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Bifallna FS-förslag och motioner

FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG
Förbundsstyrelsens förslag nr 1 Verksamhetsprogram 2016 – 2017 med
rambudget
Förbundsmötet beslutar
att fastställa förslag till Verksamhetsprogram 2016 - 2017,
att fastställa förslag till Rambudget 2016 – 2017,
att bifalla Yvonne Björkmans tilläggsförslag (personlig assistans är en av de
principiellt viktigaste frågorna och borde finnas med som en av punkterna).

Åtgärd
Ur verksamhetsprogrammet kan de arbetsområden som prioriterats under
programperioden 2016–2017 utläsas.
•
•
•
•

Tillgänglighet och användbarhet
Hälsa – ur ett jämlikhetsperspektiv
Hatbrott mot personer med nedsatt rörelseförmåga
Utöver dessa beslutade förbundsmötet att lägga till personlig assistans som
ytterligare ett prioriterat område.

Dessutom lyftes i verksamhetsprogrammet idén DHR Innovation, nätverken och
medlemsrekryteringen som frågor att arbeta med under programperioden.
Förbundsstyrelsens förslag nr 2 Medlemsavgifter
Förbundsmötet beslutar
att bifalla förbundsstyrelsens förslag avseende medlemsavgifter.

Åtgärd
Medlemsavgifter reviderade enligt beslut
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Förbundsstyrelsens förslag nr 3 Ändringar i förbunds-, distrikts- och
avdelningsstadgarna
Förbundsmötet beslutar
att fastställa förslag till ändringar i förbundsstadgan som redovisas i dokument
Stadgeförslag 2015 förbund,
att fastställa förslag till ändringar i distrikts/regionsstadgan som redovisas i
dokument Stadgeförslag 2015 distrikt/region,
att fastställa förslag till ändringar i avdelningsstadgan som redovisas i dokument
Stadgeförslag 2015 avdelning,
att förklara besluten omedelbart justerade.

Åtgärd
De nya stadgarna skickades ut i januari 2016.

MOTIONSBEHANDLING
FÖRBUNDETS ORGANISATION
Motioner 1 - 19
Förbundsmötet beslutar
att bifalla motion nr 3 Värna medlemmen som ställer upp i val
att stadgan för avdelningar och distrikt/region ändras så att det alltid är sluten
omröstning vid val då flera medlemmar kandiderar till samma förtroendepost
samt
att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utarbeta ett program för valberedningar och
styrelser för hur framför allt en ung medlem kan värnas vid val och hur
dennes engagemang kan tillvaratas när denne förlorat ett val.
(Ur FS yttrande ”Förbundsstyrelsen kan ändå se en poäng i att det förtydligas att
sluten omröstning ska gälla vid personalval om det finns flera kandidater genom att
det skrivs in i stadgan.” … ” Att utbilda valberedningar är en viktig del i att få
engagerade och kompetenta styrelser…” ”behovet av ett utbildningsmaterial som
omfattar allt från sökandet av kandidater till styrelserna till hur personers
engagemang kan tas tillvara även om de inte väljs in i styrelsen.”)
att bifalla motion nr 6 Förtjänsttecken efter 50 år
att förbundet tar fram något Förtjänsttecken för 50 års medlemskap i DHR.
(Ur FS yttrande ” Förbundsstyrelsen ämnar ge kansliet i uppdrag att ta fram ett
förtjänsttecken för medlemskap i 50 sammanhängande år.”)
att bifalla motion 7 DHR:s framtid - bredare medlemsrekrytering
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över stadgarna i syfte att bredda
inriktningen på medlemskap och förtroendeuppdrag till mer än rörelsehinder.
att bifalla tilläggsyrkandet
att tillsätta en framtidsgrupp med uppgift att lägga förslag om att bredda
inriktningen på medlemskap och förtroendeuppdrag.
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att motion 10 Antalet ombud – beslutas enligt nedan
att bifalla att förbundet kallar distrikts/regionsordförandena eller dennes ersättare
till en telefonkonferens då förbundsstyrelsen behöver rådgöra inför beslut,
att bifalla att inför en sådan telefonkonferens skicka ut frågeställningarna via
mail/post någon dag före så att den som ska delta i konferensen hinner att sätta sig
in i frågorna.
att motion 14 Utökad tid för motionsbehandling vid förbundsmöten beslutas
enligt följande
att bifalla utökad tid vid förbundsmötena för behandling av inkomna
motioner
att bifalla FS tilläggsyrkande gällande motion 15 - Dag, tid och plats för ordinarie
och extra årsmöte ska meddelas avdelningens medlemmar senast en månad före
mötet. Till kallelsen ska bifogas dagordning.
att bifalla motion 16 Motionssvar i årsmöteshandlingarna
att ändra i § 4.6 andra stycket första raden:
"Avdelningsstyrelsen ska med årsmöteshandlingarna avge skriftliga yttrande över
inkomna motioner."
Åtgärd
Gällande de lokala valberedningarna kommer samarbete upprättas med ABF.
De nya stadgarna skickades ut i januari 2016.
Nytt förtjänsttecken är framtaget 2017.
Vid planeringen av förbundsmötet hanteras tidsplanering för dagordningspunkter så
som motionsbehandling.
Då telefonkonferens är aktuell kommer frågeställningar sändas ut i förväg.
MEDLEMSAVGIFT/MEDLEMSVÄRVNING
Motionerna 20 och 21
att bifalla motion 21 Nationell plan för medlemsvärvning
att förbundet får i uppdrag att rikta mer uppmärksamhet mot det breda antalet
medlemmar. Göra en medlemsenkät med frågor vad de vill ha av FB, en enkät som
ska skickas inte bara till nuvarande medlemmar utan även till de som utträtt för upp
till 5 år sedan. Sondera intresset för informella möten eller samtalsgrupper, samt
att upprätta en nationell plan för hur man hanterar medlemsvärvning. Kanske är
det dags att ta professionell hjälp till medlemsvärvningsrutiner.
Åtgärd
En enkätundersökning utfördes under våren 2016, urvalet var slumpmässigt och det
ställdes frågor inom flera områden.
Förbundsstyrelsen har antagit en nationell plan för medlemsvärvning i juni 2016 och
en handlingsplan för medlemsvärvning under hösten 2016.
UTBILDNING, INFORMATION OCH OPINIONSBILDNING
Motionerna 22 – 31
Förbundsmötet beslutar
att bifalla motion 22 Studiematerial om DHR

5
att bifalla motion 24 Förbättra funktionshinderpolitiken i avdelningarna och
motion 25 Medlem i centrum – inte stänga ute
att förbundet informerar/påverkar avdelningarna i att bedriva funktionshinderpolitiska frågor,
att förbundet även påverkar distrikten att bevaka och stödja avdelningarna i att
driva funktionshinderpolitiska frågor.
att förbundet/distrikten informerar avdelningar mer om vad som menas med
"medlem i centrum",
att förbundet tar diskussion om delen social verksamhet gentemot
funktionshinderfrågor i avdelningarna.
att bifalla motion 26 Förbättra presentationen av informationsmaterial
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppdra åt förbundskansliet att
göra en tydlig och överskådlig presentation av det informationsmaterial
som finns,
att det på informationsmaterialen ska finnas uppgifter om när de är producerade.
att bifalla motion 29 Upprätta effektiva rutiner för återkoppling och svar på frågor.
att bifalla motion 30 Ta fram opinionsbildande material för LSS och SoL
att ta fram opinionsbildande material, såsom reklamfilmer och liknande, för att
offensivt belysa de positiva sidorna med LSS och SoL. Det positiva inte bara för
brukaren utan även för hela samhället.
att bifalla motion 31 Virtuella möten.
Åtgärd
Dialog förs med ABF om framtagande av studiematerial om DHR.
Nätverket ”Lokal påverkan” är till att utveckla det lokala rättighetspolitiska arbetet.
Nätverket kommer fortsätta arbeta till förbundsmötet 2017. ”Semmelkampanjen”
är ett direkt resultat av detta arbete.
Hemsidan är uppdaterad med aktuellt infomaterial och remissvar, materialet är
datummärkt. Detta blev klart sommaren 2017.
Policy för återkoppling av e-post och telefonsamtal upprättas under 2017.
På Facebook finns gruppen ”Tack vare assistansen” som DHR hänvisar till. Det är
ett opinionsbildande material som når många och uppdateras kontinuerligt.
Förbundet erbjuder sedan två år tillbaka ett gratis verktyg för videokonferenser till
samtliga avdelningar och förtroendevalda (Skype för företag). Förbundet har redan
testat det i kontakter med avdelningar och distrikt.
Förbundsstyrelsen har testat virtuella möten på styrelsemöten och har
positiva erfarenheter av detta.
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TILLGÄNGLIGHET
Motionerna 32 – 37
Förbundsmötet beslutar
att bifalla motion 32 Tydligare regler vid hissrenoveringar.
att bifalla motion 33 Tillgänglighet i vallokaler.
att bifalla motion 37 Tillgängliggör världsarven.
att med aktiva kontakter med Riksantikvarieämbetet och andra berörda framhålla
vikten av att världsarven tillgängliggörs för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Åtgärd
Enligt Hyresgästföreningen finns ingen möjlighet idag att med hjälp av Hyreslagen
ställa krav på ersättningslägenhet etc. annat än eventuell kompensation i form av
hyresreducering med anledning av de besvär som det kan vålla då hissen är ur
funktion/avstängd.
För att få till stånd den förändring som motionen efterfrågar krävs ändringar i
hyreslagen. DHR fortsätter driva frågan.
Under sista kvartalet 2017 påbörjas en samordnad aktivitet för avdelningarna och
distrikt inför valet 2018. Plan påbörjas hösten 2017 då kommunerna planerar
valarbetet. Utgångspunkten är MFD:s checklista för tillgängliga och användbara
vallokaler.
Nya kontakter har skapats med Riksantikvarieämbetet.
I propositionen om Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) som överlämnades till
riksdagen och i förslaget till ny strategi för funktionshinderpolitiken finns
tillgänglighet och användbarhet givetvis med.
ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER OCH FÄRDMEDEL
Motionerna 38 – 42
Förbundsmötet beslutar
att bifalla motion 41 Ansökan bilstöd.
att förenkla förfarandet att söka bilstöd samt att man ska kunna beviljas bilstöd
även om man inte har ett jobb.
att bifalla motion 42 Parkeringstillstånd.
att arbeta för att ett nationellt register snarast införs.

Åtgärd
Näringsdepartementet och Transportstyrelsen har tillskrivits. I detta brev vill DHR
se ett nationellt register för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Vi vill också
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att detta sker som ett steg i att Sverige aktivt arbetar för ett sådant register för
hela EU.

ARBETSMARKNAD OCH EKONOMI
Motionerna 43 – 45
Förbundsmötet beslutar
att bifalla motion 43 Ekonomi att leva på.
att DHR agerar kraftfullt för att personer med nedsatt rörelseförmåga som ställts
utanför arbetsmarknaden ges de förutsättningar som krävs för att leva ett gott liv –
inte bara överleva.
att bifalla motion 45 Höjning av lönebidragstaket.
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att på lämpligt sätt verka för en höjning av
lönebidragstaket,
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att på lämpligt sätt påtala för ansvarig myndighet att
det görs ordentliga kontroller av att de personer som är anställda med stöd av
lönebidrag har avtalsenliga löner.

Åtgärd
Under DHR:s nätverksträff beslutade nätverket att allt deras arbete ska ha
utgångspunkt i en ekonomi att leva på. Bland annat har all extern kommunikation
ett tydligare helhetsperspektiv och lyfter in just en ekonomi att leva på. Att det
inbegriper personer som lever med olika bidrag eller sjukersättning.
Under 2016 besvarades två remisser som på olika sätt lyfte ekonomiska frågor. Den
ena remissen föreslog att en person med aktivitetsersättning ska få behålla
ersättningen under en tid av sex månader för att prova på högre studier. I den
andra föreslogs att människor som på grund av funktionsnedsättningen förmodligen
aldrig kommer kunna arbeta, ska kunna få sjukersättning från 19 års ålder.

