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MÖTESPUNKT PÅ VÅR HEMSIDA
www.dhr.se/goteborg

Du blir medlem i DHR Göteborgsavdelningen genom att betala
din medlemsavgift och det finns
möjlighet att betala med autogiro.
Kontakta Riksförbundets medlemsregister, telefon 08-685 80 20.
MEDLEMSAVGIFTER 2017
DHR GÖTEBORGSAVDELNINGEN
År 1 Enskild medlem
150 kr
Familjemedlem
100 kr
Ingen lokal avgift
År 2 Enskild medlem
300 kr
Familjemedlem
100 kr
Lokal avgift 50 kr tillkommer
För medlemsavgiften får du
• Mötespunkt samt Funktionshinderpolitik 7 resp. 6 ggr/år vardera
• Rabatt på Scandic Hotel och
Svanbacken Strandhotell
• Till låg/ingen kostnad delta i
kurser, föredrag och resor
• Tillgång till våra nätverksträffar
där vi oftast bjuder på fika
• Rabatt vid köp av vissa bilar
• Viss juridisk rådgivning
• Rabatt när du tecknar
sakförsäkring i Unik Försäkring
• Rabatt när du köper glasögon
från SmartEyes
VILJANS IF
Medlemsavgift		

50 kronor

UNGA RÖRELSEHINDRADE
Medlemsavgift <32 år 60 kronor
Första året kostnadsfritt
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ETT NYTT ÅR GER
EN MÖJLIGHET
ATT BLICKA
BAKÅT OCH
BLICKA FRAMÅT

J

ag vill därför dela lite tankar
med dig om tiden som har varit
och tiden som kommer för DHR
Göteborgsavdelningen.

2017 var ett år som präglades av mycket oro, framförallt för oss med personlig
assistans. Det var också ett viktigt år
för DHR som organisation, eftersom vi
hade förbundsmöte. Förbundsmötet är
vårt högsta beslutande organ och Göteborgsavdelningen hade tre medlemmar
med som ombud, Elin Åkesson, Linda
Karlsson och mig, Håkan Högberg.
Ett resultat av förbundsmötet har vi alla
fått i dagarna då vi har fått brev från vår
förbundsordförande Rasmus Isaksson,
där han skriver om de frågor förbundet
prioriterar att arbeta med, under den
kommande mandatperioden. Frågorna
är inte nya, utan är frågor som vi känner igen från till exempel avdelningens
tidigare projekt, Vår vardag Vår politik.
Tillgänglighet

Tillgängligheten har alltid varit en av
DHR:s viktigaste frågor. Det handlar ju
om alla medlemmars rörelsefrihet. I slutet av året vann DHR en viktig principiell fråga, när det gäller diskriminering
på grund av bristande fysisk tillgänglighet. Högsta domstolen kom fram till att

det är huvudmannen för en verksamhet
som bär ansvaret för tillgängligheten
och användbarheten i en verksamhet.
Det aktuella fallet handlar om Tillgängligheten till allmänna kommunikationer.
Bakgrund:

En bussförare i Gävle hade inte kompetens att hantera bussens rullstolslift.
Händelsen ägde rum för 4 år sedan, i
samband med att bristande tillgänglighet blev en diskrimineringsgrund. Efter
mycket juridiskt vevande har man kommit fram till att:
Huvudmannen är den som ansvarar
för Tillgängligheten i alla fall när det
gäller kollektivtrafiken.
DHR Göteborgsavdelningen kommer
att inleda diskussioner med Göteborgs
rättighetscenter om att testa detta gentemot olika typer av huvudmän.
Om man ser vad som hänt de senaste 15
åren har Göteborgsavdelningen vunnit
sina största framgångar när det gäller
tillgänglighet i gatumiljön. Vår påver-

HÅKAN HÖGBERG
Ordförande
Telefon 0760-29 76 08
E-post hakan.hogberg@dhr.se

Manusstopp för nästa Mötespunkt är fredagen den 23 februari 2018.
Material skickas till Jonas Andersson,
jonas.andersson@dhr.se eller till adressen på Mötespunkts baksida

kan av riktlinjerna för hur man får utforma gatumiljön i Göteborg syns när
man rör sig på våra gator. Varje gång du
upptäcker en nedfasad trottoarkant eller
ser någon annan tillgänglighetsanpassad
åtgärd i samband med en reparation eller nyanläggning, så känn att du genom
ditt medlemskap har varit med om att
göra Göteborg till en något bättre stad
att leva i, med nedsatt rörelseförmåga
Ekonomisk situation

Under ett flertal år och flera förbundsmöten har både Göteborgs- och Stockholmsavdelningarna drivit frågan om
våra medlemmars ekonomiska situation.
Nu har vi äntligen fått igenom privatekonomin som en prioriterad fråga.
Väldigt många av våra medlemmar har
förtidspension i varierande grad eller ålderspension. Vi har också en arbetslöshet på cirka 50% bland personer med
nedsatt rörelseförmåga. Arbetslösheten
är större bland funktionsnedsatta kvinnor än män, trots att kvinnor har bättre
utbildning än vad män har.
På många sätt är detta en svår fråga
att hantera på lokal nivå, eftersom det
handlar om riksdagsbeslut där statliga
myndigheter har huvudansvaret. Men
det är vi ute avdelningarna som vet hur
det fungerar i praktiken, när det till
exempel skär sig mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vilka har
olika definitioner på nedsatt arbetsförmåga. Vi har unga medlemmar som arbetsförmedlingen mer eller mindre har
klassat som icke arbetsföra, medan Försäkringskassan anser samma medlem
vara delvis arbetsför.
Konsekvensen blir att människor
med nedsatt rörelseförmåga blir
stadigvarande beroende av
socialbidrag.
Jag tror att vi måste lämna det här gamla
tankesättet med förbundet i toppen och
vi medlemmar och avdelningarna i botten Det är fullständigt nödvändigt att vi
hittar sätt att åskådliggöra för politiker,
tjänstemän och vanliga Svenssons hur
det ekonomiska läget ser ut för oss. Det
är svårt för oss att berätta om vår ekonomiska situation. Det är så privat att det
känns svårt att dela med sig av erfaren-

”

”Vi har unga medlemmar
som arbetsförmedlingen
mer eller mindre har klassat
som icke arbetsföra, medan
Försäkringskassan anser
samma medlem vara delvis
arbetsför. ”
heten av Hur det känns när pengarna inte
räcker till. Samtidigt är det nödvändigt
att synliggöra den ekonomiska utsatthet
våra funktionshinder för med sig.
Personlig service - hemtjänst och
personlig assistans.
Hemtjänst

När vi i DHR pratar om personlig service, menar vi de insatser som vi behöver
för att klara av vardagen. Komma upp
ur sängen, klä oss, äta, städa, handla,
träna. Alltså, allt vi behöver hjälp med
som berör vår egen person. En majoritet av våra medlemmar får sådan hjälp
via kommunens hemtjänst eller boendestöd. Nära 12 000 göteborgare har hemtjänst. En hemtjänst som är anpassad för
människor som inte är aktiva utanför
sin bostad eller arbetar.
En hemtjänst som fungerar dåligt om
man har svårt med nya kontakter eller har behov av ett komplext stöd. De
flesta, bland våra medlemmar som har
hemtjänst, tycker inte att man ges tillräckligt stort inflytande över Hur, Vad
och framför allt När hemtjänsten skall
utföras.
Personlig assistans

En minoritet av våra medlemmar får sin
personliga service genom personlig assistans. Rent statistiskt borde det vara 750
göteborgare som får assistansersättning i
Göteborg via försäkringskassan. Många
av dem som är vuxna och har personlig
assistans på grund av nedsatt rörelseförmåga är medlemmar i DHR Göteborg.
Vi har nu under flera år levt under stor
stress och rädsla för att få vår personliga assistans indragen eller neddragen.
Det har kommit ett antal domar från

förvaltningsöverdomstolen som i grunden har förändrat myndigheternas tolkning av rätten till personlig assistans.
På grund av att dessa försämringar har
kommit till genom domslut, har regeringen kunnat låtsas om ingenting och
kunnat slippa ta ansvar för de försämringar som skett.
Det regeringen gjort aktivt är att ge
Försäkringskassan instruktioner om att
kostnaderna för personlig assistans måste sänkas och tillsätta en LSS-utredning,
med besparingar av assistansen i direktiven. I övrigt har man inte ändrat en rad
i gällande lagstiftning Trots det sjönk
kostnaden för personlig assistans med
20% under 2017.
I oktober skickade Försäkringskassan ett
brev till regeringen, som upplyste om en
ny dom, i förvaltningsdomstolen, vilken
innebar att Försäkringskassan bedömde
att 6 000 assistansberättigade personer
skulle få sin assistans kraftigt neddragen, eller borttagen, vid omprövning.
Detta skapade naturligtvis panik hos oss
som har personlig assistans och regeringen tvingades dra i handbromsen. Nu
väntas inte några omprövningar förrän
regeringen lagt fram lagförslag som inte
ger sådana konsekvenser.
Man kan så här i efterhand inte känna
sig mer än tacksam mot Försäkringskassan som tvingade politiken att agera. Det är valår i år och jag tror inte att
regeringen vill ha den personliga assistansen, och en svekdebatt kring oss med
personlig assistans, i knät under valrörelsen. För oss i DHR är det oerhört viktigt att få upp både frågan om personlig
assistans och en fungerande hemtjänst
på Den politiska agendan.
2018 kommer att bli ett ödesår för funktionshinderspolitiken i Sverige. DHR
förbundet kan aldrig sätta kött och blod
på våra frågor. Det kan bara vi medlemmar. Så, nu börjar vi vår valrörelse för
att sätta funktionshinderspolitiken och
vår rätt till ett anständigt liv på den politiska agendan.
Håkan Högberg
Ordförande
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RAPPORT FRÅN STUDIECIRKEL I VARDAGSJURIDIK

U

nder fem torsdagskvällar i november och december har jag
deltagit i Funktionsrätt Göteborgs (tidigare HSO) studiecirkel
om vardagsjuridik.

Juristen Lina Ivarsson höll i cirkeln och
varje tillfälle hade ett speciellt tema.
Tanken med studiecirkeln var att vi
skulle få en genomgång av sådan juridik
som man kan ha nytta av i vardagen.
Juridik är ett tungt ämne som kan
kännas mycket komplicerat och svårtillgängligt men i den här kursen hölls
det på en bra nivå så att det gick lätt att
förstå, även om man inte var insatt från
början.
De fem teman som vi gick igenom var:
Avtalsrätt, Socialrätt – SoL och LSS,

Diskrimineringsrätt och processrätt, Patienträtt, Familjerätt.
När det handlade om avtalsrätt så gick vi igenom
vad som gäller när man
t.ex. skriver ett kontrakt
med någon och hur man
gör en fullmakt.

”Det vi kunde
konstatera är
sorgligt nog
att det är en
otroligt stor
skillnad.”

När vi gick igenom socialrätt så fick vi verkligen se
skillnaden mellan om man omfattas av
Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om
stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Det vi kunde konstatera är
sorgligt nog att det är en otroligt stor
skillnad. För att förenkla det skulle man
kunna säga att SoL ger dig rätten att leva

SOFIA JÖNSSON
Ombudsman
Telefon: 0768-83 59 51
E-post: sofia.jonsson@dhr.se

men LSS ger dig rätten att leva som andra. Det är verkligen oroväckande att så
många halkar ur LSS och istället hamnar hos SoL.
Diskrimineringsrätt handlade om de olika diskrimineringsgrunderna och patienträtt handlade om vilka
skyldigheter sjukvården har
mot sina patienter.

I Familjerätt gick vi igenom hur arv
fördelas och hur man ska skriva sitt testamente. Vi pratade också om vad som
gäller vid äktenskap och hur vårdnaden
av barn avgörs.
Jag fick lära mig mycket som jag inte
kände till innan och jag tror att alla
människor har nytta av att känna till
sådana här grundläggande juridiska rättigheter. Om ni vill veta mer om det här
så kan jag skicka dokument med information om det vi gick igenom vid de olika träffarna. Kontakta mig vid intresse.

VALBEREDNINGEN SÖKER
På årsmötet i mars ska ett antal uppdrag tillsättas. Vi saknar representanter på följande poster i de lokala råden
för funktionshinderfrågor:

Majorna-Linné: ersättare
Västra Hisingen: ersättare
Östra Göteborg: ordinarie och ersättare
Partille: ersättare
Har du förslag på namn, meddela oss snarast. Personen du föreslår ska ha tackat ja till att bli föreslagen. Du är naturligtvis
också välkommen att föreslå dig själv. Även den som inte är medlem just nu kan bli vald. Förutsättningen är då att man
betalar medlemsavgiften innan årsmötet.
Skriv till:
DHRG:s valberedning
Box 121 20
402 42 Göteborg
eller skicka sms till
Cecilia Solberg 0707-57 86 45
eller Thomas Olsson 0739-06 04 59
Valberedningen
Cecilia Solberg, Helena Gustavsson, Thomas Olsson
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RESAN TILL DUBAI

D

et svenska ordet lagom är verkligen inte ett ord som beskriver
staden Dubai. Här är det precis tvärtom. Här är allting extremt.
Extremt stort, extremt påkostat, extremt mycket ”bling-bling” etc.

såg ganska snabbt att det blev så många
rekord att det inte gick att komma ihåg
alla.

En av de första utflykter som vi gjorde
var till stadens marina. Detta var ett
I slutet av november åkte jag till Duvackert område med imponerande högbai då jag tyckte att det verkade vara en
hus och stora fina båtar. Bilden nedan
mycket fascinerande stad. Det visade sig
kanske kan ge en liten inblick i hur det
vara rätt.
ser ut. Det blir ännu mera
imponerande om man
”Det
kunde
vara
Det finns väldigt mycket
tänker på att hela områhur enkelt som
att se i staden. Allt från
det
var ett ökenområde i
världens högsta byggnad helst att ta sig ner
början av 2000-talet.
på ena sidan av
Burj Khalifa till världens
övergångsstället
största fontänshow. Den
Hur är det då att ta sig
som tycker om att se im- medan det på an- fram med rullstol i Duponerande och konstiga
bai? Innan resan försökte
dra sidan var en
byggnader, bör fundera på
hög kant som var jag naturligtvis att unatt göra ett besök.
omöjlig att ta sig dersöka detta så gott jag
kunde. Med det enda jag
upp för av egen
Vi valde att åka med ett
egentligen fick fram var
maskin.”
resebolag som erbjöd ett
att gatumiljön var välfärdigt reseprogram med
digt inkonsekvent. Det
aktiviteter varje dag. Förvisade sig vara en upplysning som visade
utom världens högsta byggnad så får
sig stämma bra. Trottoarkanterna är ett
man se många andra byggnader här som
utmärkt exempel på detta. Det kunde
slår världsrekord på något sätt. Första
vara hur enkelt som helst att ta sig ner
dagen tänkte jag att jag måste skriva upp
på ena sidan av övergångsstället medan
de rekord som guiden nämnde, men indet på andra sidan var en hög kant som
var omöjlig att ta sig upp för av egen maskin.
Är du intresserad av att få veta fler detaljer? I sådana fall är du välkommen
att komma och lyssna onsdagen den 14
februari. Se särskild annons i tidningen.

Här ser man en liten del av ett område
med hamn och imponerande hus. Lägg
märke till det vridna tornet i bakgrunden. Förebilden för detta torn är naturligtvis Turning Torso i Malmö, men som
allt annat i Dubai är byggnaden naturligtvis mera vriden och betydligt högre.
JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50
E-post jonas.andersson@dhr.se

Föreningens
medlemmar kallas till

ÅRSMÖTE
Söndagen den 25 mars
kl 13:30 – 18:00
Lokal: Hultbergssalen,
Dalheimers Hus

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fylligare information nästa nummer
av MötesPunkt

Motioner till årsmötet ska
vara kansliet till handa
senast 31 januari 2018

VÄLKOMMEN TILL
DALHEIMERS HUS
HÄLSOVECKA
23–29 JANUARI
En vecka fylld av aktiviteter från
morgon till kväll!

Föreläsningar, spakvällar,
Må-bra-aktiviteter, prova på friskvården,
cykla jorden runt på vår bike around,
utställningar, dans, körsång, speakers
corner och mycket annat som gör att
vi mår bättre till kropp och själ.
Fri Entré

INFORMATION FRÅN
UNDERSTÖDSSTIFTELSEN
Vill du ansöka om medel från
Understödsstiftelsen inför sommaren 2018 ska du inkomma med
ansökan senast den 1 maj 2018.
Ansökningsblanketter och kriterier hittar ni på vår hemsida
www.dhr.se/goteborg
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EN DAG FÖR ÅTERHÄMTNING
MED YOGA & MEDITATION

AKTIVITETER

DHR Göteborgsavdelningen bjuder in till en dag för återhämtning med yoga och meditation.Vi vill inspirera er att
ta vara på er kropp & själ med Mindful yoga och meditation.

Vi vill understryka att det här en dag för alla som vill ”bara
vara” och ha tid för återhämtning från vardagens stress, komma ifrån ekorrhjulet och bara unna sig att stanna upp.
Yogan och meditationen är enkel och kan du inte sitta på golvet, sitter du din rullstol eller en vanlig stol. Du behöver inte
ha yogat eller mediterat förut. Vi har gott om tid för övningarna.
Våra ledare har stor erfarenhet av både fysisk och psykisk smärta och passen är anpassade för att vi ska ha tid att komma ner...

VI TRÄFFAS PÅ VÄLEN, KLUBBVÄGEN 31
LÖRDAG DEN 17 FEBRUARI 9:30-15:30
Anmälan till Jonas senast 13/2-18.
E-post: jonas.andersson@dhr.se. Tel: 031-704 60 50
SÅ HÄR SER DAGEN UT:
9.30. Samling och info.10.00.Yoga. 10.45. Paus.
11.15.Meditation. 12.00 Lunch 13.00. Meditation.
13.45 Paus 14.15 Yoga 15.00.Reflektion & Frågor
TA MED: Kudde, filt, yogamatta eller underlag, om du vill
sitta på golvet. Bekväma kläder, vattenflaska, papper och penna.
INGÅR: Vegetarisk lunch, fika, frukt och nötter   

Tips på föreläsning:

ATT FÖRSONAS MED SIG
SJÄLV, ÅLDRANDETS VILLKOR OCH MÖJLIGHETER.
Frölunda Kulturhus, 22 februari kl. 18. Kostnad 40:Tonåren och pensioneringen tillhör våra största livsomställningar. Det blir dock lättare att försonas med både
sina egna och närståendes åldrande om vi har viss kunskap om vad som händer och om vi delar erfarenheterna i ”tredje åldern” med andra i samma situation.
Föreläsning med Barbro Lennéer Axelsson, lärare GU,
psykolog, författare leg. Psykoterapeut mm.
Samarbete med S:t Lukas och Bilda.

AVGIFT: För medlemmar i DHR Göteborg eller
Unga Rörelsehindrade 0:- Assistenter 150:- Övriga 500:-

Maggan är massör och mindfulness- och
yogainstruktör. Hon har hela sitt yrkesliv
haft kontakt med människor med nedsatt
rörelseförmåga.

Maggan Jonsson
Maria är utbildad i Qigong och har många
års erfarenhet av att leda meditation. Hon
är mycket intresserad av den andliga sidan
av våra liv.
Maria Botin
Andersson

Jonas berättar och visar bilder från sin resa.
Vi ses den 14 februari klockan 17:00 – 19:30
i ”Älvsborg” på Dalheimers Hus.

VARMT VÄLKOMNA

Önskar DHR Göteborg / Håkan, Maria & Maggan
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RESESKILDRING
FRÅN DUBAI
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Du anmäler dig till Jonas på kansliet, tel. 031 -704 60 50
eller jonas.andersson@dhr.se senast den 12 februari.

AKTIVITETER VINTERN/VÅREN 2018

GRÅ PANTRARNA
Vi träffas tisdagarna 6 mars, 17 april och den 8 maj
klockan 12:30 – 14:30 på Dalheimers Hus.
6 mars kommer Gisela Askene från stadsledningskontoret. Hon är inbjuden till oss angående LOV.

EJ UTTAGEN VINST
Från julbordet i december finns det kvar en vinst som
inte har blivit uttagen. Det var vinst nr. 15.
Vet du att du hade detta nummer,
hör av dig till Marianne E.

TRERÄTTERS MENY PÅ
RESTAURANGSKOLAN
Den 7 mars klockan 11:45 – 14:30 äter vi en härlig,
trerätters meny på restaurangskolan,
Utvecklingsgatan 4A.
Du anmäler dig till Marianne. OBS! Begränsat antal.

AKVARELLMÅLNINGEN 2018
Vi målar mellan 25 januari till 26 april.
Det är inställt 29 mars Vi träffas torsdagar mellan
kl. 12 - 16 på Dalheimers hus.
Vi målar utan konstnärlig ledare.
Kaffe till självkostnadspris.
Välkomna
Gunnel Gewert

CAFÉ VÄSTER
Vi träffas onsdagarna 28 februari
och den 25 april klockan 12:00 – 14:00.
Ny plats: Axelhuset på Axel Dahlströms Torg. Vi är i
Axelrummet vid båda tillfällena.
Georg Söderberg kommer 28 februari och berättar
och visar bilder från sin resa till Amerika.
Vi bjuder som vanligt på fika.
Du anmäler till Marianne
på telefonnummer 0739-56 37 53

”VÅFFELTRÄFF”
PÅ KANSLIET

Om inte annat anges anmäler du dig till
Jonas på kansliet, 031-704 60 50.

den 22 mars klockan 14:00-16:30
Vi träffas och avnjuter våfflor, kaffe eller
thé och har en trevlig stund tillsammans.
Du anmäler dig till Marianne.

När du anmäler dig till våra aktiviteter,
är det lika viktigt att du tänker på att
avanmäla dig om du får förhinder.

NR 1-2018 DHR – MÖTESPUNKT
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POSTTIDNING
Eventuella returer till
DHR Göteborgsavdelningen
Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 GÖTEBORG
Kontrollera att din adress är korrekt.
Om inte – Meddela ändring till DHR:s kansli.

GÖTEBORGSAVDELNINGEN
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”Våffelträff”

23

Ak varellmålning

25

Årsmöte

30

Ak varellmålning

www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen
www.twitter.com/
dhrgoteborg
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APP

IDRO

T

VILJANS
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Ö

G
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SOCIALA MEDIER

TEBOR

FÖRBUN

Ak varellmålning

HEMSIDA
www.dhr.se/goteborg

TS

2

E-POST TILL KANSLIET
goteborg@dhr.se

A HAND

Ak varellmålning

G

9

SK

Bingo

N

6

TELEFON
Jonas
031-704 60 50
Linda
0723-28 81 83
Robert 0768-75 25 11
Sofia
0768-83 59 51
Håkan
0760-29 76 08

SVE

Ak varellmålning

BESÖKSADRESS
Slottsskogsgatan 18

ET

2

Mån-tors 10-12, 13-15

D

AKTIVITETSKALENDER 20
18
FEBRUARI

POSTADRESS
Slottsskogsgatan 12,
414 53 GÖTEBORG

IDROTTSFÖRENINGEN VILJAN
Klubbvägen 31, Välen.
Robert Kindberg 0768-752511

UNGA RÖRELSEHINDRADE
GÖTEBORGSKLUBBEN
OMBUDSMAN
Lisbet Karlsdotter
KANSLIST
Kristina Kindberg
TELEFON
031-13 33 95
E-POST
urg@telia.com

