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2009 var året då…

…vi slutade kalla oss handikappade. Det tog 43 år för att få bort handikappet ur vårt namn.
Det historiska ögonblicket då namnbytet blev verklighet inföll den 10 oktober 2009 klockan 11.43. Efter det
klockslaget heter vi DHR, med det förklarande tillvalet ”Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder”.
… då FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige, den
14 januari.
…vi bjöd in oss på frukostmöten hos riksdagspartierna. Under året åt vi medhavd frukost hos Miljöpartiet,
Folkpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ett uppskattat och matnyttigt initiativ.
…vi deltog i flera centrala politiska arrangemang, som Centerstämman i Örebro, Miljöpartiets kongress i
Skövde, Kristdemokraternas Riksting i Västerås och Folkpartiets Landsmöte i Växjö.
…ett antal riksdagsledamöter från flera olika partier bildade nätverket ”Riksdagsmän mot dödshjälp”.
…det kom en ny samlad diskrimineringslagstiftning, men fortfarande saknades bristande tillgänglighet
som diskriminering. Det förslag som funnits med från utredaren gav enligt regeringen inte tillräckligt underlag
för beslut utan skulle utredas ytterligare. DHR fortsatte därför under 2009 att arbeta med frågan för att på
många olika sätt uppmärksamma den utestängande otillgängligheten, med kravet att den skall kallas vid sitt
rätta namn – diskriminering!
… den nya diskrimineringslagen införde ”Ålder” som en av diskrimineringsgrunderna, dock endast inom
vissa delar av arbetslivet och utbildningsområdet. Mycket återstår därför att göra och DHR uppvaktade i juni
diskrimineringsombudsmannen DO för att diskutera 65-årsgränser för personer med funktionsnedsättning inom
bland annat handikappersättning, bilstöd, personlig assistans, lönebidrag och arbetstekniska hjälpmedel.
…lagen om valfrihet LOV trädde i kraft. Lagen avser fritt val inom hemtjänst, särskilda boenden och daglig
verksamhet enligt socialtjänstlagen samt vissa områden inom hälso- och sjukvårdslagen.
… vi lanserade vår kampfond, för att öka möjligheten för människor att stödja DHRs arbete för ett tillgängligt samhälle. En annons med simmaren och DHR-medlemmen Anders Ohlsson togs fram för att sprida
budskapet.
…vi genomförde en värvningskampanj. Totalt uppmärksammades de sex framgångsrikaste avdelningarna
med priser. Under tiden mars till och med december fick förbundet 1091 nya medlemmar. Bäst var Höganäs
som ökande sitt medlemstal med 56,6 procent! Därefter följde: Västra Sörmland 38,3, Västjämtland 36,0, Borås
30,2 och Boden 22,9 procent. I absoluta tal var Borås bäst med 99 nya medlemmar på tio månader.
…en policy för samarbetet mellan DHR och Förbundet Unga Rörelsehindrade antogs.
…förbundsstyrelsen fick fyra nya ledamöter och förbundsmötet beslutade att man inte får sitta längre än två
mandatperioder i följd i förbundsstyrelsen.
…Socialstyrelsen föreslog att det skall skapas en modell för regelbunden uppföljning av levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningarna föreslås bli kopplade till SCBs återkommande
folkhälsoundersökningar och till artiklarna i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslagen har med framgång drivits av handikapprörelsen i ”Socialstyrelsens samverkansgrupp för
sektorsansvar på handikappområdet” där DHR ingår som ledamot.
…projektet ENAPHs Kvinnovinge avslutades i december. DHR har via Shia varit engagerat i att bygga upp
en landsomfattande organisation i Etiopien, ”Ethiopian National Association of the Physically Handicapped”
ENAPH, för personer med nedsatt rörelseförmåga. Från 2006 har inriktningen varit att specifikt stödja projektet Kvinnovingen.
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Förord
är jag ser tillbaka på DHR 2009 inser
jag att det var ett år då en hel del förN
ändrades, även om mycket också var sig likt.

Jag tror att just förändring och framför allt
utveckling måste vara ledord som följer oss
i allt vi gör om vi vill spela en avgörande
roll i en föränderlig värld.

Mest konkret var kanske den projekttjänst som organisationsutvecklare som
tillsattes i april. Via anslag från Bidragsstiftelsen har vi fått den ovärderliga möjligheten att under tre år avsätta en person
på heltid till att arbeta med det som vi vet
finns så stort behov av, att ha kontakt med
våra avdelningar och distrikt och att vara
ett stöd i så väl det dagliga arbetet som i att
hitta nya vägar och nya sätt att nå ut med
vårt budskap, att arbeta rättighetspolitiskt och att värva och
behålla medlemmar.
För fler medlemmar behöver vi, för att vara så många som
möjligt i vårt arbete, för att ha legitimitet för vårt budskap
men också för att få intäkter, från såväl statsbidrag som medlemsavgifter. Vi ser tyvärr fortfarande en negativ utveckling
totalt sett vad gäller medlemsantalet. Men vi ser också stora
variationer mellan olika avdelningar och den nya tjänsten som
organisationsutvecklare ger oss kunskap och därmed bättre
förutsättningar för förbundsstyrelsens och förbundskansliets
uppgift att stötta avdelningar och distrikt i förändring.

politiska debatten på högsta nivå. Här har
vi ett gemensamt viktigt uppdrag. Vi vet
att personer med funktionsnedsättning i
högre grad än befolkningen i stort är medlemmar i ett politiskt parti men när det
gäller i vilken grad man är aktiv inom sitt
parti ligger vi under genomsnittet. DHR
är partipolitiskt obundet, en mycket viktig
och stadgereglerad fråga. Vi är dock inte
opolitiska utan alla frågor vi driver är i
högsta grad politiska, därför är det viktigt
att vi som enskilda och som förbund finns
med i den politiska debatten och i politiska
sammanhang.
Tillsammans med förbundet Unga Rörelsehindrade besökte vi under året som
gick kongresser, riksmöten och landsmöten. Vi bjöd också, tillsammans med vårt ungdomsförbund,
in oss med frukostkorg till partiledare och partisekreterare
för att berätta om DHR och för att diskutera vikten av att
funktionshinderperspektivet får genomslag i den generella
politiken.
Självklart var förbundsmötet den stora händelsen detta
år. Min upplevelse var att det rådde en mycket bra stämning,
att det fanns en vilja att anta utmaningarna vi står inför, att
stå upp för våra krav för att samhället ska förändras och att
ta gemensamt ansvar för den ekonomiska situation vi befinner oss i.

Vi påbörjade under 2009 ett tydligare arbete med partipoVi fattade också ett historiskt beslut om att ändra vårt
litiska kontakter. Det är i partipolitiken våra frågor måste ta namn, ett symboliskt viktigt ställningstagande som ger oss
utrymme. Människors olikheter måste få genomslag i samhäl- kraft i vårt påverkansarbete: Vad kan bättre än Delaktighet,
lets utveckling och för att få det måste de synliggöras i den Handlingskraft, Rörelsefrihet sammanfatta det vi står för.
Maria Johansson

förbundsordförande
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Inte längre handikappade!
et tog 23 år för vår organisation att
D
byta ordet vanför i vårt namn till
handikappad - och 43 år för att få bort

handikappet.
Men den 10 oktober 2009 klockan
11.43 blev det verklighet i Göteborg.
Efter en lång och engagerad debatt
beslutade man med acklamation att vi
i fortsättningen skall heta bara DHR,
med det förklarande tillvalet ”Förbundet
för ett samhälle utan rörelsehinder”.
När någon frågar hur DHR skall uttolkas så är svaret Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Överhuvudtaget gick nästan alla av
styrelsens förslag igenom:
•
Det beslutades därmed att gamla Stadge- och Organisationskommittén
(SOK) numera blir en Arbetsgrupp för
stadge – och organisationsfrågor som
utses av förbundsstyrelsen istället för
av förbundsmötet.
•
Mötet beslutade också att höja
medlemsavgiften successivt från 2010
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Förbundsmöte 2009
Göteborg 8-10 oktober

till år 2014 med 25 kronor per år från
300 till 400 kronor.
•
Man beslutade också om att
bara ha ett istället för tre representantskapsmöten mellan förbundsmötena
vilket beräknas bli en besparing på
800 000 kronor.
•
Det är också slut på långa mandatperioder för dem som sitter i förbundsstyrelsen. Max två perioder i rad,
det vill säga åtta år är det längsta som
tillåts – för ledamöter och förbundsordförande.
•
Förbundsmötet antog också
ett Verksamhetsprogram för 2010-2013
med namnet: ”Vision - Det nya DHR”
med underrubrikerna Fler medlemmar,
Inre förnyelse och Tydligt utåtriktat
arbete.
Det enda styrelseförslag som mötet
inte ställde sig bakom var förslaget om
att minska antalet ledamöter i styrelsen
från 11 till nio.
Styrelsen genomgick också en vä-

sentlig föryngring i och med att den fick
fyra nya ledamöter, där en var under 30,
en under 45, en under 50 och en under
65 år.
Mötet antog dessutom fyra uttalanden:
* Ett som kritiserade ett förslag om
att byta ut liftar/ramper i bussar mot så
kallade trappklättrare;
* ett annat där DHR anmäler staten
för diskriminering med anledning av att
man tillåter upphandling av otillgängliga tåg och att man har tagit fram nya
otillgängliga och oanvändbara brevlådor;
* ett tredje mot de besparingar som
genomförs på hjälpmedelsområdet
och;
* ett fjärde riktat mot de besparingsförslag som har aviserats inom den personliga assistansen.

Opinionsbildning
med att DHRs nya hemsida blir
Idenoch
alltmer etablerad och besökt så blir
också en allt viktigare kanal i vårt

utåtriktade arbete med information och
opinionsbildning.
Under slutet av året hade sidan över
10 000 besök fördelade på nära 6 000
unika besökare per månad.
I den nya digitala mediesituation som
uppstått är journalister mycket aktivare
i sitt sökande av nyheter och allt fler
”abonnerar” på nyheter från organisationer och bloggare som ingår i journalistens intresse- och bevakningsområde.
Liksom under tidigare år har vi använt oss av företaget Newsdesk för att
distribuera våra pressmeddelanden.
Under 2009 lade vi ut 12 stycken, varje
pressmeddelande lästes i snitt av 440
journalister. Tolv pressmeddelande kan
verka magert men är bara en del av det
påverkansarbete som förbundet bedriver när vi kommenterar politikers och
myndigheters agerande och utspel, publicerar remissvar och kritiska skrivelser
på vår hemsida.
Den nya hemsidan har slagit mycket
väl ut och förutom en ny grafisk form
med betydligt fler bilder så sparar den
nyheter i ett lättöverskådligt arkiv samt
innehåller ett kalendarium som visar vad
som är på gång i hela DHR-Sverige.
Den hemsida som är Svensk Handikapptidskrifts är utan tvekan landets
bästa när det gäller att följa svensk ”handikappolitik”. Därmed har SHT fått
en riktig webbtidning som blivit en
oumbärlig site för den som vill följa vad
som händer inom handikappolitiken i
stort – och på DHR-nivå.
Ett av de pressmeddelanden som
publicerades under året var vårt traditionella aprilskämt.
Den här gången påstod vi att fem
ledamöter ur DHRs förbundsstyrelse
med förbundsordförande Maria i spetsen hade beslutat sig för att emigrera till
Norge där man hade ansökt om norskt
medborgarskap.
Anledningen löd ”I decennier har vi
krävt att bristande tillgänglighet skall
klassas som diskriminering eftersom
den i praktiken utestänger på precis

samma sätt som en rasistisk dörrvakt, början ökat sitt medlemstal till 16 194
säger Maria Johansson, förbundsord- personer – en ökning med 1091 medförande i DHR.
lemmar.
I Norge finns den här lagstiftningen
Nu tog vi tillfället i akt och belönade
sedan årsskiftet och där börjar man nu ytterligare tre avdelningar som sedan
ta tag i den diskriminering som utestäng- förbundsmötet hade gjort stora insatser
ningen innebär. De första fallen är nu på värvningsområdet. Det blev Västra
på väg in i domstolarna och i Oslo finns Sörmland, Borås och Boden som kom
till exempel stadsdelsförvaltningar som att uppmärksammas – Västra Sörmland
kopplar utskänkningstillstånden för al- med sina 38,3 procent, Borås med sina
kohol till tillgängligheten till lokalerna. 30,2 och Boden med sina 22,9 proVilka politiker i Sverige skulle våga nå- cent.
Totalt var det 130 av våra 166 avdelgot sådant! frågade förbundsordförande
Maria Johansson.
ningar som fick nya medlemmar – 28 av
I april deltog DHR på mässan dessa ökade med över 10 procent. Bäst
Leva&Fungera tillsammans med Väs- i absoluta tal var Borås som drog in 99
tra Götalands distrikt och Göteborgsav- nya medlemmar följt av Stockholm som
delningen. Under tre dagar fanns vi på fick 91 nya och Göteborg som registreplats för att förmedla vad DHR står för rade 67 nya medlemmar.
och för att få mässbesökare att bli medUnder året antog styrelsen en policy
lemmar i vårt förbund. En av dagarna för sponsring, lotterier och annonser”,
genomfördes också en stor tillgänglig- vilken i sin tur gjorde att vi öppnade en
hetskonferens där förbundsordförande ”Kampfond” PG 52 20 15-7 för dem
Maria Johansson och ombudsman Ka- som vill stödja vårt intressepolitiska
rolina Celinska deltog.
påverkansarbete.
I början av mars sjösatte vi
en värvningskampanj i samband med att vi stängde av de
medlemmar som trots påminkan vara för mycket
nelse inte hade förlängt sitt
– till och med för världens bäste!
medlemskap.
Då hade vi 15 103 medlemmar fördelade på 168 avdelningar.
I en första vända pågick tävlingen till slutet av september
för att vi vid förbundsmötet i
Göteborg skulle kunna belöna
de tre främsta avdelningarna. Hela tävDet togs också fram en annons med
lingen bestod i att värva så många nya världsrekordinnehavaren i simning och
medlemmar som möjligt sedan starten i DHR-medlemmen Anders Olsson som
mars – där resultatet räknades i procent sedan publicerades två gånger i följd i
jämfört med det medlemsantal som av- tidningen VI och tidningen Fokus.
delningen hade när tävlingen började.
I samband med annonseringskamVid förbundsmötet fick därmed seg- panjen startade vi också möjligheten att
raren Höganäs ta emot förstapriset på via mobiltelefonen och SMS stödja vår
10 000 kronor. Höganäs höjde under det kamp för ett tillgängligt Sverige.
Nytt för året var de frukostmöten
här halvåret sitt medlemsantal med 50
procent och passerade därmed Västjämt- där vi tillsammans med förbundet Unga
land som länge ledde tävlingen.
Rörelsehindrade bjöd in oss med fruVästjämtland ökade sitt medlemsan- kostkorg till de politiska partierna. Att
tal med 34 procent och trean Finspång på ”tu man hand” få tillfälle att fika och
ökade med 16,5 procent.
prata våra frågor med statssekreterare
Men – tävlingen fortsatte naturligtvis och partiledare var mycket uppskattat
året ut och när nyårsafton gick mot sitt – från båda håll, vågar vi påstå.
slut så hade DHR sedan mars månads
De partier som vi fick besöka var
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centimeter

Ett enda trappsteg eller en tröskel kan vara nog för
att utestänga personer med nedsatt rörelseförmåga.
DHR arbetar för ett Sverige öppet för alla.
Stöd vår kamp! Sätt in pengar på pgkonto 52 20 15-7 eller sms:a DHR 50,
DHR 100 eller DHR 150 till 72500 för
att ge 50, 100 eller 150 kronor.

www.dhr.se

Anders Olsson är världsmästare
i simning och DHR-medlem.
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Miljöpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet
och Centerpartiet.
Vi deltog även i flera centrala politiska arrangemang som Centerstämman i Örebro och Miljöpartiets kongress
i Skövde. Kristdemokraternas Riksting i
Västerås i juni och Folkpartiets Landsmöte i Växjö i november. Vid flertalet
av dessa arrangemang deltog vi tillsam-

mans med representant från Förbundet
Unga Rörelsehindrade.
Årets Marsch för Tillgänglighet
blev den i särklass bästa – detta trots
ett på flera ställen bedrövligt marschväder. Totalt var det ett par tusen personer
som demonstrerade för ett tillgängligare
Sverige!
I Stockholm – där marschens vagga
stod för sju år sedan samlade man ca
500 deltagare som fick lyssna på bland
andra Mona Sahlin, Lars Ohly, Maria
Wetterstrand och Mats Odell som alla
förespråkade en lagstiftning av det slag
som Marschens deltagare kräver.
Dessutom demonstrerades det på ytterligare 24 orter från Luleå i norr till
Malmö i söder, de flesta av dem initierade av lokala dhr:are. På flera av dessa
fanns också representanter från Sveriges
riksdag med i leden.
I media var det också full täckning.
Rapport hade ett bra inslag med fokus
på själva sakfrågan och både DN och
Svenska Dagbladet rapporterade ifrån
Stockholms-marschen i sina söndagseditioner.
Rapporterna från lokalradiostationerna var otaliga liksom artiklarna i
landsortspressens måndagstidningar.
På många av de orter där man marscherade för första gången var entusiasmen så stor att man på stående fot beslöt
att upprepa marschen nästa år.
Första veckan i juli var delar av kansliet, förbundsstyrelsen och Förbundet
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Unga Rörelsehindrade i Almedalen för
att försöka träffa och påverka politiker,
journalister och andra makthavare. Den
här gången var det inte helt tyst ifrån
talarstolen i Almedalen utan när det var
vänsterpartiets tur så tog Lars Ohly upp
vår förbudsskylt ”Ej för personer med
funktionsnedsättning” i samband med
att han nämnde rättigheter för personer
med funktionsnedsättning i sitt tal.
Mellan den 9 och
11 september hade vi
en monter på Stockholmsmässan ”Ett
bra liv” i Älvsjö. Under mässan genomfördes två stycken
föredrag/debatter på den så kallade
Caféscenen.
Vid det första var det Maria Johansson
och Förbundet Unga Rörelsehindrades
språkrör Daniel Pollak som berättade
om vår kampanj ”Öppna Sverige” och
vid det andra samtalade SHIAs ordförande Roland Håkansson, Lars Lindberg
från regeringskansliet och Hans Filipsson från Marschen för tillgänglighet på
temat ”Sverige – ett föregångsland som
hamnat på efterkälken”.
Under året skickade vi också ut tre
av våra skrifter: Den tidigare jubileumsskriften: ”Fokus på framtiden med stöd
av historien”, vår kortversion av ”Idéoch Målskriften” samt häftet ”Det här
är DHR” till ett företag vars affärsidé är
att distribuera gratis bredvidläsningsmaterial till landets skolor. Utbudet som
företaget heter skickade våra tre skrifter
tillsammans med en lärarhandledning/
vägledning till landets samtliga skolor
som underlag för grupparbeten i högstadier och på gymnasier. Totalt skickade
vi 1 000 ex av varje.
Materialet var gratis för lärarna medan vi stod för portot. Allt material tog
slut direkt och därmed får vi förmoda
att ett stort antal elever i Sverige fick ta
del av vårt budskap och vår ideologi.
Något vi hoppas bär frukt i framtiden
när dagens elever blir morgondagens
beslutsfattare och opinionsbildare.
Avslutningsvis genomförde vi en

”blixtinventering” av julbordens tillgänglighet i samband med den internationella handikappdagen den 3 december. Inventeringen gjordes som en del i
Öppna Sverige-kampanjen och visade
som så ofta tidigare att vi har lång väg
kvar innan vi uppnår full delaktighet i
vårt svenska samhälle
Under verksamhetsåret har SHT,
Svensk Handikapptidskrift haft sju
utgåvor. Upplagan ökade med 757 exemplar till 14 871 vid årsskiftet.
Senare delen av året har vi i samband
med större mässor (till exempel Ett bra
liv) gått ut med prenumerationserbjudanden av typ ”prova SHT gratis i tre nummer” och har dessutom i särskilt utskick
till lokala partidistrikt och institutioner
erbjudit att till reducerat pris prenumerera på SHT. Antalet prenumeranter har
dock bara ökat marginellt (ca 100) och vi
kan konstatera att insatsen kanske inte
givit så många fler prenumeranter, men
väl gjort tidningen mer känd.
SHT har under året haft en bra annonsförsäljning och har därför vid två
tillfällen kunnat gå upp i sidantal.
Nya initiativ och insatser har också
gjorts för att marknadsföra SHT till presumtiva annonsörer. En ny annonsbyrå
(Ad 4 you) har kopplats till tidningen
och nu pågår ett arbete för att försöka
sälja såväl annonser i tidning som till
SHT-webb.
SHTs webbtidning har nu drygt ett år
på nacken och kontinuerligt sker en tillströmning av läsare av de dagliga nyheter
som presenteras här. Inom området är
SHT-webb unik med denna bevakning.
Handikappolitiken syns inte ofta i det
allmänna nyhetsflödet men med SHTs
dagliga bevakning på området skapas
förutsättningar att följa den politiska
utvecklingen även i frågor som normalt
inte kommer upp i media.
Debattviljan har också varit stor och
SHT-webb har kunnat förmedla åsikter
och tankar mellan människor inom såväl
storpolitiken (bland debattörerna har vi
kunnat räkna in ministrar, forskare, EUparlamentariker och generaldirektörer)
som internt inom handikapprörelsen.

vara huvudtalare i samband med sin
årliga kongress. Beslutet väckte stor
kritik inom handikapprörelsen och
Arbetsmarknad
kyrkliga samfund, då Tännsjö är en
HR beviljades, tillsammans med förespråkare för abort av foster med
SRF och SDR, i juni medel från funktionsnedsättningar. Flera upprörda
Arvsfonden till ett 2-årigt projekt ”Studie medlemmar i DHRs etiska nätverk tillom framgångsfaktorer på arbetsmarknaden”. skrev Barnmorskeförbundet och DHRs
Projektet som genomförs av utred- förbundsordförande skrev tillsammans
ningsinstitutet HANDU tog under med ”Respekt – katolsk rörelse för mänåret fram enkätfrågor som omkring niskolivet” en kritisk artikel i Barnmorårsskiftet 2009/2010 kommer att till- skeförbundets tidning Jordemodern.
sändas 500 slumpvis utvalda medlemmar i åldrarna 25–55 år inom respektive
Forskning
organisation. Även förbundens ungDHR ingår i HSO-riks nybildade
domsorganisationer ingår i projektet. arbetsgrupp Forskningspolitisk PlattSyftet med frågorna är att få fram de form”. Syftet är framför allt att ta fram
framgångfaktorer som gör att personer förslag avseende riktlinjer för handimed nedsatt rörelseförmåga erhåller – kapprörelsens arbete med forskningsfråoch/eller får behålla ett arbete.
gor, vilken inriktning forskningen ska
ha och hur kontakter med forskare kan
Aktiv dödshjälp
förbättras. Tonvikten kommer att ligga
Inom DHR finns sedan många år på samhällsvetenskaplig forskning. Artillbaka ett nätbaserat etiknätverk vars betsgruppen ska även lägga fram förslag
medlemmar deltar aktivt i mediedebat- till en framtida organisation och ansvar
ten. Efterfrågan på DHRs synpunkter för forskningsfrågor inom HSO.
i olika etiska frågor från studerande på
Inom HSO pågår vidare två omfatolika nivåer liksom från journalister fö- tande Arvsfondsprojekt avseende brurekommer ofta.
karmedverkan inom forskningen. DHR
Inte minst har vårt nätverk varit en- ingår där i så kallade initieringscirklar
gagerat i frågan om aktiv dödshjälp. I ja- för att tillsammans med forskare ringa
nuari bildades nätverket ”Riksdagsmän in tänkbara forskningsområden.
mot dödshjälp” med riksdagsmän från
Hjälpmedel
flera olika partier. DHR var inbjuden till
riksdagen för att hålla inledningsanföArbete har under året pågått tillsamrandet vid bildandet av nätverket. Mötet mans med Skåne läns DHR-distrikt för
var mycket välbesökt och uppmärksam- att återbesätta landets enda professur i
mat i media.
ortopedteknik då den tidigare profesI februari anklagades en barnläkare sorn nu gått i pension. En professur bevid Karolinska sjukhuset för att genom hövs för att höja områdets status samt
en för hög medicindos aktivt medfört för att verka för att fler utbildas inom
en för tidigt född flickas död. Frågan området. Frågan väntar på sin lösning.
väckte stor debatt och flera medlemmar i
Hjälpmedelsinstitutets 3-åriga proDHRs etiska nätverk deltog i debatten. jekt Fritt val av hjälpmedel avslutades
I april framförde vi skriftlig kritik i december 2009. En slutrapport till
för bristande objektivitet till SVT med regeringen ska avlämnas i mars 2010.
anledning av tv-programmet Fråga dok- DHR har även detta år sammanträftorn där skådespelaren Gerd Hagman fat med projektansvarige och framfört
propagerade för aktiv dödshjälp där pro- förbundets synpunkter. Projektet har
gramledaren uttryckte sig i onyanserade pågått i tre län: Stockholm, Sörmland
och snarast positiva ordalag över Gerd och Kronoberg samt i ett antal komHagmans åsikter.
muner inom i dessa län. Samverkan har
där skett med DHRs länsdistrikt.
Fosterdiagnostik
Allt fler landsting och kommuner inI november inbjöd Barnmorskeför- för avgifter på hjälpmedel. Dessutom
bundet professor Torbjörn Tännsjö att har Hjälpmedelscentralernas inköp av

Intressepolitiken

D

el- och manuella rullstolar och rollatorer
minskat drastiskt. Inköpen av rollatorer
har till exempel minskat med närmare
20 procent. Dessa kortsiktiga och ogenomtänkta besparingar medför allvarliga
konsekvenser för personer med nedsatt
rörelseförmåga och försvårar möjligheter till ett aktivt liv och att praktiskt
kunna fungera i vardagen. I samband
med förbundsmötet antogs därför ett
uttalande med krav på att leva upp till
FN-konventionens regler om rätten till
hjälpmedel och stoppa besparingarna
och avgifter på hjälpmedel.
Hjälpmedel är i huvudsak en fråga för
distrikten. Förbundet bevakar frågorna
på ett övergripande plan. För närvarande pågår inom HSO-riks ett treårigt
Arvsfondsprojekt (2008–2010) ”Hjälpmedel en förutsättning för delaktighet
och god livskvalitet” där ett av syftena
är att stödja handikapporganisationernas lokala arbete med hjälpmedelsfrågorna genom bland annat framtagande
av ett Kunskapsmaterial. DHR ingår i
ledningsgruppen för projektet.
Kommunikationer
Under 2009 trädde EU-förordning
om passagerares rättigheter vid tågresor
för personer med nedsatt rörelseförmåga

i kraft. DHR har varit mycket aktivt i
implementeringen av denna förordning
genom att delta i referensgrupper med
Jernhusen och Tågoperatörerna rörande
utformningen av förordningen. DHR
har även följt Jernhusens arbete med
attraktiva stationer och deltagit i flertalet
seminarier.
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DHR har dessutom fört ett idogt intressepolitiskt arbete gentemot SJ som
under året kraftigt försämrat möjligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga att resa med tåg. Detta bland
annat genom öppna brev till SJ:s styrelse
och VD samt till infrastrukturministern.
Parallellt har vi samarbetat med Arlanda
express för att skapa tillgängliga och
användbara tåg.
2009 har DHR ägnat mycket kraft åt
den statliga kollektivtrafikutredningen,
där vi varit drivande för att påverka
frågan om tillgänglighet och användbarhet samt passagerares rättigheter. Vi
har begärt uppvaktning hos både trafikutskottet och infrastrukturministern
samt bevakat kollektivtrafik- branschens
ställningstagande i denna fråga.
Under hösten höll Samtrafiken konferens där DHR deltog för att följa branschens arbete med kollektivtrafik. Vi
konstaterade att det finns mycket som
behöver förbättras för att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig och användbar.
Vi har även följt Vägverkets arbete med
kvalitet inom färdtjänsten och hur färdtjänsten ska fungera som del i kollektivtrafiken.
Utöver detta har DHR samarbetat
med bland annat Vägverket, Banverket, Luftfartstyrelsen och föreningen
Bilfria leder genom samrådsmöten och
konferenser för att på olika sätt utveckla
tillgängligheten och användbarheten i
kollektivtrafiken.
FN-konventionen
Konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning
DHR har
utsett en MRansvarig på
förbundskansliet som vid
flertalet tillfällen deltagit
i utbildningar
för avdelningar och distrikt om FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
DHR är även representerat i projektet ”Agenda 50” vars uppgift är att implementera konventionen i handikapprörelsens intressepolitiska arbete men
10
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också ta fram information till kommun,
landsting och stat.
På hemsidan har vi under året haft
”veckans artikel” då vi veckovis presenterat en artikel ur konventionen och dess
innehåll.
Vi började i december på ett tydligare
sätt använda konventionen genom att
till DO anmäla SJ och Posten för brott
mot konventionen med anledning av
den nya höga och oanvändbara brevlådemodell som Posten efter sommaren
börjat placera ut respektive på grund
av SJs beslut att ta bort rullstolsplatser
och rullstolsliftar på en tredjedel av InterCitytågen.
Vi uppmärksammade också lagrådet
på att förslaget till ny skollag stred mot
konventionen då fortfarande inget krav
ställs på tillgänglighet och användbarhet
för att få starta och bedriva friskola.

gen samt vissa områden inom hälso- och
sjukvårdslagen. Lagen har redan införts
eller planeras att införas i varierande
grad i cirka 80 procent av landets kommuner – framför allt genom entreprenad
inom hemtjänsten. DHR är positivt till
de ökade möjligheterna till brukarinflytande och ett antal distrikt har under
året anordnat seminarier/temahelger
kring LOV med hjälp av medel från
Bidragsstiftelsen och medverkan från
förbundskansliet. Dessutom ägnades en
dag av den Ideologiska kursen i Umeå i
november åt information om LOV.
Personlig service, det vill säga utökat
brukarinflytande inom hemtjänsten
inom kommunens ram, är från början
i huvudsak ett DHR-projekt med stöd
av Arvsfonden. Intresset för Personlig
service ökar i kommunerna sakta men
säkert. I samband med ovan nämnda
seminarier/temahelger och Ideologisk
Personlig assistans/LSS
kurs har förbundskansliet medverkat för
Vi lämnade under året vårt remis�- att informera om personlig service.
svar på LSS-kommitténs slutbetänkande
Rehabilitering
”Möjlighet att leva som andra”. I vårt
yttrande, som går att finna i sin helhet Rehabilitering är en intressepolitisk
på vår hemsida, uttrycker vi upprörd- fråga som bedrivs i nätverksform av
het och oro över flera av kommitténs distrikten.
förslag.
Socialförsäkring
Vi ifrågasätter varför det sätts en prisSjukpenning och sjukersättning
lapp på personlig assistans i och med de
besparingsförlag som kommittén lägger, År 2008 tillkom flera nya lagar samt
vi är oroade över att enhetliga behovsbe- förändring av tidigare lagar inom sjukdömningar i kombination med återhåll- ersättningen och sjukpenningen, som
samhet ska resultera i alltför närgångna innebar stora försämringar för många
granskningar som genererar till såväl av DHRs medlemmar. DHR arbetade
kränkningar som försämrade livsvillkor intensivt med att stoppa lagförslagen (se
för assistansberättigade, vi är kritiska till verksamhetsberättelse för år 2008) utan
att rätten till personlig assistans enlig att lyckas. Eftersom lagarna innehöll en
LSS tas bort och ersätts med personlig viss fördröjning innan besluten trädde i
service med boendestöd liksom att in- kraft började de hårdare reglerna märkas
satsen ledsagning lyfts bort helt ur LSS först under 2009 med alltfler som utföroch bakas in i personlig service med säkrades eller nekades sjukpenning. Kriboendestöd, en insats med tak på 40 tiken i massmedia mot regeringen och
försäkringskassan har varit hård under
timmar i veckan.
DHR kritiserar även införandet av hela året och flera protestaktioner har
generella 65-årgränser i LSS. Ett utta- hållits, där även handikapprörelsen har
lande i ärendet togs också av förbunds- deltagit. Regeringen har därför under
mötet i Göteborg.
slutet av hösten delvis tvingats backa. I
stort kvarstår dock de hårda regelverken.
Personlig service
Den så kallade rehabiliteringsgarantin,
Lagen om valfrihetssystem, LOV trädde som infördes för att mildra effekterna,
i kraft 1 januari 2009 och avser Fritt val riktar sig i huvudsak till personer med
inom hemtjänst, särskilda boenden och psykiska problem och diffus värk och
daglig verksamhet enligt socialtjänstla- kommer därför sällan DHRs medlem-

mar till del. DHR fortsätter därför att
arbeta för en förbättrad sjukersättning
och sjukpenning.
65-årsgränserna
1 januari 2009 kom en ny diskrimineringslag. Ålder infördes då som
en av diskrimineringsgrunderna, men
enbart inom vissa delar av arbetslivet
och utbildningsområdet. Förbud mot
diskriminering på grund av ålder saknas
fortfarande inom en mängd områden.
DHR uppvaktade därför i juni diskrimineringsombudsmannen DO för att
diskutera 65-årsgränserna på handikappområdet inom bland annat handikappersättning, bilstöd, personlig assistans,
lönebidrag och arbetstekniska hjälpmedel. Vi fick stort gehör och DO kommer
att bevaka de pågående direktiven till en
utredning om åldersdiskriminering samt
i andra lämpliga sammanhang verka för
att 65-årsgränserna på handikappområdet tas bort.
Sociala frågor
Levnadsnivåundersökningar, ekonomi
och avgifter
Inom Socialstyrelsen pågår flera
regeringsuppdrag som rör levnadsförhållanden inklusive ekonomiska förhållanden för personer med nedsatt funktionsförmåga.
DHR ingår i ”Socialstyrelsens samverkansgrupp för sektorsansvar.” Arbetet under detta år har avsett ett re-

geringsuppdrag ”att finna en modell
för att följa levnadsförhållanden över
tid för personer med funktionsnedsättning”. Vi har lyckats få stort gehör för
att koppla modellen till FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och de områden
som där tas upp. Dessutom kommer
de frågor som finns med i SCBs årliga
folkhälsoundersökningar att finnas med.
Rapporten med förslagen överlämnades
till regeringen i december.
DHR ingår på HSO-mandat i Socialstyrelsens referensgrupp avseende
levnadsförhållanden för personer med
funktionsnedsättning som har insatser
enligt Socialtjänstlagen och/eller LSS.
Detta arbete pågår även 2010.
Vidare har DHR varit remissinstans
över Socialstyrelsens rapport till regeringen angående ”Ekonomiska förhållanden för personer med funktionsnedsättningar”.

oss slutspurten för att uppnå nationella
planen. Utöver det har DHR under året
även skapat en ny checklista/lathund
rörande tillgänglighet och användbarhet och lagt upp den på hemsidan som
ett led i att underlätta för avdelningar,
distrikt och enskilda att jämföra olika
mått samt göra inventeringar.
Under året hölls European Development Days på Stockholmsmässan,
där DHR tillsammans med bland annat
SHIA, MSB och Valnämnden i Stockholm samarbetade kring hur man håller
tillgängliga och användbara val samt
hur man tillgodoser tillgänglighet och
användbarhet vid katastrofsituationer.
DHR är med i referensgruppen för
projektet nationellt kunskapscenter för
bostadsanpassning. Projektet vill höja
kunskapsnivån bland brukare, handläggare av bostadsanpassningsärenden och
habiliteringspersonal så att varje person
i behov av bostadsanpassning kan få den
optimalt gjord.
Tillgänglighet
DHR har aktivt följt arbetet med
På förbundsmötet 2009 antogs nya förslag inom plan- och bygglagens
DHRs tillgänglighetsstrategi. En stra- område genom samarbete med Bygg
tegi med fokus på vad DHR vill uppnå Klokt och som vanligt deltagit i Boverintressepolitiskt samt hur organisatio- kets samråd.
Under året har DHR i stor utsträcknen ska arbeta med tillgänglighet och
användbarhet.
ning efterfrågats för råd och stöd av
Förbundskansliet har även detta år privatpersoner, företag och organisadeltagit vid flertalet kurser som olika tioner vid frågor om tillgänglighet och
distrikt har hållit under året. Temat har användbarhet, i dessa sammanhang har
vid dessa tillfällen främst varit enkelt av- vi samarbetat med Bygg klokt, BQR,
hjälpta hinder, då vi under 2009 närmat Boverket och Handisam.
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Medlemsservice
om medlem i DHR får man inforSgenom
mation från förbundet företrädesvis
de förbundsnyttsidor som finns

i varje nummer av SHT och som når alla
DHRs medlemmar. Antalet sidor varierar mellan fyra och fem per nummer.
En annan viktig informationskanal
är det som vi tidigare kallade Månadsutskick. Månadsutskicket ställdes till
avdelningar och distrikt för att därifrån förmedlas till styrelser och enskilda
medlemmar – ett dyrt och tidsödande
sätt att distribuera informationen.
Under verksamhetsåret bytte Månadsutskicket namn till medlemsbrev
och började därmed också distribueras
företrädesvis som e-post.
För de avdelningar som fortfarande
saknar möjlighet att ta emot information
via e-post har vi även fortsättningsvis
skickat densamma via traditionell postgång. Totalt handlar det om 35-40 avdelningar som får utskicket via post.
Det överväldigande flertalet får alltså
sin information via e-post. Vi har också ett växande antal medlemmar som
abonnerar på vårt medlemsbrev och
dessutom lägger vi numera ut det på
vår hemsida så att alla medlemmar har
möjlighet att ta del av den information
som förut kom dem tillhanda via avdelningsmöten etcetera.
Under året genomfördes två kurser i
att använda det hemsideverktyg som
förbundet använder. Den första hölls på
Bosön utanför Stockholm i juni för tio
deltagare och den andra i Linköping i november för ungefär lika många, nu företrädesvis från södra och mellersta Sverige.
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Kurserna ska ses som en sorts utbilda-utbildare-kurser det vill säga vår förhoppning är att de som går kurserna inte
bara skall starta en hemsida i sin egen
avdelning utan också skall fungera som
”lärare/mentor” för andra avdelningar i
närområdet så att de kan använda vårt
verktyg för sina respektive hemsidor.
Verktyget, liksom utrymmet på en server, är helt gratis för avdelningen eller
distriktet.
Den nya hemsidan har också slagit
mycket väl ut. Minst åtta av våra 21 distrikt har anammat vårt verktyg – och
därmed kraftigt förstärkt DHR ”varumärke” och på avdelningssidan är det
ännu fler som har eller håller på att utveckla en egen hemsida med hjälp av
vårt verktyg.
I maj månad bjöds samtliga anställda
i avdelningar och distrikt in till förbundskansliet för en informations- och
trivselträff. Ett 20-tal anställda hörsammade inbjudan och fick ta del av vad
förbundet arbetar med och vem som
gör vad på kansliet.
Samarbetet med försäkringsbolaget
SalusAnsvar fortsätter vilket innebär
mycket prisvärda ”anpassade försäkringar för dig med speciella behov”.
Dock har ingen riktad telefonförsäljning
kunnat genomföras utifrån den anmälan till datainspektionen som gjordes
under 2008 och som fick till följd att vi
på vår nya inträdesblankett idag har en
möjlighet att välja bort den här typen
av riktade erbjudanden från våra samarbetspartners. I och med den nya blanketten kommer vi återigen att ha riktade
erbjudande från våra samarbetspartners
till de medlemmar som tackat ja.
Fortfarande har vi också ett sam-

arbetsavtal med hjälpmedelsföretaget
Etac. Avtalet ger DHR-medlemmar 15
procents rabatt på ”Smarta produkter
i vardagen” det vill säga duschstolar,
käppar, rollatorer, ramper, träningsredskap, bestick, flasköppnare och mycket
mera.
Medlemförmånerna om rabatterat
boende på Scandic-hotellen, nybilsrabatten på vissa bilmärken, medlemsrabatten på Svanbacken strandhotell
samt möjligheten att boka våra två
lägenheter på kurhotellet Mar y Sol
kvarstår som tidigare. Lägenheterna på
Mar y Sol har under året renoverats och
fräschats upp för 154 000 kronor.
Förmånen att kostnadsfritt få juridisk rådgivning ifrån Brukarstödcentra Västerbotten fanns kvar under
hela 2009. En dag i veckan på onsdagseftermiddagar kunde DHR-medlemmar
från hela landet ringa för kostnadsfri
rådgivning inom områdena: assistansersättning (LASS), bilstöd, bostadsanpassning, färdtjänst, handikappersättning,
hjälpmedel, lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), vårdbidrag, särskild bostad eller hjälp i hemmet. På grund av att de tidigare finansiärerna inte längre ställer upp avslutades
projektet vid årsskiftet 2009/2010.
Avslutningsvis tog förbundet återigen fram en Almanacka inför 2010
vilken förutom sedvanliga uppgifter om
det kommande året också innehöll drygt
20 sidor med information om DHR och
var man kan vända sig för att få samhällsservice. I år blev vårt ”egna” material nedskuret till 16 sidor för att korta
pressläggningen – och därmed kunna få
med det som hände på förbundsmötet
i oktober.

Organisationsutveckling
nder april månad inleddes ett treårigt projekt i organisationsutveckling. Tanken med projektet är att avdelningU
arna ska kunna få stöd att utveckla sin verksamhet och hjälp

Erfarenheter från tidigare satsningar på organisationsutveckling visade att det är ett lyckat arbetssätt att ha ett ökat
fokus på delar av organisationen. Hela förbundet har dock
i medlemsvärvningen.
tillgång till projektet genom information på hemsidan, på
Projektet är finansierat av DHRs bidragsstiftelse men förbundsnytt och genom att organisationsutvecklaren deltar
organisationsutvecklaren är anställd av förbundet. Arbetet i kurser och konferenser.
Under 2009 besöktes förutom de utvalda distrikten även
har till viss del sin utgångspunkt i det förnyelsearbete som
redan tidigare inletts, först med den så kallade Framtidsgrup- Västernorrlands läns distrikt och Västra Götalands läns dipen 2005-2007 och därefter utifrån de mål och visioner som strikt utöver de utvalda distrikten. Organisationsutvecklaren
arbetades fram av Förnyelsegruppen 2007-2009 och vilka deltog också i ledarskapsutbildningen och höll ett anförande
finns med i det av förbundsmötet fastställda verksamhets- på förbundsmötet. Under 2009 producerade organisationsutprogrammet för 2010-2013.
vecklaren mallar för verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll
I slutet av 2009 arbetade organisationsutvecklaren särskilt och firmatecknare som finns att ladda ner från hemsidan.
På förbundsnivå har organisationsutvecklaren varit med
med avdelningar inom DHR-distrikten Västerbotten, Gävleborg, Södermanland och Värmland. Det arbetet kommer att i att utveckla förbundets information genom att månadsutfortsätta under 2010. I Västerbotten har vårt ungdomsförbund skicket nu är digitalt och enskilda medlemmar kan prenumeUnga Rörelsehindrade en av sina regioner, vilken inkluderats i rera på det. Under förbundsmötet gjordes det en satsning på
organisationsutvecklingen. Vi har en stor utmaning i att slussa en utökad bevakning då det på hemsidan gick att följa vilka
vidare och behålla dessa yngre som medlemmar också i DHR beslut som mötet tog. Det gick också att få en inblick i vad
när de blir för gamla för ungdomsförbundet. En policy för som hände runt själva förhandlingen och DHR använde för
samarbetet mellan DHR och Unga Rörelsehindrade antogs första gången mikrobloggen Twitter för att rapportera från
under hösten 2009 och tanken är att detta skall genomsyra förbundsmötet. Utöver själva huvuduppgifterna har organisationsutvecklaren hjälpt flera avdelningar i stadgefrågor.
organisationsutvecklingsarbetet.
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Internationellt arbete
NORDEN
nom det nordiska samarbetet, Nordiska Handikappförbundet, NHF hölls
två styrelsemöten, ett i april i Oslo och
ett i september i Köpenhamn.
I samband med vårens styrelsemöte
i Oslo hölls ett seminarium på temat
” Hva vil universell utforming bety for samferdselssektoren i Norden”.
Inom ramen för det nordiska samarbetet bedrivs Transportprojektet som
under en försöksperiod ger förutsättningar för personer med rätt till resor
med specialfordon att vända sig till
respektive huvudstads färdtjänstverksamhet och beställa resor vid tillfälliga
besök i våra nordiska grannländer.
Möjligheter att resa i de fyra huvudstäderna startade i mitten av december
2008. Starten skedde i princip samtidigt
i de aktuella huvudstäderna. Helsingfors
står dock fortfarande utanför projektet.
Resandefrekvensen är inte hög.
Därför borde det vara möjligt att i slutrapporten framföra synpunkter på att
släppa resandet fritt i hela norden. Under
perioden december 2008 till december
2009 har totalt 18 personer gjort 45 resor. De flesta resorna har gått Oslo –
Köpenhamn-Oslo.
Personer som bor utanför huvudstäderna har framfört synpunkter att
projektet skulle utvidgas till att gälla
resor även från andra orter. Projektgruppen anser att det är bättre att fullfölja
intentionerna i projektidén för att efter
utvärderingen framföra synpunkter på
hur transporttjänsten ska utformas i
Norden.

I

uppe med CHAWATA via mejl i vilka vi
kan diskutera och följa verksamheten.
DHR är också involverade i arbetet
med den Afrikanska dekaden.
Etiopien
Sedan mitten av 1990-talet har DHR
via Shia varit engagerad i att bygga
upp en landsomfattande organisation
”Ethiopian National Association of the
Physically Handicapped ” ENAPH för
personer med nedsatt rörelseförmåga
i Etiopien. Från och med 2006 har
inriktningen varit att specifikt stödja
ENAPHs Kvinnovinge. Projektet avslutades i december. Projektet har till stora
delar varit mycket framgångsrikt.
Samarbetet i Sydafrika med DPSA
går också in i slutfasen i och med 2010.
Arbetet och kontakterna har huvudsakligen utförts av förbundet Unga Rörelsehindrade.
Sri Lanka
I Sri Lanka har vi under 2009 avslutat
samarbete med organisationen Akasa
medan vi fortfarande arbetar vidare med
SLFRD och DOJF. Under senhösten
2009 hölls den första konferensen med
siktet inställt på den planering som ska
ske under det så kallade mellanåret 2010
och som ska resultera i nya ansökningar
för ramperioden 2011–2013. DHR planerar att begränsa det internationella
samarbetet inom Shias ram till Tanzania
och Sri Lanka under de åren.

ÖVRIGT
DHR deltar i det globala arbetet inom
ISO som arbetar med framtagande av
vissa standardiseringsnormer för specialfordon och i byggd miljö.
TK-498, Fordon för åtta
SHIA-SAMARBETET
passagerare exklusive förare
Tanzania
En omstart gjordes i juni i år med anEn uppföljnings- och utvärderingsresa genomfördes och företrädare för ledning av att det förslag som fanns ute
CHAWATA besökte Sverige och DHR för omröstning röstades ner. Efter omunder hösten i samband med att en starten så har den svenska modellen vunWorkshop genomfördes i Härnösand. nit mera mark. Innan omstarten så stod
Syftet med det arbetet var att lägga de deltagande länderna långt ifrån varförsta handen vid den planering som andra när det gäller tillgängligheten och
förutsätts för det fortsatta arbetet under användbarheten. Medlemsnyttan med
kommande ramperiod.
detta arbete är att kunna resa med taxi
I övrigt håller DHR kontakterna etcetera i så många länder som möjligt.
14
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Detta beräknas bli klart senast 2012.
TC -256 WG 44 Europeisk
tågstandard
Arbetet påbörjades i januari i år och
går ut på att skapa ett fritt resande med
tåg genom EU för personer med funktionsnedsättning. Det vi har riktat in oss
på under året är att försöka få bort de
viktbegränsningar på 200 kilo som EU
har satt upp som maxvikt för resandes
på tåg inom EU. Det stoppar nästan
alla resande som använder elrullstol. Vi
arbetar dessutom med att se till så hela
tåget blir tillgängligt och användbart.
Även perronger och stationer ingår i
detta arbete. Detta arbete ska förhoppningsvis vara slutfört till juni 2010.
TK – 344 AG 6 rullstolar
Den nu gällande standarden ska revideras under den kommande treårsperioden som har varit global via ISO.
En av tankarna med revideringen är att
i första hand skapa en gemensam standard inom CEN/EU. Under detta år
har vi bara medverkat på ett nationellt
plan men vid revideringen kommer vi
med all sannolikhet att medverka på det
internationella planet. Det är av stor vikt
att vi medverkar till detta framförallt
för att dels se till att inte elstolsfrågorna
glöms bort. Det finns också funderingar
att skapa en gemensam hjälpmedelshantering inom EU. Detta arbete är fortlöpande så något slutdatum finns inte
i dagsläget.
TK – 453 Byggd miljö
Den byggda miljöns utformning är av
största betydelse för möjligheten att leva
självständigt och delaktigt för oss med
nedsatt rörelseförmåga. Vi har en relativt bra lagstiftning i Sverige, det stora
problemet är snarare efterlevnaden som
många gånger brister. Via Bygg klokt
deltar vi i arbetet kring standardisering
av regler för byggd miljö. Arbetet har
på grund av stora skillnader mellan
önskemål och krav från medverkande
länder flera gånger skjutits upp och börjat om. Bland annat har det hittills inte
gått att nå en samsyn kring frågorna
om ramplutningar och om trappmarkeringar.

Yttranden och synpunkter
Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen. SOU 2008:102. Synpunkter till socialdepartementet.
Februari.
Förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets Allmänna råd om handikappersättning (RAR 2009:9). Synpunkter till
försäkringskassans huvudkontor. Mars.
Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner. Promemoria. Synpunkter till socialdepartementet.
Mars.
Förslag till EG-förordning om fartygspassagerares rättigheter. (JU2009/2038/L3), Synpunkter till Justitiedepartementet. Mars.
I den äldres tjänst. Äldreassistent – ett framtidsyrke. Betänkande av utredningen Yrkeskrav i äldreomsorgen
SOU 2008:126. Synpunkter till socialdepartementet. Mars.
Rättsligt ställningstagande beträffande handikappersättning för merutgifter och vårdbidrag för merkostnader. Synpunkter
till försäkringskassans huvudkontor. April.
Skrivelse till regeringen med anledning av Socialstyrelsens och Försäkringskassans arbete med att ta fram ett bedömningsinstrument. Maj.
Prioriteringar inom sjukvården. Skrivelse tillsammans med RTP till socialdepartement angående förslag till riktlinjer för
prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Maj.
Förslag till Plattform hjälpmedel. Synpunkter till HSO. Juni.
Övergripande begrepp och termer inom området levnadsvanor. Förslag till klassifikationer och terminologi. Synpunkter till
Socialstyrelsen. Juni.
Skrivelse till SKL angående att kommunerna realiserar LSS-kommitténs förslag som om de redan vore beslutade av Sveriges riksdag. Juni.
Effektiva transporter och samhällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg. (SOU 2009:31). Synpunkter
till Näringsdepartementet. Juni.
Förslag till ny plan- och bygglag samt förslag till ändring i anläggningslagen (M2009/2171/R). Synpunkter till Miljödepartementet. Augusti.
Ingen får vara Svarte-Petter, tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten SOU 2009:38. September.
En ny kollektivtrafiklag. Delbetänkande av utredningen om en ny kollektivtrafiklag. (SOU 2009:39). Synpunkter till
Näringsdepartementet. September.
Yttrande avseende branschgemensamma upphandlingsdokument buss 2010. Synpunkter till svensk kollektivtrafik.
Oktober.
Ekonomiska förhållanden för personer med funktionsnedsättningar/Inkomster och utgifter för vissa personer med funktionsnedsättningar. Regeringsrapport. Synpunkter till Socialstyrelsen. November.
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik och preimplantatorisk diagnostik. SoS 51-2748/2007.
Synpunkter till Socialstyrelsen. December.
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Förbundskansliet
örbundskansliets uppgift är att
Fbundsstyrelse,
verkställa beslut som fattas av förarbetsutskott, förbunds-

ordförande och övriga förtroendemannaorgan.
Kansliets arbete är dels inriktat på
stöd till distrikt, avdelningar och enskilda medlemmar men också ett stöd åt
förbundsordförande och styrelsen i det
intressepolitiska arbetet; som att skriva
underlag till remisser, yttranden, debattartiklar och pressinformation.
Informationen och stödet till avdelningarna har under året gått från utskick
via posten till digital distribution där
också enskilda medlemmar har kunnat
ta del av informationen.
Från april har också stödet till avdelningar och distrikt ökat kraftigt i och
med att den projektanställning som organisationsutvecklare inrättades.
Förberedelserna inför förbundsmötet tog mycket tid i anspråk för kansliets personal. Att formulera förslag till
motionssvar, sammanställa, trycka och
distribuera handlingar, bjuda in gäster
och fördela rum för dessa, personal
och ombud samt upprätta ett tillfälligt
”kansli” på hotellet med mera tar tid.
Efter 2009 års förbundsmöte gjordes en enklare uppskattning av den tid
som kansliet hade lagt ned. Det finns
ett mörkertal eftersom inta alla svarade

på enkäten men för de som gjorde det
blev summan 1 600 timmar. I stort sett
således en heltidstjänst under nästan
ett år.
Under året tog kansliet fram en Tillgänglighetsstrategi som skall vara ett
hjälpmedel för hur DHR ska arbeta med
tillgänglighet och användbarhet. Dokumentet är uppdelat i olika delar, den
första delen tar upp vad DHR vill driva
politiskt, del två tar upp hur arbetet ska
ske rent praktiskt.
Det togs också fram en policy för
samarbetet mellan DHR och förbundet
Unga Rörelsehindrade samt en policy för
sponsring, lotterier och annonser
Trycket på kansliet från allmänhet, medlemmar och media är fortsatt
stort.
Som ett resultat av de förändringar
som skett och som aviserats inom socialförsäkringsområdet har förbundskansliet under verksamhetsåret fått ett
ökat antal frågor som rör socialförsäkringar.
På samma sätt innebar LSS-kommitténs förslag om besparingar på assistansen i miljardklassen många samtal och epost från oroliga assistansberättigade.
Den med jämna mellanrum uppblossande diskussionen om aktiv dödshjälp
genererar många samtal och e-post från
studerande, massmedia och allmänhet.

Statistik
Antal medlemmar: 2009–12-31 16 119
Antal avdelningar:
166
Antal distrikt:
21
Riksförening: Riksföreningen för kortvuxna, FKV
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Trots att syftet med den nya hemsidan delvis är att man där skall kunna
hämta informationen för att på så sätt
avlasta kansliet har det ökande antalet besökare på hemsidan (vilket i sig
är mycket glädjande) gjort att antalet
e-post-förfrågningar snarare ökar än
minskar.
Inom intressepolitiken har vi också
tvingats prioritera ännu hårdare då
antalet ombudsmän minskade med en
person från och med april.
Under året har ett omfattande arbete
lagts ned av kansliet för att förbereda en
flytt. Det har handlat om att förhandla
med befintlig hyresvärd och att leta efter lämpliga lokaler. I december beslutade styrelsen att kansliet under 2010
skall flytta till Farsta, en söderförort
till Stockholm.
Kansliets bemanning bestod vid
årets slut av 14,5 heltidstjänster fördelat
på 16 personer. Fram till den 31/12 var
två personer anställda vid brukarstödcentret i Umeå.
Avtalet med företagshälsovården Previa AB har fortlöpt under året.
Under året har 15 MBL-förhandlingar genomförts med Unionens fackklubb
vid DHR:s förbundskansli och DHR
Stockholms läns distriktskansli.

Kansliets personal 2009
Förbundssekreterare: Roland Håkansson (t o m 28/2)
Förbundssekreterare: Ken Gammelgård (fr o m 22/6)
Organisationsutvecklare: Fredrik Canerstam (fr o m 16/4)
ADMINISTRATION
Personalhandläggare/administrativ samordnare: Susanne Wettby
Sekreterare: Angelica Engmarker (tjl fr o m 1/10), Vikarie Ann-Sofi Fagerlund (fr o m 24/8)
Ekonom: Frank Lembcke
Ekonomiassistent: Berit Lindqvist
Reception/administratör: Lillimour Ahlgren
Reception/växel: Lena Björkman (fr o m 1/3)
Medlemsregistret: Erik Wernström
Vaktmästeri: Vincent Ljungqvist
INTRESSEPOLITIK
Ombudsman/intressepolitisk samordnare: Wenche Willumsen
Ombudsmän: Fredrik Canerstam (tjl fr o m 15/4), Karolina Celinska, Barbro Gregorson
Informatör: Lasse Andersson
SVENSK HANDIKAPPTIDSKRIFT, SHT
Ansvarig utgivare och redaktör: Elisabet Geite
Journalist: Albert Martinsson
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Förbundets organisation
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsordförande
Maria Johansson, Stockholm
Ledamöter
Amir Amirriazi, Stockholm
Nils Duwähl, 1:e vice ordförande, Stockholm
Anki Ericsson, Västerås (fr o m 10/10)
Elsy Fjellborg-Malaska, Kiruna (t o m 10/10)
Ken Gammelgård, Stockholm 2:e vice ordförande (t o m
21/6)
Britt-Marie Gunnarsson, Eksjö
Inger Hoff, Malmö
Rasmus Isaksson, Eslöv (fr o m 10/10)
Rolf Johansson, Ale (t o m 10/10)
Åsa Lindqvist, Boden (fr o m 10/10)
Marie-Louise Sandberg, Hammarö (fr o m 10/10)
Lars Sjunnesson, Kungälv (t o m 10/10)
Jahn Strid, Strömsund (2:e vice ordförande fr o m 10/10)
Bengt Östling, Timrå, Kassaförvaltare
Under året genomfördes nio protokollförda sammanträden
ARBETSUTSKOTTET (AU)
Maria Johansson
Nils Duwähl
Bengt Östling
AU sammanträdde fem gånger under året
Adjungerad från Förbundet Unga Rörelsehindrade
Emelie Felderman, Stockholm (t o m 1/2)
Sarah Jafari, Göteborg (1/2-26/9)
Helena Svensson, Göteborg (fr o m 26/9)
Daniel Pollak, Stockholm
Adjungerad från Föreningen för Kortvuxna, FKV
Gunilla Hyltén-Cavallius, Mölndal
REVISORER
Ordinarie
Arne Pettersson, Visby
Hans Sundqvist, Linköping
Suppleanter
Leif Jonsson, Hudiksvall
Inger Persson, Ånge

VALBEREDNING
Frank Lundin, Örebro, sammankallande
Marianne Fjellborg, Kiruna
Guy Löw, Haninge (t o m 10/10)
Jaan Kaur, Stockholm (fr o m 10/10)
Karl-Gustav Rosborg, Göteborg, suppleant
Birgit Ewertsson, Fjugesta, suppleant
Våra nätverk och grupper under 2009 har varit:
• Nätverk för personer med långvarig smärta (på distriktsnivå)
• Nätverk för föräldrar med rörelsehinder (centralt nätverk)
• Nätverk för användare av personlig service/hemtjänst (på
distriktsnivå)
• Nätverk för användare av hjälpmedel (inkl ortoser och
proteser) (på distriktsnivå)
• Nätverk för återkommande rehabilitering (på distriktsnivå)
• Nätverk för arbetsmarknadsfrågor (DAR) (centralt nätverk)
• Nätverk för socialförsäkringsfrågor (på distriktsnivå)
• Referensgrupp kopplad till Vägverkets regionala råd (central grupp)
• Nätverket för äldrefrågor (Grå Pantrarna)
• Nätverket för etiska frågor
Ovan har angivits vilka av nätverken som genomförts i distriktens regi och vilka förbundet stått för arrangemanget av.
Ansökningsprocess gentemot Bidragsstiftelsen och SVCR
administreras centralt varefter medel fördelas till distrikten
efter ett ansökningsförfarande.
Förnyelsegruppen: Maria Johansson (sammankallande), Elsy
Fjellborg-Malaska, Ken Gammelgård, Amir Amirriazi, Roland Håkansson t o m 28/2, Lasse Andersson, Emelie Felderman (t o m 1/2), Daniel Pollak, och Anna-Maria Valladolid,
arbetade fram till förbundsmötet.

Ekonomigruppen: Lars Sjunnesson, Bengt Östling (sammankallande), Boo Fogelberg, Ingvar Edin (adjungerad),
Frank Lembcke, Roland Håkansson t o m 28/2 och Maria
Auktoriserad revisor
Johansson. Susanne Berg knöts till gruppen för att ta fram en
Catharina Jacobson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ”DHR-policy för sponsring, lotterier och annonser”. Gruppen
slutförde bland annat med Ingvar Edins hjälp de uppdrag
STADGE- OCH ORGANISATIOSKOMMITTÉN , SOK som gavs vid det Extra förbundsmötet 2007, det vill säga
Boo Fogelberg, Stockholm, sammankallande (t o m 10/10)
att utreda frågor om familjemedlemskap, indexreglering av
Ingvar Edin, Eskilstuna (t o m 10/10)
medlemsavgiften, enhetlig medlemsavgift, autogiro, andra
Carina Fasth, Huddinge (t o m 10/10)
kompletterande intäkter.
Nils-Inge Fakt, Falun (t o m 10/10)
Kerstin Sköld, Norrköping (t o m 10/10)
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Representation
Antal utdelade hederstecken: 38 (representerande 16 avdelArbets-, samråds- och referensgrupper
ningar)
ABFs SOFF-grupp
Boverkets samrådsorgan med Handikappförbunden –
Förbundet är medlem i
HSO-mandat
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Bygg klokts ledningsgrupp
EIDD Design för alla Sverige - nationell medlemsDAR, delegationen för arbetsinriktad rehabilitering
organisation i EIDD
Folksams Försäkringskommitté gällande samlingsförsäkFolkrörelsernas Arkivförbund
ringar
Folkrörelsernas Samarbetsorgan i Lotterifrågor, FSL
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Brukarråd
Folkspel
HSOs arbetsgrupp för framtagande av Plattform för
Forum – Kvinnor och Funktionshinder
handikappforskning
Föreningen Bilfria leder
HSOs arbetsgrupp som följer LSS-kommitténs (f d AssisHandikappförbundens Samarbetsorgan, HSO
tanskommittén) arbete
Handikapphistoriska Föreningen, HHF*
HSOs etiska nätverk
Kooperationens Förhandlings Organisation, KFO
HSOs forskningsinitieringsgrupp
Nordiska Handikappförbundet, NHF*
HSOs nätverk för arbetsmarknads-- och socialförsäkringsSHIA - Svenska handikapporganisationers internationella
frågor
utvecklingssamarbete
HSOs nätverk för mänskliga rättigheter
SIS – Swedish Standards Institute
Justitiedepartementet, Nämnden mot diskriminering
Svensk socialpolitisk förening
KFO, förhandlingsdelegationen. Arbetsgivarorganisation
Svenska kommittén för Rehabilitering
för i första hand kooperativa företag, ideella organisationer
International, SVERI
och folkrörelser.
Svenska FN-förbundet
Luftfartsstyrelsens samverkansgrupp Ett flyg för alla
(I organisationer markerade med * ingår representant från
NHFs färdtjänst i Norden-projekt
DHR i styrelsen)
Perspektivgruppen Vård- och omsorgstagare inom Socialstyrelsens regeringsuppdrag Nationell informationsstrukFörbundet är delägare i
tur
Bygg Klokt
Post- och telestyrelsen
Utredningsinstitutet HANDU (t o m 30/6)
Postens samarbetsgrupp för service och tillgänglighet
Mobilitetscenter
Regeringens Handikappdelegation, regeringen utser
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, regeringen
DHR representeras i styrelsen för
utser
EIDD Sverige
Rikstrafiken, rådgivande delegationen
Handisams insynsråd
Samhalls råd för handikappfrågor, utses av Samhall
Sophia Nilssons Minnesfond
SIS samordningsgrupp tillgänglighet
Stina och John Matssons Minnesfond för sonen Johan
SIS TK/453 och TK/498 referensgrupper
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Skolverkets samrådsgrupp
Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
SoS referensgrupp för framtagande av en tematisk rapport
Stiftelsen Fokus
rörande levnadsvillkoren för personer med insatser från
Stiftelsen Harry Thulins Minne
LSS och/eller SoL i åldrarna 18 – 64 år. HSO-mandat.
SVCR
Driftsstyrelsen för konferens- och rekreationsanläggningen SoS referens för framtagande av ett bedömningsinstrument inom personlig assistans. HSO-mandat.
Västerhav på Grötö
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DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Org. Nr. 802000-6352

ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för DHR får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2009-01-01 - 2009-12-31.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, är en ideell, demokratisk organisation som skall
verka för att personer med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.
Förbundet har också till uppgift att bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör
personer med nedsatt rörelseförmåga.
Väsentliga händelser under året
Efter 43 år som handikappförbund blev vi istället ”DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder”.
Det historiska namnbytet skedde på förbundsmötet i Göteborg den 10 oktober 2009.
Vid samma möte beslutades att minska antalet representantskapsmöten från tre till ett under en fyraårig
förbundsmötesperiod – ett beslut som beräknas bli en besparing på 800 000 kronor per förbundsmötesperiod.
Under året antog styrelsen en DHR-policy för sponsring, lotterier och annonser”, vilken i sin tur gjorde
att vi öppnade en ”Kampfond” PG 52 20 15-7 för dem som vill stödja vårt intressepolitiska påverkansarbete.
En annons med världsrekordinnehavaren i simning och DHR-medlemmen Anders Olsson togs fram
vilken sedan publicerades två gånger i följd i tidningen VI och tidningen Fokus.
I samband med annonseringskampanjen startade vi också möjligheten att via mobiltelefonen och SMS
stödja vår kamp för ett tillgängligt Sverige.
Förbundsstyrelsen beslutade under verksamhetsåret också att säga upp vårt nuvarande hyresavtal för att
skaffa oss mindre och billigare lokaler.
Den tjänst som dataadministratör som blev vakant tillsattes inte utan istället skrevs ett avtal om datasupport med XL-OfficeI i syfte att minska personalkostnaderna.
Börsuppgång som skedde under året innebar att vi kunde göra en försiktig uppskrivning av vårt väderpappersinnehav med drygt 2,6 miljoner.
Värvningskampanjen som genomfördes under året resulterade i 1091 nya medlemmar. Då antalet medlemmar som avlider eller lämnar oss av andra skäl är betydligt större så slutade årets medlemsantal på
16 119 – en minskning med 1191 personer.
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DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Org. Nr. 802000-6352
RESULTATRÄKNING (Tkr)

Rörelsens intäkter:
Statsbidrag
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Arv och Gåvor
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader:
Personalkostnader
Rekreationskostnader
Övriga förbundskostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader

Not

1
2

3
4
5
6

2009-01-01
2009-12-31

2008-01-012008-12-31

12 979
3 619
6 479
1 940
25 017

14 374
3 588
5 574
1 956
25 492

-

11 310
4 958
13 154
125
29 547

-

11 878
5 181
11 518
171
28 748

-

4 530

-

3 256

-

4 263
829
3 434

-

1 187
5 899
4 712

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER

-

1 096

-

7 968

REDOVISAT RESULTAT

-

1 096

-

7 968

RÖRELSERESULTAT

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader

7
7
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DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Org. Nr. 802000-6352
BALANSRÄKNING (Tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Bostadsrätt
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not

2009-12-31

2008-12-31

6

264

304

8
9

23 067
1 000
24 331

23 716
1 000
25 020

300
1 379
1 289
692
3 660

306
895
1 360
1 499
4 060

27 991

29 080

20 070
20 070

21 166
21 166

376
1 827
2 000
3 718
7 921

1 116
1 113
2 000
3 685
7 914

27 991

29 080

2 200
1 500

2 200
1 500

10
11

SUMMA TILLGÅNGAR
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Lån Stiftelsen Erik Pålssons fond
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

12

13

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Org. Nr. 802000-6352

Redovisnings- och värderingsprinciper
Tilllämpade redovisningsprinciper oförändrade i förhållande till föregående år.
Redovisnings- och värderingsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen
och god redovisningssed.
Med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap. § 3 behöver DHR ej upprätta någon
koncernredovisning.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat
anges nedan.
Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Bidrag, arv och gåvor redovisas enligt kontantprincipen.
I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna bidrag från organisationer
intäktsförs dessa.
Bidrag skuldförs till dess att de utgifter för ändamålet som bidraget skall täcka
uppkommer.
Arv och gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid arvsskiftes- respektive gåvotillfället.
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.
Övriga redovisningsprinciper framgår av noter till resultat- och balansräkningarna.
Noter
Not 1

2009

2008

7 921
5 058
12 979

9 093
5 281
14 374

Statsbidrag
Organisationsstöd
Stöd till rekreationsanläggningar

Stödet till rekreationsanläggningarna har fördelats enligt följande:
Stiftelsen Sommarsol
Västerhav
DHR:s administrationsbidrag

3 629
1 329
100
5 058

3 792
1 389
100
5 281
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DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Org. Nr. 802000-6352

Not 2

Not 3

Övriga intäkter

2009

2008

Erhållna bidrag
Hyresintäkter
Annonsintäkter
Övriga intäkter

1 303
670
1 073
3 433

818
655
890
3 211

Summa övriga intäkter

6 479

5 574

Personal
Medeltalet anställda har under året varit 18,44 (19,5), varav 11,82 (12,8) kvinnor.
Sjukfrånvaron har under 2009 uppgått till 1,8 (2,2) procent av den totala arbetstiden
och är fördelad på kort (dag 1-14) respektive lång (15 dagar eller längre)
sjukfrånvaro enligt nedanstående.
Kvinnor
Ordinarie arbetstid timmar

11 541

31 030

461 2,4%

82 0,7%

543 1,8%

Sjukfrånvaro - kort

461 2,4%

82 0,7%

543 1,8%

-

-

Personalkostnader
Löner och arvoden ledning
Löner och arvoden övriga
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

-

1 043
6 190
2 150
1 382
545

1 412
5 697
2 287
1 627
855

11 310

11 878

3 629
1 329
4 958

3 792
1 389
5 181

Stöd till rekreationsanläggningar
Verksamhetsbidrag Stiftelsen Sommarsol
Verksamhetsbidrag Västerhav
Summa rekreationskostnader

24

Total

Total sjukfrånvaro 2009
Sjukfrånvaro - lång

Not 4

19 489

Män
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DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Org. Nr. 802000-6352
Not 5

Övriga förbundskostnader

2 009

2 008

Hyror
Representantskap / Förbundsmöte exkl. pers. kostn.
Svensk Handikapptidskrift (SHT)
Fastighetskostnader
Distriktsandel
Verksamhetsbidrag
Avgifter samarbetsorgan
Tryckkostnader
Datakostnader inkl medlemsregister
Rese- och hotellkostnader
Övrigt

3 459
1 590
1 461
725
201
387
240
1 034
1 370
2 687

3 309
298
1 338
131
787
675
381
153
796
944
2 706

13 154

11 518

Avskrivningar

2009

2008

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

2 886
85
-

2 660
226
-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

2 971

2 886

Summa förbundskostnader
Not 6

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

-

2 582

-

-

125

-

2 411
171

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

2 707

-

2 582

Utgående planenligt värde

264

304

Avskrivningar sker enligt plan med 20% på kontorsinventarier och 33% på
datautrustning
Not 7

Finansiella intäkter och kostnader
Utdelningar
Räntor
Realisationsvinster vid
försäljning av värdepapper
Återföring av nedskrivning värdepapper *

643
71

943
103

921
2 628

141
-

Summa finansiella intäkter

4 263

1 187

65
28

114
74
4 398

Räntekostnader
Bankkostnader
Nedskrivning värdepapper
Realisationsförluster vid
försäljning av värdepapper

736

1 313

Summa finansiella kostnader

829

5 899

* Avser 60 % återföring av tidigare nedskrivning
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DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Org. Nr. 802000-6352
2009
Not 8

Bokfört
värde

Aktier och andelar
Marknadsnoterade aktier,
bokförda till marknadsvärde
Aktier och andelar i intresseföretag
Summa aktier och andelar

Not 9

Bostadsrätt

Marknadsvärde

22 967
100
23 067

Bokfört värde

Los Christianos, Teneriffa

1 000

24 681
100
24 781

Bokfört värde
1 000

Någon värdering har ej gjorts efter köpet 1998-11-30.
Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2009
Övriga interimsfordringar *
Summa

2008
1 289
1 289

* I huvudsak förutbetald hyra 819 tkr samt Humanfonden 323 tkr.

Not 11

Kassa och bank
Kassa och bank består endast av likvida medel.
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DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Org. Nr. 802000-6352
Not 12

Eget Kapital
Årets resultat om -1 096 048
disponeras enligt:
U-landfonden
Internationellt arbete
Förbundsmöte/repskapsfonden
Ianspråktagande av eget kapital
Marknadsföringsfond
Förnyelsearbetsfond
Bodil Öbergs fond

2009
Avsättning

Ianspråktagande/
omfördelning

Total

36 193
299 000

335 193

1 799 000
1 394 626
14 814
984 873
27 180

-

36 193
1 500 000
1 394 626
14 814
984 873
27 180

4 220 493

-

1 096 048

Förändring av eget kapital:

Eget kapital
Solidaritetsfonden
U-landsfonden
Internationellt arbete
Bodil Öbergs fond
Kerstin Denkerts fond
Sommargårdsfonden
Barn och Ungdomsfonden
Förbundsmöte/repskapsfond
Norrbacka-Eugenia, DHR:s historia
Marknadsföringsfond
Förnyelsearbetsfond
Summa eget kapital
Not 13

Ing saldo
15 610
1 000
1 054
400
27
61
314
14
1 500
145
56
985
21 166

Uppl sem löner
Övr interimsskulder
Summa

Not 15

-

27

-

1 500

-

15
985

Utg saldo
17 005
1 000
1 090
400
61
314
14
145
41
-

-

1 096

20 070

36

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2009

Not 14

Disp
1 395

817
2 900
3 717

2008
899
2 786
3 685

Ställda säkerheter
Ställd säkerhet för checkräkningskredit på 2 200 tkr (utnyttjad 2 000 tkr)
Ansvarsförbindelser
Avser borgen för Stiftelsen Sommarsols checkräkningskredit om
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DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Org. Nr. 802000-6352

Kassaflödesanalys

1)

2)

3)

4)

5)

Internt tillförda medel
Rörelseresultat exkl avskrivningar
Justering för poster som ej ingår i kassaflöde
+/ - Rearesultat
Finansnetto

Not 7

Externt tillförda medel
Försäljning fastighet
Försäljning inventarier
Nettoinvesteringar av värdepapper
Använda medel
Nettoinvesteringar av inventarier

Not 6

Förändring av rörelsekapital
Kundfordringar
Övr kortfr fordr
Kortfristiga skulder
Förändring av likvida medel
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2008-12-31

-4 405
0
185
621

-3 599

-3 085
0
-1 172
858

-3 399

0
0
3277

3 277

0
0
2357

2 357

-85

-85

-226

-226

-400

-20
128
424

532

6
-413
7
Not 11

Likvida medel vid årets början:
Kassa och bank
Likvida medel vid årets slut:
Kassa och bank
Förändring av likvida medel

2009-12-31

Not 11

-807

-736

1 499

2 235

692

1 499

-807

-736
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Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Katrinebergsvägen 6
Box 47305, 100 74 STOCKHOLM
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