre belopp.



3(5)

§18. Behandling av inkomna motioner samt förbundsstyrelsens förslag
Inga motioner eller förslag hade inkommit.

§19. Fastställande av verksamhetsprogram för 2019
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.

Grunden 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. 

En ny mandatperiod har påbörjats och vi har också ett nytt politiskt landskap framför 
oss. Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering som tidigare men nu med ett 
villkorat stöd från Centerpartiet och Liberalerna. 

LSS och särskilt den personliga assistansen kommer med stor säkerhet liksom under 
2018 att vara den dominerande politiska frågan för oss och övrig funktionsrättsrörelse. 
Dels sakpolitiskt då utfallet avgör om de av oss med stora assistansbehov kommer att 
garanteras levnadsvillkor i nivå med övriga medborgare. Dels är utfallet ett test på vad 
Sveriges åtagande om att värna de mänskliga rättigheterna i praktiken står för. 

De politiska utspelen inför riksdagsvalet och under regeringsförhandlingarna har väckt 
förväntningar om att den försvarskamp som kännetecknat den senaste mandatperioden, 
särskilt när det gäller assistansfrågan, inte längre behövs utan kan vändas till en 
framåtsträvande kamp för delaktighet och jämlikhet. 

Rätt till ett tillgängligt samhälle för alla är inte längre en självklarhet. Idag sker ett 
ifrågasättande av lagar och regleringar av nybyggnation och är ett hot mot 
tillgängligheten till bostäder och offentlig miljö. Kostnader och mänskliga rättigheter 
sätts här i motsatsställning till varandra och det saknas uttryck för en positiv politisk 
vilja, varför vi tvingas fortsätta vår försvarskamp.

Vi vill här också uppmärksamma behovet av radikala reformer som förbättrar de 
ekonomiska villkoren för de av oss som på grund av funktionsnedsättningar ställs utan 
inkomst från arbete och för sin försörjning tvingas in i permanent fattigdom. 
Ett rättvise- och jämlikhetskrav är att en ny ersättningsform i nivå med 
medianinkomsten skapas för denna medborgargrupp jämförbar, med medborgare som 
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kan försörja sig genom arbete. Det kravet har vi framfört till riksdagspartierna och 
kommer fortsätta att aktivt driva.

Intressepolitiskt arbete under 2019:

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.
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. Under diskussionen framkom 
synpunkter på att det inte inom funktionshindersrörelsen på allvar diskuterades 
förbundens förhållanden till Sverigedemokraterna. 

Landsmötet fastställde förslaget till verksamhetsprogram med tillägg att styrelsen får i 
uppdrag att uppmärksamma frågan om förbundens förhållande till SD.

§20. Fastställande av budget för 2019
Landsmötet diskuterade förslag till budget 2019.
Landsmötet beslutade att fastställa förslag till budget för 2019

§21. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet beslutade enhälligt att  
till ordförande för två år välja Lars Hagström, omval
till ledamöter på två år välja Karin Westlund, Lars Lundström och Stefan Sundqvist
omval av samtliga

§22. Val av revisor och revisorssuppleant.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet valde enhälligt 
till revisor för ett år Leif Jonsson. Omval.  
till revisorssuppleant för ett år Britt Jacobsson. Omval.
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§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.  Uttalande
Ordföranden föredrog styrelses förslag till uttalande: Gör ”vår” FN-konvention till 
svensk lag!
Landsmötet beslutade att uttalandet ska sändas till regeringen, partiledarna ordförande 
och vice ordförande i utskotten. 

§25 Avslutning 
Lars Hagström avslutade Landsmötet och inbjöd till eftermiddagens seminarium med 
Temat” Funktionshinderpolitik i ett nytt politiskt landskap”.

Karin Westlund

Sekreterare

Inger Blom Stefan Sundqvist
Justerare Justerare


