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Det här är min sista ledare 
som jag skriver som ordfö-
rande på DHR Göteborgs-

avdelningen. Orsakerna till detta 
redovisar jag i ett särskilt brev till 
medlemmarna.

Mindre Budget 
Mycket av min tid som ordförande 
för DHR Göteborgsavdelningen har 
gått till att tillsammans med styrel-
sen och mina kollegor på kansliet, 
”tajta” till organisationen. Förra året 
tog vi bort alla arvorden för förtro-
endevalda och i år så lägger vi en 
budget som är cirka 50% mindre än 
förra året. På grund av det ekono-
miska läget föreslår revisorerna ett 
ordförandearvode, men att det i öv-
rigt inte skall utgå något arvode till 
förtroendevalda. 

Förståelse
När jag avgår som ordförande på så 
här kort varsel måste vi som med-
lemmar ha förståelse för valbered-
ningens svåra arbete. Jag är dock 
övertygad om att valberedningen 
skall  hitta en ny ordförande. 

Digitalt projekt 
DHR Göteborgsavdelningen har an-
sökt hos förbundet om medel för att 
digitalisera och demokratisera vår 
verksamhet. Pandemin har ju tving-
at in oss i en digitalisering av mö-

tesverksamheten som vi aldrig hade 
kunnat förutse. Det har både sina för 
och nackdelar. En stor fördel är att 
det är mycket enkelt att kalla till ett 
möte nu. Medlemmarna är inte alls 
lika beroende av sin egen fysiska ork 
för att kunna delta i verksamheten. 
Samtidigt så finns det ju inget som 
slår det fysiska mötet, framför allt 

Ordförandens ruta

» Mycket av min 
tid som ordförande 

för DHR Göteborgs-
avdelningen har gått 
till att tillsammans 
med styrelsen och 
mina kollegor på 

kansliet, ”tajta” till 
organisationen.”

AVGÅR SOM 
ORDFÖRANDE 

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 12 april 2021. 

Material skickas till Jonas Andersson, 
goteborg@dhr.se eller till adressen på Mötespunkts baksida

GÖTEBORGSAVDELNINGEN
Organisationsnummer 

857200-2940 Plusgiro: 12202-8
ANSVARIG UTGIVARE 

Robert Kindberg, 0768-75 25 11
REDAKTIONSRÅD 

Ann-Marie Fogelberg, 0768-83 59 51
Margreth Olsson, 0703-17 09 49

Redaktionen förbehåller 
sig rätten att redigera material

TRYCK
Grafisk Support Dahlberg AB

Vet du att du kan läsa Mötespunkt på 
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 2021

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 Funktions-

hinderpolitik 7 resp. 4 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
• Rabatt på Etac:s webbutik (etac.se). 

Logga in med medlemsnummer så 
räknas rabatten av.

• Viss juridisk rådgivning
• Rabatt när du tecknar sakförsäkring
  i Unik Försäkring. Rullstolsförsäkring 

ingår utan kostnad.
• Rabatt när du köper glasögon 
 från SmartEyes

VILJANS IF
Är du medlem i DHRG har du 

automatiskt medlemskap i Viljans IF
UNGA RÖRELSEHINDRADE

Medlemsavgift <32 år 60 kronor
Första året kostnadsfritt
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Kansliets personal, från vänster: Jonas Andersson, Robert Kindberg, 
Annie Fogelberg, Marianne Enoksson. I förgrunden Linda Karlsson. 

när man ska nöta idéer och hitta nya 
spår. Vi är helt övertygade om att di-
gitaliseringen av mötesverksamheten 
är här för att stanna. Samtidigt som vi 
vet att våra medlemmar ofta har svårt 
att bemästra tekniken och ha den rät-
ta utrustningen. Bra utrustning kostar 
pengar. Vår tanke är att förtroendeval-
da och intresserade medlemmar ska 
kunna få låna surfplattor och få hjälp 
med att lära sig tekniken för att kom-
municera digitalt på olika plattformar. 
Vi hyser gott mod om att vi kommer 
att få någon form av stöd från DHR:s 
bidragstiftelse på förbundet. 

Nu ser vi fram mot ett nytt annorlunda 
årsmöte och hoppas på att vi nästa år 
kommer att kunna träffas fysiskt. 

Jag vill passa på att tacka för allt det 
fina stöd och intressanta diskussioner 
jag har haft med er medlemmar under 
åren som ordförande och vi kommer 
att ses i verksamheten där kampen för 
ett öppet Göteborg och ett demokra-
tiskt DHR går vidare.

ROBERT KINDBERG
Ordförande
Telefon 0768-75 25 11
E-post robert.kindberg@dhr.se

Roberts telefontider:
Tis 14-15 • Fre 10-11

Om jag inte har möjlighet att 
svara när du ringer, så skicka 
gärna ett SMS.

REGERINGEN INRÄTTAR 
INSTITUT FÖR MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

Den 28 januari presenterade 
regeringen en lagrådsremiss 
om inrättandet av ett institut 

för mänskliga rättigheter. 

Det nya institutet ska bland annat föl-
ja, undersöka och rapportera om hur 
de mänskliga rättigheterna respekter-
as och förverkligas i Sverige. Institutet 
ska också lämna förslag till regeringen 
om vilka åtgärder som behövs för att 
säkerställa de mänskliga rättigheterna. 
Institutet ska inte pröva enskilda kla-
gomål om kränkningar av de mänskli-
ga rättigheterna.

- De internationella åtagandena om 
mänskliga rättigheter måste tas på 
största allvar. Det pågår en utveck-
ling i vår omvärld som innebär att 
alla människors lika värde allt oftare 
ifrågasätts. Under sådana tider är det 
viktigare än någonsin att det finns 
strukturer som främjar och skyddar de 
mänskliga rättigheterna. Det är därför 
viktigt att regeringen nu tar nästa steg 

för att inrätta ett oberoende, nationellt 
institut för mänskliga rättigheter i Sve-
rige, säger Åsa Lindhagen, jämställd-
hetsminister och minister med ansvar 
för arbetet mot diskriminering och 
segregation.

Regeringens bedömning: Det bör in-
rättas en institution för mänskliga 
rättigheter i Sverige. Vid institutionen 
bör det inrättas en oberoende meka-
nism för att främja, skydda och över-
vaka genomförandet av konventionen 
om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.

Institutet för mänskliga rättigheter fö-
reslås starta sin verksamhet 1 januari 
2022.

Informationen ovan är hämtad från 
pressmeddelandet ”Regeringen be-
slutar om viktigt steg för att inrätta ett 
institut för mänskliga rättigheter” från 
Regeringens hemsida den 28 januari.

ANN-MARIE FOGELBERG
Telefon: 0768-83 59 51
E-post: ann-marie.fogelberg@dhr.se
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KALLELSE 
till DHR Göteborgsavdelningens 

årsmöte 2021

Anmäl dig till annorlunda årsmöte!
Pga. rådande situation med Corona-pandemin så 
har Förbundet uppmanat oss att inte ha fysiska 

möten/ årsmöten. 

I samråd med Förbundet inbjuder 
DHR Göteborgsavdelningen (DHRG) till ytterligare 

ett annorlunda årsmöte.

Vid anmälan ska du:
Uppge om du vill svara per brev eller webbformulär 
på internet (om du väljer webbformulär uppger du 

din mailadress)

Sista anmälningsdag är 10 mars.

Anmäl dig till Jonas Andersson telefon 
031-704 60 50 eller till goteborg@dhr.se

Har du frågor kontakta kansliet enligt ovan.

OBS! Du kan inte anmäla dig på vår 
telefonsvarare, du måste anmäla dig personligen 

till Jonas eller via mail. 

Hälsningar/ Styrelsen och kansliet

GÖTEBORGSAVDELNINGEN

KALLELSE 
till årsmöte med 

Unga Rörelsehindrade 
Göteborgsklubben

Medlemmar är välkomna 
att delta i vårt årsmöte 

söndag den 25 april 
klockan 13.00. 

Årsmötet kommer att hållas via Zoom. 

Mer information kommer 
läggas ut på vår hemsida: 

http://ungarorelsehindradegoteborgsklubben.se/
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FÖRSLAG TILL DAG- OCH ARBETSORDNING 
FÖR DHRG:s ÅRSMÖTE 2021-03-15

 1. Årsmötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd 

 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

 4. Fastställande av dag- och arbetsordning  

 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 6. Val av auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2020, 
  dvs föregående år

 7. Val av justerare 

 8. Val av rösträknare  

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 
  samt beslut om fastställande

 10. Revisorernas berättelse angående deras
   granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper  

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Beslut om avdelningens medlemsavgift för
  nästkommande verksamhets- och räkenskapsår

 13. Behandling av motionen och förslag

 14. År efter förbundsmöte: Fastställande av treårigt 
  verksamhetsprogram med utgångspunkt i förbundets    
  verksamhetsprogram.

 15. Fastställande av ettårig verksamhetsplan, baserad på 
  avdelningens verksamhetsprogram, och budget för 
  verksamhetsåret

 16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

 17. Val av ordförande (fyllnadsval 1 år) 

 18. Val av styrelsens ledamöter

 19. Val av revisor, auktoriserad revisor och eventuellt 
  revisorssuppleant

 20. Fyllnadsval

 21. Val av valberedning

 22. Val för ett (1) år av ombud och suppleanter till distrikts-/
  regionårsmöte den 24 april, digitalt möte

 23. Övriga beredda frågor

 24. Årsmötets avslutande
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FÖRTROENDEVALDA 2020 
 
AVDELNINGSSTYRELSEN  
Ordförande Robert Kindberg  
Vice ordförande Bobe Rahro 
Ledamöter Martin Rådberg 
 Akbar Hosseini
 Elin Åkesson 
 Karl-Gustav Rosborg
 Helen Palmenäs
 Rebecca Broberg
 Marianne Enoksson

Ersättare Lisbet Karlsdotter 
Adjungerade Unga rörelsehindrade 

Revisorer Carina Mörneby 
 Caroline Dahlberg

Revisorsuppleant Erik Dahlström

    

OMBUD VID DHR REGION VÄSTRA GÖTALANDS 
ÅRSMÖTE
LÖRDAG 13 JUNI 2020 VIA TELEFONMÖTE
Marianne Enoksson 
Thomas Wilsson 
Cecilia Solberg
Anna-Karin Johansson
Krister Frank 
Helen Palmenäs
Håkan Högberg 
Jonas Andersson 

ÖVRIGA STYRELSER KOMMITTÉER OCH 
NÄTVERK 2020

MEDLEMSSOCIALA KOMMITTÉN
Sammankallande Annika Pålsson
 Margreth Olsson
 Gunnel Gewert
 Margaretha Andersson
 Helen Palmenäs

RESEKOMMITTÉN
Sammankallande Marianne Enoksson
 Margreth Olsson

STUDIEKOMMITTÉN
Sammankallande Linda Karlsson
 Håkan Högberg
 Cecilia Solberg
 Alexandra Ernwall
 Krister Frank

VALBEREDNINGSKOMMITTÉN
Sammankallande Cecilia Solberg
 Helena Gustavsson
 Alexandra Ernwall
 Thompa Olsson

REDAKTIONSRÅD 
 Margreth Olsson
 Anni Fogelberg
 Robert Kindberg

FLINKA FINGRAR
Sammankallande Gun Ekstorm
 Helena Gustavsson
 Elaine Abrahamsson

GRÅ PANTRARNA
Sammankallande Karl – Gustav Rosborg
 Martin Ekman

LUNCHGRUPPEN
Sammankallande Krister Frank
 Anna-Karin Johansson

HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄTVERKET
Sammankallande Linda Karlsson
 Alexandra Ernwall

LOKALA RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Sammankallande Håkan Högberg

NÄTVERKET ”LIVETS PUZZEL”
Sammankallande Linda Karlson
 Bobe Rahro

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
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SÖK BIDRAG 
FRÅN VÅR STIFTELSE

Du har möjlighet att söka bidrag från vår stiftelse, 
Understödsstiftelsen.

Du kan läsa mer om ansökningskriterier och ladda 
ner ansökningsblankett från vår hemsida. Om du inte 
har möjlighet att skriva ut, hör av dig till kansliet så 
skickar vi blanketter till dig. 

Under 2021 kommer stiftelsen att ha möten följande 
datum: 18 mars, 27 maj, 23 september, 25 november. 
För att säkerställa att din ansökan kan tas upp för 
behandling, skicka in den i god tid före varje möte.

NÄTVERKET ÖPPNA GÖTEBORG ”NÖG”
 Robert Kindberg

TRIVSELBINGO
Sammankallande Margreth Olsson
 Marianne Enoksson

REPRESENTANTER I EXTERNA ORGAN

ABF:S STUDIERÅD FÖR
FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER
Ordinarie ledamot Robert Kindberg
Ersättare Cecilia Solberg

FÄRDTJÄNSTENS RÅD FÖR
FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Ordinarie Robert Kindberg
Ersättare Akbar Hosseini

GÖTEBORGS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Ordinarie Robert Kindberg
Ersättare Håkan Högberg

DELAKTIGHETSSRÅDET, DALHEIMERS HUS
Ordinarie Linda Karlsson
Ersättare Robert Kindberg

STYRELSEN GÖTEBORGS RÄTTIGHETSCENTER
 Cecilia Solberg

STYRELSEN FÖR FUNKTIONSRÄTT GÖTEBORG
Ordinarie Robert Kindberg
Ersättare Håkan Högberg

LOKALA RÅDEN FÖR
FUNKTIONSHINDERFRÅGOR 
Lades ner 2020-12-31 P.g.a. Omorganisation i staden

ANGERED
Ordinarie Linda Karlsson
Ersättare Bobe Rahro
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO
Ordinarie Gunnel Gewert
Ersättare Annika Pålsson
CENTRUM
Ordinarie Robert Kindberg
Ersättare Susanne Janebrink
LUNDBY
Ordinarie Helen Palmenäs
Ersättare Thomas Wilson
MAJORNA-LINNÉ
Ordinarie Akbar Hosseini
Ersättare Åke Gustafsson
NORRA HISINGEN
Ordinarie Karl-Gustav Rosborg
Ersättare Jonas Andersson
VÄSTRA GÖTEBORG
Ordinarie Ann-Katrin Bengtsson Lundberg
Ersättare Håkan Högberg
VÄSTRA HISINGEN
Ordinarie Rebecca Broberg
Ersättare Vakant
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
Ordinarie Cecilia Solberg
Ersättare Carmen de los Angeles
ÖSTRA GÖTEBORG
Ordinarie Lejla Selman
Ersättare Vakant

GÖTEBORGS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Ordinarie Robert Kindberg
Adjungerad ersättare Håkan Högberg

PARTILLE KOMMUN BRUKARRÅDET FÖR ÄLDRE OCH
FUNKTIONSHINDRADE
Ordinarie Marianne Enoksson
Ersättare Anneli Herpel Lindholm
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MEDLEMSANTAL
Antal medlemmar per den 31 decem-
ber 2020 var 463 st. inklusive de från 
Unga rörelsehindrade som har valt att 
vara medlemmar i Göteborgsavdel-
ningen.

MEDLEMSMÖTEN 
År 2020 var verkligen ett speciellt år 
med tanke på att Corona-pandemin 
slog till med full kraft i början av mars. 
Därefter var det inte längre lämpligt 
att genomföra några medlemsmöten 
under våren. Under hösten genomför-
des några möten i vår lokal på Välen. 
Dessa möten genomfördes i form av så 
kallade hybridmöten, det vill säga att 
det var möjligt för medlemmarna att 
vara med antingen fysisk ute på Välen 
eller välja att vara med på länk via pro-
grammet Teams. Ett av de möten som 
genomfördes på det sättet var fören-
ingsträffen den 3 november.

Under juni genomfördes även 
ett telefonmöte där vi diskutera-
de de nya reglerna kring bilstödet.  
Med tanke på att Corona-pandemin 
förmodligen kommer att fortsätta även 
under detta år, så kommer vi fortsätta 
att ha våra möten via Teams. 

KANSLI OCH 
PERSONAL
Antalet anställda på kansliet har un-
der året varit tre personer. Jonas An-
dersson och Linda Karlsson är an-
ställda på 75% samt Annie Fogelberg 
på 50%. Marianne Enoksson och Mar-
greth Olsson har varit resurspersoner.

HEMSIDAN
Arbetet med att hålla hemsidan uppda-
terad med information pågår hela tiden.  
De flesta avdelningars hemsida ligger 
i samma system.  Alla större ändring-
ar genomförs därför på förbundsnivå. 
Det var meningen att hemsidan skulle 
göras om under året. Men på grund av 
pandemin fick detta arbete skjutas på 
framtiden. I mitten av december hölls 
en digital genomgång av nya sidan. 

Detta arbete kommer att fortsätta un-
der 2021.

Vi fortsätter naturligtvis med att hålla 
den nuvarande sidan uppdaterad. För 
att hålla den uppdaterad vore det na-

turligtvis bra med information från er 
medlemmar där ni tipsar om bra och 
intressanta länkar som ni tycker att vi 
bör ha på sidan.  

Ni vet väl att ni alltid kan nå vår med-
lemstidning MötesPunkt via hemsi-
dan. Den finns att ladda ner i pdf-for-
mat.  Där kan ni både läsa det senaste 
numret samt äldre exemplar. 

DHR GÖTEBORG PÅ 
SOCIALA MEDIER 2020
För de flesta av oss så blev 2020 ett år 
fyllt av förvirring, inställda aktiviteter 
och väntan. Men för våra sociala me-
dier aktiviteter, så innebar året verk-
ligen ett lyft. Det blev en nyupptäckt 
kanal till våra medlemmar. Vi kunde 
på ett snabbt sätt nå ut med informa-
tion som både handlade om hur vi på 
@DHRG hanterade pandemin i vår 
ordinarie verksamhet, men vi kunde 
också dela samhällsinformation som 
handlade om dels generell men också 
information som direkt påverkar vår 
medlemsgrupp. För mig personligen 
så har det här året verkligen varit hek-
tiskt, ständiga uppdateringar och ny 
information om läget ”just nu”. Vissa 
dagar har jag känt mig som en skjut-
järnsreporter som har varit först på 
bollen och först ut. Andra dagar så har 
jag knappt hunnit trycka på ”publice-
ringsknappen” förrän informationen 
har bytts ut emot annan information. 
Det går extremt snabbt ute på nätet. Då 
gäller det att kunna sortera ut och lyfta 
upp ämnen eller händelser som kan ha 
gått andra förbi i bruset. Stundtals så 
har jag drabbats av dåligt samvete, när 
jag inte har hunnit att läsa eller att upp-

datera vårt nyhetsflöde med dagsaktu-
ell information. Men det har berott på 
att jag och mina kolleger på kansliet, 
har tillsammans försökt och hittat nya 
digitala plattformar utanför den socia-
la medievärlden. Tanken med det har 
varit att försöka öka tillgängligheten, 
så att även de av våra medlemmar som 
upplever det sociala medielandskapet 
svårt att förstå och hänga med i, skall 
kunna få möjligheten att delta i det nya 
digitala samhället i mindre grupper. 
Samt att vi då också kan anpassa den 
aktuella plattformen efter medlemsbe-
hovet.

Vår Facebooksida (grön stapel) har un-
der det gångna verksamhetsåret året 
ökat med 80 nya följare, det innebär en 
procentuell ökning med 30%.

Vårt Twitterkonto (ljusblå stapel) har 
under det gångna verksamhetsåret 
året minskat med 2 följare, det innebär 
en procentuell minskning med 1%.

Vårt Instagramkonto (gul stapel) har 
under det gångna verksamhetsåret 
året ökat med 39 nya följare, det inne-
bär en procentuell ökning med 32%.

Förklaring:  
• Gillamarkeringar kan likställas med 

antalet personer som har intresse för 
våra inlägg och aktiviteter på sidan, 
den är uppbyggd likt en hemsida. 

• Följare betyder i praktiken samma 
sak som enl. förklaringen ovan, dock 
har sociala kanaler olika uppbygg-
nadsspråk beroende på vilka de vän-
der sig till. 

• Instagram är uppbyggt kring visuell 
media, d.v.s. bilder och filmklipp

Linda Karlsson
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MÖTESPUNKT
Medlemstidningen Mö-
tespunkt har utkommit 
med 6 nummer under 
2020. För att hålla ner 
kostnaderna har vi 
minskat antalet sidor 
och antalet sidor i färg.

STYRELSEMÖTEN 
DHRG 2020
Under 2020 har styrelsen haft 8 styrel-
semöten exklusive 1 konstituerande 
möte. Totalt 9 protokollförda möten.

DHR REGION 
VÄSTRA GÖTALAND
DHR Region Västra Götalands årsmö-
te var planerat att hållas i Trollhättan 
25 april. Pga pandemin kunde årsmö-
tet inte genomföras fysiskt utan styrel-
sen planerade att hålla årsmötet som 
ett telefonmöte. Årsmötet genfördes 
via telefon lördagen den 13 juni med 
hjälp av ABF Västra Götaland. Efter-
som DHR Göteborg inte hade haft sitt 
eget årsmöte så kallades 2019 års val-
da ombud. 8 ombud från DHR Göte-
borgsavdelningen deltog på mötet.

Under sommaren beslutade styrelsen 
för DHR Region Västra Götaland att 
flytta sitt kontor från Vänersborg till 
Göteborg. Alla föreningar i Väners-
borg ska flytta till en annan adress i 
Vänersborg men DHR Region Västra 
Götaland beslutade att istället flytta 
till Göteborg. Hyresavtalet på ett kon-
torsrum på Björneborg, Slottsskogsga-
tan 18 skrevs på 16 december.

DHR Region Västra Götaland genom-
förde 2 digitala kurser under hösten 
med bl.a. deltagare från DHR Göte-
borgsavdelningen. 6–7 november ge-
nomfördes årets Dialogkurs digitalt. 
Kursen Sexuella rättigheter genomför-
des med 3 föreläsningar 23, 26 och 30 
november.

UTÅTRIKTAD 
VERKSAMHET 2020
Januari
13  Planeringsmöte med 
 Unga Rörelsehindrade
17 Intervju om Arbetsmarknad

17 Möte med Institutionen för 
Socialt arbete Göteborgs 
universitet

20 Invigning av Hälsoveckan
23 DHRG och URG informerar 

om respektive verksamhet på 
hälsoveckan

24 Studiebesök för att titta på den 
nya spårvagnen.

27 Planeringsmöte med Teater 
Kattma

29 Färdtjänstrådet
Februari
10 Möte med Unga om vårt 

deltagande på West Pride
13 Tekniska hjälpmedel i Vardagen 

LaSSe och All Age Hub
14 Deltog på Ungas Alla Hjärtans 

dag möte
17 Intervju med Bobe och 

Felicia Sparrström om deras 
nystartade podd 

18 Möte om samarbete med 
Parasport 

20 Tekniska hjälpmedel i Vardagen 
LaSSe och All Age Hub

28 Möte hos Unga Rörelsehindrade 
Göteborgsklubben om 
Stresshantering

Mars
2 Inför WestPride 
3 Möte inför Mötesplats 

Funktionshinder
5 Deltog i RTPs kör ”Vassego och 

sitt”
3 Inför Mötesplats 

Funktionshinder 
Eriksbergshallen 27 mars

11 FH råd Angered
13-14 Utbildning ibland annat 

Office365 paketet för kansli-
personal sthlm. Den blev 
inställd på grund av Pandemin.

18 Partilles Råd för 
Funktionshinder

27 Mötesplats Funktionshinder 
SAS Radisson Den blev inställd 
på grund av Pandemin.

29 Ordinarie datum för Årsmöte, 
det flyttades fram ett par gånger 
för att sen genomföras med 
frågeformulär.

31 Möte inför West Pride Den blev 
inställd på grund av Pandemin.

April
1-30 Förbereda inför digital 

medlemsverksamhet
8 Föreläsning för studenter 

som går 6:e terminen på 
Socionomprogrammet vid 
Göteborgs Universitet. Den blev 
inställd på grund av Pandemin.

16 Intervju angående tillgänglighet 
vid byggnation (av studenter 
från Göteborgs universitet.)

16 Gruppdynamik tillsammans 
med Unga Rörelsehindrade 
Den blev inställd på grund av 
Pandemin.

Maj
7 Brukardag på Göteborgs 

Universitet. Den blev inställd 
på grund av Pandemin.

13 Webbseminarium Göteborgs 
Stads program för full 
delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning.

14 Partilles Råd för 
Funktionshinder

18 Färtjänstrådet (Presentation 
för rådet om förslag till nya 
avgifter)

18 Webbinarium om Göteborgs 
Stads omorganisation

Juni
3 Teater Kattma spelar upp 

delar av sin nya föreställning 
på Stadsbiblioteket i samband 
med invigning av West Pride. 
Den blev inställd på grund av 
Pandemin.

 4 Levande böcker tillsammans 
med Unga Rörelsehindrade 
Göteborgsklubben på West 
Pride. Den blev inställd på 
grund av Pandemin. 

10 Färdtjänstrådet
14 Medlemsvärvning ute vid 

Lilla Amundön tillsammans 
med Unga Rörelsehindrade 
Göteborgsklubben. Den blev 
inställd på grund av Pandemin.

24 Digitalt möte om bilstödet. Vi 
diskuterade vad vi tror att de 
nya reglerna kommer att få för 
konsekvenser för oss som söker.
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30 Möte med Institutionen för 
Socialt arbete Göteborgs 
univeritet, intervju.

Augusti
19 Planeringsmöte med DHR 

Västra Götalands regionen
20 Planeringmöte med Dalheimers 

hus
27 Info-möte: Target Aid, 

Mastercard och #föridrotten 
hjälper er med egna 
insamlingar.

September
2 Möte med Samverkansgruppen 

för fysisk tillgänglighet.
9 Partilles Råd för 

Funktionshinder
16 Färdtjänstrådet
Oktober 
14 Möte med Samverkansgruppen 

för fysisk tillgänglighet.
14 Färdtjänstrådet.
24 Medlemsvärvning ute vid 

Lilla Amundön tillsammans 
med Unga Rörelsehindrade 
Göteborgsklubben. Den blev 
inställd på grund av Pandemin.

29 Planeringsmöte med DHR 
Västra Götalands regionen

November
18 Partilles Råd för 

Funktionshinder
25 Möte med Samverkansgruppen 

för fysisk tillgänglighet
December
3 Digitalt möte mellan DHRGs 

och DHR Förbundskansliets 
personal.

8 Möte om 
Välfärdsteknik(digitalt)

 15 FRG - Digital träff med 
kanslipersonal

18 Hölls den första digitala träffen 
om nya hemsidan.

REPRESENTATION
Avdelningen har under året varit re-
presenterad i följande externa organ:

ABF:s STUDIERÅD FÖR 
FUNKTIONSHINDER-
ORGANISATIONERNA
Under året har Cecilia Solberg varit av-
delningens ordinarie ombud.

STYRELSEN FÖR GÖTEBORGS 
RÄTTIGHETSCENTER
DHRG är medlem i Göteborgs rättig-
hetscenter (GRC). GRC arbetar med att 
sprida kunskap, opinionsbilda och ge 
juridisk rådgivning om diskrimine-
ringslagen. DHRG är medlemmar för 
att vi finns med i alla diskriminerings-
grunderna. Dels för att följa hur GRC 
jobbar med diskriminering kopplat till 
funktionshinder och tillgänglighet. 
DHRG finns även representerat i GR-
C:s styrelse genom Cecilia Solberg.

FUNKTIONSRÄTT GÖTEBORG
Medlemskapet i Funktionsrätt Göte-
borg är fortsatt ett plus i vårt rättig-
hetspolitiska arbete. Vi har bland an-
nat samverkat kring de gemensamma 
frågorna i Göteborgs Stads Råd för 
Funktionshinderfrågor samt med att 
tillgängliggöra vallokalerna i Göte-
borg.  

DHRG har under verksamhetsåret va-
rit representerat i Funktionsrätt Göte-
borgs styrelse genom Håkan Högberg.

AMUNDÖN
Till brukarrådet för handikappbadet
på Lilla Amundön har Linda Karlsson
varit utsedd av DHRG. 

Ett möte var inplanerat att hållas mel-
lan 20–23 april. Men detta ställdes in 
p.g.a. Corona.

TEATER KATTMA
Teater Kattma är teatern som arbetar 
inkluderande med skådespelare med 
olika funktionsvariationer. Årets fö-
reställning kommer att bli ”Ljuset 
genom sprickan i mu-
ren”. Repetionerna 
sker i klubbstugan ute 
på Välen. 

Samarbetet med Teater Kattma fort-
sätter. Många av DHR Göteborgsav-
delningen och Unga Rörelsehindrades 
medlemmar är aktiva i ensemblen. 

FÄRDTJÄNSTENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Är ett rådgivande organ till trafik-
nämndens färdtjänstutskott i Göte-
borgs stad. Robert Kindberg och Ak-
bar Hosseini är ledamöter för DHR 
Göteborgsavdelningen. Rådet har 
genomfört 6 sammanträden, varav 4 
stycken var digitala under året.

GÖTEBORGS RÅD FÖR FUNK-
TIONSHINDERFRÅGOR (GRF)
Avdelningens valda ledamöter i Göte-
borgs råd för funktionshinderfrågor
har varit Robert Kindberg och Håkan 
Högberg som ersättare. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS-
NÄMNDERNA, VÄSTRA GÖTA-
LANDSREGIONEN
DHR Göteborgs representanter har till 
följd av pandemin och brister i den di-
gitala tillgängligheten  tvingats ompri-
oritera och därmed inte haft möjlighet 
att delta på några möten.

DELAKTIGHETSRÅD FÖR 
DALHEIMERS HUS
Rådet arbetar med frågor som rör Dal-
heimers hus, vars huvudman är Social 
resursförvaltning i Göteborgs stad.

Linda Karlsson och Robert Kindberg-
har valts att representera DHR Göte-
borgsavdelningen. Under året har det 
hållits sammanlagt 17 möten, varav 9 
var förmöten (presidium) From. Mars 
har möten hållits digitalt via Teams.

MEDVERKAN PÅ GÖTEBORGS 
UNIVERSITET 
8 april föredrag för socionomstuden-
ter (termin 6, Funktionshinderkurs) är 
inställd på grund av Covid-19 och av-
rådan från att samlas i större grupper.

7 maj Brukar- och Intresseorganisa-
tioners dag är inställd på grund av 
Covid-19 och avrådan från att samlas 
i större grupper.

17 november Digitalt föredrag för so-
cionomstudenter (termin 6, Funktions-
hinderkurs)
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LOKALA FUNKTIONSHINDER-
RÅDEN
Avdelningen har representanter i 
samtliga stadsdelråd. Dessa avveck-
lades 2020-12-31. I genomsnitt har res-
pektive råd 4 möten per termin. 

På grund av pandemin så har många 
råd inte kunnat genomföra sina mö-
ten sedan mars. Under sommaren och 
hösten var det några råd som hade mö-
ten antigen via telefon eller internet.

I Partille kommun har DHRG varit re-
presenterat med Marianne Enoksson.

NÄTVERKET 
ÖPPNA GÖTEBORG 
NÖG har på sina samman-
komster som uppgift att in-
spirera medlemmarna till att 
aktivt delta i påverkansarbetet 
och att uppmärksamma tillgänglig-
heten till byggnader, gator och torg i 
sitt närområde. Men också den inte så 
lilla frågan att som funktionshindrad 
kunna transportera sig med särskild, 
anpassad eller vanlig kollektivtrafik. 
Förutom att medlemmarna har varit 
inbjudna att komma till nätverkets 
möten, har DHRG:s 2 representanter i 
färdtjänstens råd för funktionshinder-
frågor på sina möten träffat politiker 
i trafiknämndens färdtjänstutskott, 
där vi har fått möjlighet att föra fram i 
DHRG:s färdtjänstfrågor direkt!

På grund av den pågående pandemin 
har NÖG haft 3 fysiska och 4 digitala 
träffar under 2020, där 8-10 medlem-
mar har varit närvarande vid varje 
tillfälle. NÖG har i samma anda som 
tidigare arbetat med att bevaka och 
följa upp kommunens tillgänglighets-
arbete. Heta frågor som diskuterats 
i nätverket under året har varit Färd-
tjänst, fysisk tillgänglighet till Lise-
bergs planerade vattenland, nytt bad-
hus i Kortedala, Färdtjänstens förslag 
till nytt taxesystem samt Västtrafiks 
tillgänglighetsarbete i regionen En an-
nan stor fråga, som inte bara nätverket 
arbetat med under året, är Göteborgs 
stads omorganisation. Hur skall sta-
den organiseras efter borttagandet av 
stadsdelsnämnderna?

Vid våra möten har rapporter från 
samtliga råd lämnats kontinuerligt:
• Göteborgs Stads råd för funktions-

hinderfrågor (GRF)

• SDN Centrums råd för funktions-
hinderfrågor

• Färdtjänstens råd för funktionshin-
derfrågor

• Delaktighetsrådet Dalheimers hus

En glädjande nyhet under året är att 
Samrådsgruppen kring fysisk tillgäng-
lighet i Göteborg har återupptagit sina 
möten. DHRG har återigen fått insyn 
i Göteborgs stads tillgänglighetsarbe-
te. Att få igång arbetet i samrådsgrup-
pen för fysisk tillgänglighet är mycket 
glädjande och viktigt för nätverkets 
fortsatta arbete framöver.

Under året har vi bland annat följt upp 
Färdtjänstens utveckling. Nätverket 
har även inbjudits till workshop gäl-
lande nytt taxesystem för färdtjänsten. 

Tyvärr har färdtjänstbudgeten även 
detta år visat på underskott. När pan-
demin härjat runt har detta inneburit 
ett minskat resande. Trots detta har 
trafikkontoret genomfört vissa pris-
höjningar, men inte behövt göra några 
besparingar. Den stora frågan där och 
framöver: Hur kan vi skapa rimlig och 
hållbar budget för färdtjänsten över tid? 

Så fort pandemin tillåter kommer Nät-
verket fortsätta att träffa/besöka Lise-
berg för att förbättra tillgängligheten 
kring rullstolsplatser vid konserter 
och till restaurangerna. Vi kommer 
även att förbättra möjligheten att med 
rullstol kunna ta sig upp till Lisebergs 
övre del.

Arbetet i färdtjänstrådet har i och med 
färdtjänstnämndens överflyttning till 
trafiknämnden förändrats. Vi ser ock-
så dessvärre att närvaron/medverkan 
av politiker i rådet har minskat. 

Nätverket fortsätter arbetet framåt för 
att det skall skapas ett trafikråd, för 
att på detta sätt kunna bredda trafik-
nämndens kompetens när det gäller 
färdtjänstfrågor.

En av nätverkets viktigaste fråga blir 
att arbeta för att få en långsiktig budget 
som inte avger ständiga hot om ned-
skärningar. DHRG:s medlemmar skall 
även i fortsättningen få den färdtjänst 
de har behov av!

Jag hoppas att vi ses under 2021.
Robert Kindberg

Nätverksledare

BILSTÖDET
I början av november 2020 ändrades 
reglerna för bilstödet. Beloppen höj-
des på delar av bidragen samt att man 
har gjort det enklare att få viss origi-
nalmonterad anpassning. Det kan till 
exempel röra sig om att få en backka-
mera eller automatisk växellåda. Fler 
exempel på fabriksmonterad anpass-
ning som man kan få finns på Försäk-
ringskassans hemsida.

Jag anser att de nya reglerna är en 
klar förbättring. Att man tidigare 
helt plötsligt inte skulle få viss ori-
ginalmonterad anpassning gjorde 
det mycket svårare för den sökan-
de. I december gick min automatiska 
bagagelucka sönder. Jag märkte di-
rekt hur mycket svårare det blir för 
mig att få med mig rullstolen i bilen.  

Därför tycker jag att det väldigt bra att 
man har fått tillbaka den möjligheten.  
Det är även många som fick stora pro-
blem när man inte längre hade möjlig-
het att få en bensindriven motorvär-
mare.  

Direkt när reglerna ändrades sökte en 
av våra medlemmar nytt bilstöd. Jag 
kommer att följa ärendet noga över 
att se hur processen går till. När med-
lemmen har fått sin bil hoppas jag att 
vi kan skriva ett längre reportage om 
hela processen här i tidningen. Men 
när det blir beror naturligtvis på när 
det hela är klart.

Eftersom detta är en fråga som man 
måste driva på förbundsnivå, så sam-
arbetar vi med förbundet i denna frå-
ga. Vi är tacksamma för de medlem-
mar som hör av sig till oss för att in-
formera om hur det går för dem i deras 
processer, så att vi kan ta med deras 
erfarenheter i vårt arbete.

Jonas Andersson

GRÅ PANTRARNA
Karl-Gustav Rosborg & Martin 
Ekman

Nätverket har inte haft någon med-
lemsverksamhet och avvecklades ock-
så under året. 

Anledningen till detta är bland annat  
sviktande hälsa och ork. 
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LIVETS PUZZEL
Några av våra medlemmar 
deltog i studiecirkeln som vi 
hade kring radioprogrammet 
”Funk i P1 som hölls under våren. 

I mitten av december hade vi ett nät-
verksmöte, där vi planerade verksam-
heten för 2021.

Vi har haft ett nära samarbete med 
Unga Rörelsehindrade Göteborgs-
klubben under året. 

MÅ BRA NÄTVERKET / SMÄRTA
Har varit vilande under året

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS-
NÄTVERKET
Har ej haft några träffar under året.

MEDLEMSSOCIALA 
KOMMITTÉN
Årets verksamheter startade med att 
en grupp medlemmar besökte operan 
och såg Oliver. Vi hann också med 
ett besök på Restaurangskolan Esters 
innan alla medlemsaktiviteter stäng-
des ner. Då var det dags för oss att ta 
kontakter och avbeställa lokaler och 
förtäring till beslutade arrangemang. 
Gruppen har inte varit overksam un-
der resten av året utan har haft te-
lefonmöten och smitt planer för att 
snabbt kunna erbjuda medlemmarna 
några trevligheter ifall lättnader i ned-
stängningarna skulle komma. Nu vet 
vi att så inte blev fallet, men vi ligger 
i startgroparna och hoppas på bättre 
tider 2021.

Annika Pålsson, 
Gunnel Gewert, 

Marianne Andersson, 
Margreth Olsson,

Helen Palm

STUDIEKOMMITTÉN
Vår verksamhet blev också 
drabbad av pandemin under 
verksamhetsåret. 

Vi hann dock med att genomföra tre 
stycken studiecirklar under perioden 
februari - mars. Då lyssnade vi till-
sammans på och diskuterade olika 
ämnen, som togs upp i radioprogram-
met ”Funk i P1”.

Under våren hade vi planerat att starta 
en studiecirkel ”Din Vardag – Vår Po-
litik, vad hände sen? Denna cirkel fick 
läggas på is, på grund av pandemin. Vi 
beslutade oss för att behålla upplägget 
för cirkeln och köra igång den när lä-
get är lite stabilare. Detta är en cirkel, 
som kan bli lite utmanande att köra 
som digitala träffar.

Under senare delen av året  så har vi 
haft våra möten digitalt, på Messenger 
och Teams.

RESEKOMMITTÉN
Ansvariga: Marianne Enoksson och Mar-
greth Olsson.
Ansvarig för styrelsen: Martin Rådberg

En resa till Karlskrona planerades 
13-16 augusti 2020 med utflykter till 
Öland och Eriksberg Vilt och Natur. 
Resan bokades av bussbolaget Nils-
buss som har en anpassad buss med 
lift.

Allting var klart i slutet på februari 
och annons om resan var införd i Mö-
tespunkt 2 år 2020. 

Tidningen var hos medlemmarna c:a 
10 mars och några medlemmar hann 
anmäla sig till resan. Bara några dagar 
senare slog Covid-19 till. Tillsammans 
med bussbolaget beslöt vi att avvakta 
till slutet av juni för en avstämning 
om resan skulle kunna genomföras. I 
slutet på juni kunde vi konstatera att 
resan inte var genomförbar i augusti. 

Resan avbokades för år 2020 med för-
hoppning om att genomföra resan ett 
annat år.  

FLINKA FINGRAR
Gun Ekstorm

Flinka fingrar bedrev sin verksamhet 
på torsdagseftermiddagarna fram till
och med den 12 mars. Därefter satte 
pandemin stopp för fortsatt verksam-
het under året.   

Men vi hoppas att vi ska kunna åter-
uppta aktiviteten när pandemin är 
över och att allt har blivit som vanligt 
igen. 

TRIVSELBINGO
Margreth Olsson och Marianne Enoksson
 
Under 2020 har vi bara haft möjlighet 
att genomföra två bingo-tillfällen. Se-
dan satte pandemin stopp för fortsatt 
spel. Vi trodde att vi skulle kunna åter-
uppta spelande i början av november. 
Vi planerade att genomföra mer spe-
lande på Välen. Men nya restriktioner 
satte stopp för de planerna.

LUNCHGRUPP
Under verksamhetsåret 2020 skulle vi 
fortsatt med att ha lunchträffar på oli-
ka restauranger där vi ätit lunch till 
självkostnadspris. Förutom en trevlig 
medlemsaktivitet är syftet med våra 
lunchträffar att vi ska undersöka res-
taurangernas tillgänglighet, hur det 
fungerar att använda dess handikapp-
toalett, höjderna vid kassadisken och 
salladsbuffébänkarna, om det exem-
pelvis finns dörröppnare, restaurang-
personalens bemötande och hur mat-
rätterna smakade.
 
Vid varje lunchträff har vi, Anna-Ka-
rin och Krister, hjälpts åt med att ta bil-
der på restaurangernas interiör inkl. 
handikapptoalett, tagit bilder och mått 
på dess väggar och skrivit en artikel 
om upplevelsen av respektive lunch-
träff i Mötespunkt. Vi har gett varje 
restaurang ett betyg (markering med 
små bilder av en gammal rullstol) ur 
tillgänglighetsperspektiv, hur maträt-
terna smakade och bemötande.
 
Vi har i genomsnitt varit fem personer 
som träffats på olika lunchrestauranger. 
Planen för 2020 var att träffas vid tre 
tillfällen under våren och fyra tillfällen 
under hösten. På grund av pandemin 
kunde bara två lunchträffar genomför-
as, den 21 januari på Dalheimers hus 
och den 18 februari på restaurang Rose 
Garden. 

Vi hoppas kunna återuppta vår inven-
tering av restaurangernas tillgänglig-
het under hösten 2021.

För nätverket Lunchgruppen DHR Gö-
teborgsavdelningen

BOENDEGRUPPEN
En fortsatt viktig fråga för oss. Grup-
pen har varit vilande under året.
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SLUTORD 2021
Ett annorlunda Verksamhetsår
På grund av pandemin har det varit ett mycket speciellt verksamhetsår för DHR Göteborgsavdelningen. 
Föreningen har inte kunnat göra några aktiviteter som vi brukar göra eftersom vi inte har kunnat träffas 
fysiskt. Istället har föreningen tvingats att lära sig en helt ny aktivitets- och mötesteknik som har gjort 
att medlemmarna kan träffas Coronasäkert på olika digitala plattformar. Avdelningen genomförde ett 
annorlunda årsmöte 2020 på grund av pandemin och det tvingas vi att fortsätta med tills pandemin är 
över.  Det stora arbetet har varit att lära oss de nya digitala plattformarna samt skapa medel och resurser 
för utbildning till medlemmarna. Arbetet kommer att fortgå under 2021.

Rättighetspolitiskt arbete
2020 har trenden fortsatt att mer och mer av vårt rättighetspolitiska arbete sker i samverkan. Som alltid 
är samverkan med den övriga funktionshinderrörelsen i Göteborg av oerhörd betydelse för att vi ska nå 
ut med vårt arbete. DHR bidrar med kunskap kring levnadsvillkoren för göteborgare med nedsatt rörel-
seförmåga in i organisationer som till exempel Funktionsrätt Göteborg, Göteborgs Rättighetscenter och 
Sociala institutionen vid Göteborgs Universitet. 

Medlemsstöd
DHR Göteborgsavdelningen har bedrivit ett medlemsstöd som dels handlar om stöd till medlemmarna 
vid myndighetskontakter, men också utbildning samt kompetensutveckling för att man själv skall kunna 
hantera sitt liv och sin funktionsnedsättning. Mycket av det arbetet görs i våra så kallade nätverk som 
Livets Puzzel och NÖG (Nätverket Öppna Göteborg). 

Social verksamhet
Avdelningens sociala verksamhet har handlat om att anordna digitala träffar såsom ”Hur ser din digitala 
vardag ut?” och ”Afternoon Tea.” Vi har fått lära oss att umgås på ett nytt sätt, därigenom ökar våra med-
lemmars livskvalitet. Göteborgsavdelningen har under året erbjudit ett flertal digitala aktiviteter i form 
av ”Livets Puzzel”, Adventskaffe och luciafirande, vilket var mycket uppskattat.

Tack
Avdelningsstyrelsen vill tacka alla medlemmar, förtroendevalda och personal för engagerade arbetsin-
satser under verksamhetsåret. Vi vill också tacka våra olika samarbetspartners för givande diskussioner 
och ert stöd för att göra Göteborgssamhället mer jämlikt för alla göteborgare. Sist men inte minst vill vi 
tacka Göteborgs Stad samt övriga bidragsgivare. Utan ert stöd skulle vi inte kunna bedriva vår verksam-
het.

Styrelsen genom 
Robert Kindberg 

Ordförande
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Jag har kommit en bit in i processen. Men jag tenderar 
att skjuta upp sådana här saker då jag (ofta) är rädd att 
kontakten med de olika instanserna ska bli svår och  

       innebära många fler samtal än vad jag mäktar med. 

Den här gången gick det förvånansvärt lätt och snabbt. Det 
brukar ju göra det när man väl har kommit till rätt instans 
och rätt person att prata med. För några månader sen tog 
jag kontakt med fastighetskontoret för att höra med dom hur 
jag skulle göra. ”Fyll i blankett #####” var svaret jag fick. Öh, 
jaha. Jag är visserligen van att fylla i diverse blanketter, men 
inte just den här om bostadsanpassning och, i mitt fall, bort-
tagning av befintligt hjälpmedel. 

Tidigare så har jag alltid fått hjälp av min arbetsterapeut att 
fylla i korrekt och skicka in. Sedan något år så har jag inte 
haft någon etablerad at utan har blivit hänvisad till närvår-
dens rehab-mottagning i Angered. Ni kanske känner igen 

problematiken i det jag försöker beskriva. Att man (efter 
många år) helt plötsligt flyttas till en annan mottagning pga. 
omorganisation och att man tvingas gå med sin journal un-
der armen och dra sin historia i kopiator några gånger. Hur 
det har gått kommer ni förhoppningsvis att få läsa i nästa 
nummer av Mötespunkt.  

Om ni inte kan vänta till dess, eller själva står inför att göra 
en bostadsanpassning, så kan ni förbereda er mentalt genom 
att gå in och läsa artikeln ”Bidragen till bostadsanpassning 
har kollapsat” på hejaolika.se.

ATT GENOMGÅ EN 
BOSTADSANPASSNING 
– HUR GÅR MAN 
TILLVÄGA? DEL 1

Bild på en anpassad toalettstol med bidé och handtag på vardera sida.

LINDA KARLSSON
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0732-36 02 73
E-post: linda.karlsson@dhr.se
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Under hösten fick vi ett behov 
att sätta upp en mörklägg-
ningsgardin i vårt kök. 

Hade tiderna varit mera normala hade 
vi säkert kunnat fråga någon släkting 
om hjälp med detta. Men eftersom vi 
numera lever i mycket konstiga tider 
så ska man ju undvika kontakt med 
folk som man inte träffar regelbundet. 
Vi började då fundera på om man kun-
de använda kommunens så kallade 
fixartjänst. 

Eftersom ingen av oss har använt den-
na tjänst tidigare fick vi starta med att 
kontakta en socialsekreterare för att få 
veta hur man kan få hjälp med detta. 
Tack vare att vi har haft hemtjänst tidi-
gare kunde socialsekreteraren ganska 
snabbt konstatera att vi hade rätt till 
hjälp. Att vi dessutom kunde förklara 
att det var svårt att få denna hjälp av 
släktingar och vänner nu under pan-
demi-tider gjorde saken lite enklare. 

Att få beslut om att vi hade rätt till hjäl-
pen visade sig vara en sak. Att verkli-
gen få arbetet gjort visade sig vara nå-
got helt annat. Vi fick beslutet i decem-
ber, men arbetet kunde inte utföras 
förrän i början av februari. På grund 
av sjukdom och pandemi-tider så drog 
det verkligen ut på tiden. När vi väl 
fick en tid blev den inställd med kort 
varsel på grund av att han var tvung-
en att planera ledsagningsuppdrag för 
äldre. Men som tur var blev arbetet 
bara framflyttat en vecka. När arbetet 
väl blev utfört så visade det sig att han 
hade monterat persiennen fel - så han 
fick återkomma veckan därpå för att 
göra om det hela. Som tur var så kun-
de vi båda skratta en del åt detta miss-
tag. Vi hade haft en del sms-kontakt så 
när vi upptäckte felet så var det enkelt 
för mig att skriva till honom och be ho-
nom komma tillbaka. Det hade säkert 
varit betydligt svårare om jag återigen 
skulle gå via socialsekreteraren. 

Nu var det ju inget särskilt brådskande 
arbete som vi behövde ha hjälp med. 
Men jag kan inte låta bli att fundera på 
hur det hade varit om mera akut. Visst 
blev arbetet bra utfört när han väl var 
här, men vägen dit upplevde vi som 
ganska långsam. Men det kanske är 
skillnad för oss som inte har hemtjänst 
regelbundet och dem som har det. Är 
ens behov bättre kartlagda så kanske 
det går både snabbare och enklare att 
få hjälp. 

Gör dessa problem att jag avråder från 
att använda sig av fixartjänsten? Nej, 
faktiskt inte. Det var ju bra att någon 
annan kunde utföra arbeten som vi 
helt enkelt inte hade klarat av på egen 
hand. 

Men man kanske inte ska använda sig 
av dessa tjänster till alltför brådskan-
de saker nu i dessa pandemi-tider.  
Så om du behöver använda dig av 
dessa tjänster, hör av dig till din soci-
alsekreterare i din stadsdel. 

JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50, 0708-60 68 74
E-post goteborg@dhr.se

HJÄLP AV FIXARTJÄNST 
I PANDEMI-TIDER

Det är bra att man kan få hjälp av Fixartjänst med enklare saker i hemmet. Dock kan 
det vara lite segt att få tjänsterna utförda under dessa pandemi-tider.
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BOKTIPS OM KVINNORS 

KAMPER I SOCIALPOLITIKEN

Boken ”Efterlivets politiska berättelse. Kända och 
okända kvinnors kamper i socialpolitiken” har pre-
cis kommit ut och beskriver både kända och okända 

kvinnor i Sverige under tre sekel. I boken beskrivs hur so-
cialpolitiska kvinnor gestaltade, kommunicerade och käm-
pade för olika socialpolitiska frågor i samhällsdebatten. 

Bokens ramberättelse handlar om tio kvinnors verksamhet, 
däribland Amelie Posses antinazistiska engagemang och 
Anna Lindhagens fredssträvanden. De var våra socialpoli-
tiska kvinnor. Det är en historisk bok men beskriver också 
kvinnornas efterliv - nämligen hur vi hur vi talar och skriver 
om dem efter deras bortgång.  Detta är några av de frågor 
som behandlas i boken som är den sista delen i en socialpo-
litisk trilogi.

Författaren är Jörgen Lundälv, universitetslektor och docent 
i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Den finns att köpa 
på bokförlaget Premiss. 

DIGITAL TRÄFF MITT I VARDAGEN

Tisdagen den 2 februari var det 
dags för ett nytt möte i vår serie 
”Digitala vardagsträffar”.  

Extra trevligt var det att vi denna gång 
hade deltagande från Skåne. Det var 
mycket intressant att få veta lite mer 

om hur man arbetar i andra delar av 
landet, speciellt under dessa konstiga 
tider.

Vi pratade om hur man ska göra för att 
få den hjälp med hemtjänst som man 
behöver. Samt att vi tycker att det är 

viktigt att den personal som arbetar 
bär skyddsutrustning.

Kanske att just Du som läser detta är 
från någon annan del av landet än Gö-
teborg. Det vore jättetrevligt om du vil-
le hänga med i dessa samtal. Kanske 
skiljer det sig åt i olika delar av landet, 
hur man lever i dessa tider.

Jag hoppas verkligen att det fortsätter 
att utvecklas så att vi får fler och fler 
deltagare från andra delar av landet. 

Du är naturligtvis välkommen att del-
ta även om du bor i Göteborg men inte 
har deltagit tidigare. 

Anmäl ditt intresse till Linda Karlsson 
genom att skicka din e-postadress till 
henne. 
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I det nya projektet Bunkern bo-
kar får personer med funktions-
nedsättningar vidareutveckla sig 

och hitta en möjlig väg till arbets-
marknaden inom musik- och kultur-
branschen. Häng med!

Projektet drivs av Coompanion Göte-
borgsregionen, LaSSe Brukarstödcen-
ter och GIL med stöd av Allmänna 
Arvsfonden. Målet är att starta upp ett 
socialt företag som arbetar med bok-
ning och marknadsföring av musiker-
na i Kulturföreningen Bunkern.

Som deltagare får du utbildning inom 
administration och marknadsföring 
och får testa en mängd olika saker, t.ex.  
layout, foto, videoproduktion, kontakt 

med arrangörer, arbeta med kundsys-
tem, marknadsföra band, bygga hem-
sida, ekonomi, skriva text, blogga och 
mycket annat. Dina egna idéer är väl-
komna och alla behöver inte göra allt.

Du får direktkontakt med massa trev-
liga frilansmusiker i Göteborg som be-
höver hjälp att nå ut. 

Ta chansen att lära dig nya saker/ar-
betsuppgifter som är hett efterfrågade 
och få ett nytt nätverk på köpet.

Du behöver inte ha några speciella för-
kunskaper, men du får gärna vara kul-
turintresserad och vilja vara med och 
utforma hur arbetet ska gå till.

Ta kontakt med oss om du vill vara 
med!

BUNKERN BOKAR

Ebba Westerberg, projektledare 
ebba.westerberg@coompanion.se 
0768-55 87 77

Stina Roempke 
handledarestina@lassekoop.se
031-84 18 50

Anna Hallgren 
handledareanna@lassekoop.se
031-84 18 50
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Förslag från revisorerna:
a) Den lokala avgiften för 2021 föreslås sättas till samma belopp som tidigare, dvs. 50 kr

b) Att införa ett ordförandearvode på 2 000 kr per månad = 24 000 kr per år.

c) Inga arvoden utgår till övriga förtroendevalda.

d) Reseersättning: 
 Bilersättning med 18,50 kr per mil, eller den av skattemyndigheten beslutade skattefria ersättningen. 
 Färdtjänst/kollektivtrafik ersätts med faktisk kostnad.

Förslag från styrelsen:
a) Inga arvoden utgår till förtroendevalda revisorer.

b) Reseersättning:
 Bilersättning med 18,50 kr per mil, eller den av skattemyndigheten beslutade skattefria ersättningen. 
 Färdtjänst/kollektivtrafik ersätts med faktisk kostnad.

c) Att styrelsen består av 7 ledamöter (1 ordförande + 6 ledamöter) samt 1 ersättare. Det innebär en 
minskning av 2 ledamöter.

FÖRSLAG FRÅN REVISORER OCH STYRELSEN
1 MOTION TILL ÅRSMÖTET.

Motion till DHR Göteborgs årsmöte 2021 

Arvoden 
Som valberedare under många år anser jag att vi ska erbjuda arvode till de som ska ha ett uppdrag i 
föreningen.  

Då är det lättare att få personer att ställa upp och ta ett uppdrag. 
Jag föreslår att årsmötet beslutar 

att:  DHR Göteborgsavdelningen erbjuder arvode och reseersättning till alla som  har ett 
 förtroendeuppdrag 

Cecilia Solberg 
medlem och valberedare i DHR Göteborg.

Styrelsens förslag till beslut: 
Årsmötet 2020 beslutade med siffrorna 16 mot 14 att ta bort arvoden. Från revisorerna och styrelsens 
sida var det en markering om att alla kostnader måste ses över. Under 2020 har styrelsen genomfört en 
organisationsgenomlysning och styrelsen konstaterar att det inte finns utrymme för arvoden i budge-
ten för 2021. 
 
Styrelsens ställer sig bakom revisorernas förslag gällande arvoden för 2021. 
 
Styrelsen föreslår därför att årsmötet beslutar att: 
Avslå motionen
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Verksamhetsprogram 
2020 - 2023

”Rättigheter är möjligheter”
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Inledning
DHR:s verksamhetsprogram utgår från vision, budskap och mål och beskriver vart vi vill på 
både kortare och längre sikt. Målen är styrande för samtliga nivåer inom förbundet; avdelning-
ar, distrikt/regioner och nationellt. Hur målen ska nås konkretiseras i de årliga verksamhets-
planerna. 

Verksamhetsprogrammet har två ben - rättighetspolitik och organisationsutveckling.  Dessa 
båda områden förutsätter varandra och ska arbetas med parallellt.  

DHR:s vision 
”Ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en 
tillgång.”

DHR:s budskap
”Rättigheter är möjligheter”

Säg rättigheter, och de flesta tänker krav. Men rättigheter skapar möjligheter att förbättra för enskilda 
individer, för hela samhällen och varför inte en hel värld. 

• Det är rättigheter som förhindrar att vi svälter. 
• Det är rättigheter som gör att vi kan vistas fritt i naturen. 
• Det är rättigheter som gör att vi kan säga vad vi tycker utan att riskera att hamna i fängelse. 
• Det är rättigheter som gör att vi kan leva ett liv i frihet fast vi har en nedsatt rörelseförmåga. 

Vilka möjligheter har inte dessa rättigheter inneburit för oss alla?! Och när en rättighet ses som en 
möjlighet, inser vi att vi inte har för många rättigheter, utan för få.

• Rättigheten att bli sedd som en medborgare, och inte ett som ett särintresse. Det öppnar upp för 
möjligheten till innovationer och nya lösningar som alla har nytta av.

• Rättigheten att bli sedd som människa, och inte patient. Det öppnar upp för nya synsätt på  
behandling och medicinering inom sjukvård och omsorg. Det i sin tur kan generera nya behand-
lingsmetoder och bättre vård för alla.

• Rättigheten att bli inkluderad som medarbetare, istället för att bli sedd som en arbetsmarknadsin-
sats. Det öppnar upp för möjligheten att skapa nya sätt att organisera arbetet.  Likaså möjligheten 
att ta del av outnyttjad kompetens och yrkesskicklighet, vilket genererar en bättre kunskap om en 
mångfald av kunder. 

Med fler och stärkta rättigheter, sätter vi inte upp hinder, utan vi frigör krafter som utvecklar samhället 
och skapar möjligheter både för företag, organisationer och enskilda individer. 

DHR:s verksamhetsmål
DHR:s verksamhetsmål siktar mot att rättigheter blir uppfyllda, och för det behöver rättigheter omsät-
tas till praktisk rättighetspolitik. Istället för att stanna vid konstaterandet att ”jag har rätt till ...”, ska vi i 
vårt rättighetspolitiska arbete konkretisera vad DHR menar behöver åtgärdas. 

Vi påverkas av omvärlden och måste vara en del i utvecklingen som pågår i samhället. Vårt uppdrag är 
att påverka där vi ser att utvecklingen går åt fel håll. Exempel på områden där DHR under mandatpe-
rioden 2020-2023 ska formulera konkreta rättighetspolitiska mål och lösningar: ekonomisk jämlikhet, 
färdtjänst, personlig assistans, arbetsmarknad, universell utformning, tillgänglighet och användbarhet 
med flera områden. 
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Övergripande  
organisatoriskt och  

ekonomiskt mål  
2020-2023

En ny organisationsstruktur finns och 
är förankrad i förbundets alla delar

Samt har en ekonomisk genom-
lysning gjorts för en långsiktig och 

livskraftig ekonomi.

På förbundsmötet 2023 finns för beslut 
ett genomarbetat och väl förankrat  
förslag på en ny organisationsstruktur. 

Under verksamhetsåren fram till 2023 
ska medlemsvård och arbetet med att få 
nya medlemmar pågå samtidigt som en 
ny organisationsstruktur diskuteras fram 
i hela förbundet. 

Vi satsar på att ta tillvara varje medlems 
erfarenheter och intressen, liksom att 
öppna upp invanda strukturer om hur 
föreningsarbete ska gå till.

Plattformar för erfarenhetsutbyte, såsom 
lägerverksamhet och liknande, är exem-
pel på sätt att arbeta för förbundet. 

Övergripande  
rättighetspolitiskt mål  

2020-2023

Konkret rättighetspolitik är tydligt 
formulerad utifrån Agenda 2030

I oktober 2023 har DHR formulerat 
tydliga rättighetspolitiska mål i samklang 
med de 13 mål vi valt ut i Agenda 2030.

Dessa mål är kopplade till artiklar i FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. 

Under verksamhetsåren fram till 2023 
ska målen i Agenda 2030 förankras i 
förbundet parallellt med att de konkreti-
seras till praktisk rättighetspolitik. Genom 
att ställa oss frågan ”Vad saknas för att 
rättigheten inte uppfylls?” kan vi omsätta 
rättigheter till praktisk/faktisk rättighets-
politik.

Vårt arbete ska var processinriktat och vi behöver tänka längre än en mandatperiod. Figuren 
nedan visar hur vår process ser ut över tre mandatperoder.  
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FÖRSLAG TILL DHR GÖTEBORGSAVDELNINGENS 
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021

Inledning
Ofta ses vi med nedsatt rörelseförmå-
ga som en liten grupp människor, ett 
så kallat särintresse. Vi menar dock att 
vi är en stor grupp, ca 5% av befolk-
ningen i Göteborg. I vissa befolknings-
grupper är procenttalet ännu högre, 
t.ex. åldersspannet över 75 år. Dessut-
om är ju alla småbarnsföräldrar rörel-
sehindrade när man behöver använ-
da barnvagn. Man kan också se vissa 
pucklar när det gäller nedsatt rörelse-
förmåga bland
15-åriga män, 18-åriga män samt en 
puckel efter 50 år. Vi brukar lite iro-
niskt påstå att
Sverige framförallt är byggt för vita, 
ensamstående män under 30 år.

Göteborgsavdelningen är en förening 
som i första hand är en intresseorgani-
sation för människor med nedsatt rö-
relseförmåga. Vi är på det sättet inte en 
diagnosförening utan alla är välkom-
na som medlemmar även om vårt fo-
kus ligger på att kämpa för ett samhäl-
le där nedsatt rörelseförmåga inte ska 
hindra oss i vår möjlighet att fritt röra 
oss och vara delaktiga i livet och Gö-
teborgssamhället. I dagsläget är vi ca 
490 medlemmar, en försvinnande liten 
del av alla med rörelsenedsättningar i 
Göteborg. 

Våra stadgar slår fast att vi ska arbeta 
med att driva rättighetspolitiskt arbete 
när det gäller människor med nedsatt 
rörelseförmåga och kamratstöd, det vi 
i dagligt tal kallar medlemsstöd. Vi-
dare uttrycker stadgarna att en DHR 
avdelning också kan arbeta med social 
verksamhet och med detta som bak-
grund föreläggs här följande verksam-
hetsplan för 2021.

2021 ett annorlunda verksamhetsår.
På grund av pandemin kommer det att 
bli ett mycket speciellt verksamhetsår 
för DHR Göteborgsavdelningen. För-
eningen kommer inte kunna göra någ-
ra aktiviteter som vi brukar göra efter-
som vi inte kommer att träffas fysiskt. 
Istället tvingas föreningen att lära sig 
en helt ny aktivitets- och mötesteknik, 

så att medlemmarna kan träffas Coro-
nasäkert på olika digitala plattformar.

I dag lever vi i hög grad på det s.k. nä-
tet. För våra medlemmar har det på 
många sätt inneburit en revolution till 
det bättre. Men många av våra med-
lemmar upplever ett ”digitalt utanför-
skap”. Vi vill utveckla vår digitala när-
varo i Göteborgssamhället och stödja 
våra medlemmar till ett medborgar-
skap i den digitala gemenskapen.

Avdelningen avser att tillsammans 
med DHR Region Västra Götaland an-
ordna utbildning på digitala plattfor-
mar för att upprätthålla verksamheten 
inom avdelningen så att verksamheten 
känns meningsfylld och betydelsefull 
för medlemmarna. Vi hoppas också 
kunna låna ut surfplattor och annan 
teknik för att medlemmarna ska kun-
na delta på denna utbildning som 
kommer att utgöra en stor del av verk-
samheten framöver för avdelningen. 
Syftet är att inspirera och stötta avdel-
ningens medlemmar till fortsatt arbete 
i digital form.

Rättighetspolitiskt 
arbete

Samråd med Göteborgs stad
I Göteborg sker mycket av det vardag-
liga rättighetspolitiska arbetet genom 
olika former av samråd med staden, 
dess nämnder, styrelser och förvalt-
ningar. Många av våra medlemmar 
känner ett stort engagemang för detta, 
men upplever att frågor om livssitua-
tionen för oss med nedsatt rörelseför-
måga är satt på undantag till förmån 
för dem som har rätt till bostad med 
särskild service och daglig verksam-
het. Detta har sin naturliga förklaring 
då kommunen kan bli dömd till känn-
bara viten om man inte tillgodoser be-
hoven. Utifrån detta vill DHRG satsa 
på att stärka våra förtroendevaldas 
kompetens att driva våra perspektiv. 

Den fysiska tillgängligheten
Arbetet med att förbättra den fysiska 
tillgängligheten är ett vitt verksam-
hetsområde som är en förutsättning 
för att vi med nedsatt rörelseförmåga 
skall kunna leva och verka i Göteborg. 
I Sverige finns en diskrimineringslag-
stiftning som klassar fysisk otillgäng-
lighet som diskriminering.

DHR Göteborg vill därför under 2021 
som en del av sitt rättighetspolitiska 
arbete pröva diskrimineringslagen. Vi 
har som mål att tillsammans med våra 
medlemmar driva ett mål om diskri-
minerande otillgänglighet.

Sedan finns också den vanliga bygg-
nadslagstiftningen som har långtgåen-
de krav på tillgänglighet och använd-
barhet i byggnationen och på gator 
och torg, åtminstone vad gäller ny 
och omfattande nybyggnation. DHR 
anser att lagstiftningen på detta om-
råde är bra förutom vad gäller en sak, 
nämligen när det gäller tillsyn och 
viten när byggherrar inte levt upp till 
lagens intentioner. I dag ligger ansva-
ret för tillsyn och beslutsrätten när det 
gäller påföljder hos kommunerna. Vi 
i DHR ser en besvärande brist på in-
tresse från kommunernas sida att ta 
sitt tillsynsansvar på allvar, Göteborg 
utgör inget undantag. DHR avser där-
för under 2021 att tillsammans med 
Funktionsrätt Göteborg fortsatt driva 
frågan om en förstärkt tillsyn och hår-
dare nypor mot byggherrar som inte 
följer Plan och bygglagens krav på fy-
sisk tillgänglighet.

Bostäder
Under de senaste åren har vi sett att 
både unga vuxna och våra ålderspen-
sionerade medlemmar har svårt att 
hitta tillgängliga bostäder. Det gäller 
framför allt dem med stort behov av 
hjälp med det som kommunen kallar 
personlig omvårdnad. Sedan några år 
tillbaka samarbetar DHR med RBU för 
att belysa behovet av särskilt anpassa-
de lägenheter till Unga vuxna. Detta 
arbete har fått ett gott gehör på fastig-
hetskontoret.
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2021 vill vi därför fokusera på beho-
vet av särskilt anpassade bostäder till 
ålderspensionärer med en omfattande 
rörelsenedsättning. En annan viktig 
bostadspolitisk fråga som DHR be-
vakar är bostadsbidraget. Det är av 
oerhörd vikt att kommunen fortsätter 
med att subventionera hyreskostnaden 
för dem med stora rörelsenedsättning-
ar då vi på grund av våra funktions-
nedsättningar fungerar bäst i nybyggd 
miljö. Vi är också beroende av att bo 
på ganska mycket kvadratmeter. Både 
boyta och nybyggnation är pådrivan-
de när det gäller boendekostnaden.

Kollektivtrafiken och färdtjänst
Sedan ett antal år så har tillgänglig-
heten på bussar och spårvagnar för-
bättrats. Dock finns fortfarande för-
bättringsområden, då särskilt när det 
gäller tillgängligheten på bussarna. På 
grund av att ramperna måste fällas ut 
manuellt är man som rullstolsburen 
passagerare totalt beroende av ledsa-
gare för att komma ombord på fordo-
net, eftersom förarna inte är skyldiga 
att hjälpa till när man behöver komma 
ombord. 

DHR arbetar därför för att reglemen-
tet för förarna ändras och för att ett 
system med automatiskt utfällbara 
ramper blir standard även vad gäller 
kollektivtrafikens bussar. Vi ser bus-
sarna i New York som en bra förebild 
för Västtrafik.

DHR arbetar för en färdtjänst som är 
ett komplement till den vanliga kollek-
tivtrafiken.

De förändringar vi arbetar för är en 
färdtjänst där resenärerna kan resa på 
samma villkor i hela regionen, oavsett 
färdmedel, till samma kostnad. Det 
innebär t.ex. att Västtrafiks betalsys-
tem också skall fungera i färdtjänsten. 
Det innebär också att vi ska kunna röra
oss fritt i regionen till samma kostnad 
som övriga invånare.

Personlig service
För att få det dagliga livet att fungera, 
är de flesta av våra medlemmar bero-
ende av insatser från hemtjänst, per-
sonlig assistans, ledsagning, boende-
stöd m.m. Alla dessa insatser benäm-
ner vi i DHR som personlig service. 
Många av våra medlemmar känner 
en skräck och ångest i samband med 

myndighetsutövningen som är knuten 
till insatserna. Vi ser ett behov av dis-
kussioner med biståndsbedömare för 
att hitta former för att få bättre möjlig-
heter att kommunicera och få förståel-
se för de specifika behov man har för 
att leva ett liv där funktionsnedsätt-
ningen inte minskar livskvalitén. 

Hälsa
Människor med funktionsnedsätt-
ningar har generellt sämre folkhälso-
tal än befolkningen i övrigt. Man skul-
le kunna tro att det finns ett samband 
mellan själva funktionsnedsättningen 
och hälsan, men forskningen visar inte 
på något direkt sådant samband. Däre-
mot kan funktionshindret indirekt på-
verka hälsan. Våra medlemmar knyter 
ofta psykisk ohälsa till myndighets-
stress. DHR menar därför att staden 
måste arbeta aktivt med funktions-
nedsattas hälsa, oavsett ålder eller 
geografisk hemhörighet. Staden måste 
se till invånarnas behov oavsett ålder, 
kön, funktionsnedsättning, geografisk 
hemhörighet eller etnisk bakgrund. 
Under 2021 kommer vi att arbeta med 
ett antal fokusområden utifrån vårt 
gamla projekt din vardag vår politik

Medlemsstöd/Kamratstöd
Vi lever idag i ett samhälle där DHR:s 
medlemmar upplever sig motarbeta-
de av de som är satta att ge oss stöd. 
Därför har kamratstödet blivit vikti-
gare och viktigare. DHR vill arbeta 
med medlemsstöd på två sätt: dels ett 
individuellt medlemsstöd vid myn-
dighetskontakter, framförallt med 
ärenden som berör färdtjänst, bilstöd 
och arbete. Övrigt individuellt med-
lemsstöd ges genom förmedling av in-
satser från Funktionsrätt:s Individstöd 
och Lasse Brukarstödscenter som ger 
kompetent stöd till göteborgare med 
funktionsnedsättning. 

Dels den andra typen av kamratstöd 
som är kompetensutveckling och ut-
bildning. Våra medlemmar måste ha 
god kunskap om hur myndigheter 
fungerar och resonerar för att kunna 
få sina rättigheter och behov tillgodo-
sedda. 

Därför vill vi under 2021 erbjuda både 
föreläsningar, workshops och utbild-
ningar kring våra rättigheter och hur 
vi får vårt behov av stöd tillgodosett. 

Utbildningsföretag bjuder ut utbild-
ningar som syftar till att hantera be-
svärliga brukare. DHR funderar på 
hur vi skulle utforma en utbildning 
som syftar till att lära brukarna att 
hantera besvärliga biståndsbedömare.

Många av våra medlemmar har då-
ligt självförtroende och har svårt att 
uttrycka och förklara konsekvenserna 
av sina funktionsnedsättningar. Det-
ta får till effekt att man inte får ta del 
av rättigheter och resurser som man 
har behov av. Vi vill därför utveckla 
en svensk form av Peer Consulting/
coaching 

Denna satsning fortsätter under året 
men vi ser ett behov av att under en pe-
riod ha en person anställd som med-
lemsstödjare/kamratstödjare så DHR 
har som mål att rekrytera och hitta 
finansiering för en kamratstödjare för 
att utveckla verksamheten under en 
två års period.

Ekonomisk 
tillgänglighet 

För DHR är det klart att de flesta av 
våra medlemmar befinner sig i de ne-
dre inkomstskikten. Våra medlemmar 
har ju ofta sjukersättning (förtidspen-
sion) eller ålderspension. Till detta 
kommer att ganska få av våra medlem-
mar klarar av att arbeta heltid, vilket 
också försämrar den privatekonomis-
ka situationen. Flera undersökningar 
visar att många av våra medlemmar 
i yrkesverksam ålder är beroende av 
sina anhöriga för att överhuvudtaget 
få livet att gå ihop ekonomiskt.

DHRG vill därför på olika sätt arbe-
ta för att man aldrig skall drabbas av 
merkostnader på grund av sin funk-
tionsnedsättning. Vi vill därför att alla 
förmåner som idag gäller för ålders-
pensionärer eller seniora kommunin-
vånare också skall gälla för kommun-
invånare som har förtidspension. 

Vi har också som ambition att erbjuda 
föreläsningar kring hur man kan stär-
ka sin privatekonomi även om man är 
låginkomsttagare. Vi kommer också 
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att erbjuda studiecirklar där vi i min-
dre grupp tillsammans kan diskutera 
kring privatekonomiska frågor.

Social verksamhet och 
medlemsförmåner
Många av våra medlemmar lever gan-
ska isolerade och begränsade liv p.g.a. 
samhällets fysiska och sociala otill-
gänglighet. Under pandemin kommer 
vi att erbjuda social verksamhet i digi-
tal form och avser att, när pandemin 
tillåter, erbjuda en social verksamhet 
där målsättningen är att man ska kun-
na komma samman och ha trevligt. 

Dessa medlemsträffar är också ett sätt 
för oss medlemmar att byta erfaren-
heter under gemytliga former och 
stötta varandra. Vi går också på olika 
kulturarrangemang tillsammans där 
avdelningen i mån av möjlighet sub-
ventionerar biljettkostnader etc. efter-
som många lever med en knapp pri-
vatekonomi.

Medlemssociala Kommittén
Ansvariga: Annika Pålsson, Gunnel 
Gewert, Marianne Andersson, Mar-
greth Olsson, Helen Palm

Under 2021 hoppas vi kunna ordna oli-
ka sammankomster för våra medlem-
mar. Så fort vi kan träffas igen blir det 
promenader, besök på muséum och 
andra ställen som brukar uppskattas.

Dessutom ordnar vi naturligtvis de 
träffar vi är ålagda att erbjuda med-
lemmarna. Det är tradition att vi sam-
las inför våra högtider så att vi firar 
påsk med kaffe och påsksmörgås och 
inför midsommar avnjuter vi en mid-
sommarlunch. I december har vi tra-
ditionsenligt adventsfika och julbord. 

Vi vill redan nu förbereda alla på att 
vi kommer att behöva ta ut en kostnad 
på dessa event under 2021 på grund av 
minskade anslag.

Flinka fingrar
Ansvarig: Gun Ekstorm
Vi hoppas att vi ska kunna 
återuppta våra aktiviteter på torsdags-
eftermiddagarna så fort pandemin är 
över. Vi ser fram emot att träffas igen 
för att återuppta våra trevliga träffar 
och handarbeta tillsammans.

Livets Puzzel
• Ta tips från ”Handikapp Hajk” och 

delta på kommande möten under vå-
ren. Skicka ut länk till teamet.  

• Framtidsvisioner ur ett medlemsper-
spektiv. Hybrid möten förhopp-
ningsvis till hösten 2021

6 april Afternoon Tea; Filmträff Crip 
Camp

11 maj Afternoon Tea; Framtidsvisio-
ner ur ett medlemsperspektiv kl. 18:00 
– 20:00

Studiekommittén
Studiecirkel Uppföljning av 
”Din Vardag Vår Politik” För-
slag på cirkelledare, Per-Olof Larsson 
och Linda Karlsson. Totalt 5 cirkeltill-
fällen ink. start.

Vardagsekonomi; tre cirkeltillfällen på 
följande ämnen, Söka stipendier, 
Försäkringar: även om stöld, hjälpme-
del, assistenter hemma med stöldrisk 
Pengar: kontanter, kort, hur hanterar 
man det?

Resekommittén
Ansvariga: Marianne 
Enoksson och Margreth 
Olsson. Ansvarig för styrelsen: 
Martin Rådberg

Resekommitténs förhoppning är att 
kunna genomföra resan till Karlskro-
na under hösten 2021.

Vi håller kontinuerlig kontakt med 
bussbolaget Nilsbuss för att vara redo 
att boka hotell, utflykter, guider m.m. 
Det tidigare fastställda programmet 
gäller fortfarande.

Detta ingår i resan: 
• Guidning på Kosta Glasbruk.
• Logi 3 nätter med del i dubbelrum 

och frukost på Scandic Karlskrona.
•  Lokalguide på Öland, heldagsut-

flykt.
• Förmiddagsfika hos Systrarna på 

Höjden vid Solliden på Öland.
• Lunch på Kalk i Löttorp.
• Eftermiddagsfika på Eksgårdeni 

Gårdby.
• Guidning i Safariparken på Eriks-

bergs Vilt och Natur (vi sitter kvar 
på bussen som kör runt i parken, 
där djuren går fritt tillsammans.

• Viltbuffé på Eriksberg.
• Middagsbuffé på hotellet sista 

kvällen.

Resekommitténs motto är: Att resa är 
berikande både för kropp och själ: Att 
ha en bekväm buss med lift, bra boen-
de med spännande studiebesök och 
intressanta utflykter. 

Det är viktigt att resan/resorna är an-
passade efter våra behov så att alla 
som vill följa med också ska kunna 
göra det.
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Val vid årsmöte: 2021 

Göteborgsavdelningens styrelse 2021   
Ordförande Martin Rådberg fyllnadsval 1 år

Ledamöter Christer Frank nyval 2 år
 Susanne Janebrink nyval 2 år 
 Rebecka Broberg kvarstår 1 år 
 Helen Palmenäs omval 2 år 
 Akbar Hosseini  kvarstår 1 år
 Åke Gustavsson fyllnadsval 1 år  

Ersättare Lisbeth Karlsdotter omval 1 år
 
Förtroendevalda revisorer                  
Ordinarie  Carina Mörneby  omval 2 år 
          Caroline Dahlberg kvarstår 1 år
Revisorssuppleant    Erik Dahlström      omval 1 år 
 
Valberedningskommittén
Sammankallande  Cecilia Solberg står till förfogande
 Helena Gustavsson står till förfogande
 Alexandra Ernwall står till förfogande
 Thomas Willson står till förfogande  

Auktoriserad revisor Charlotte Severin 2020 
 
Övriga val som hänskjuts till styrelsen:

Studiekommittén
Studieorganisatör Linda Karlsson omval 1 år 
 Cecilia Solberg omval 1 år 
 Alexandra Ernwall omval 1 år 
 Krister Frank omval 1 år 
 Håkan Högberg omval 1 år 

 

Medlemssociala kommittén  
sammankallande Margreth Olsson omval 1 år 
 Gunnel Gewert omval 1 år 
 Margareta Andersson omval 1 år 
 Helen Palmenäs                      omval 1 år 
 Martin Rådberg nyval 1 år

Resekommittén
Sammankallande Marianne Enoksson  omval 1 år   
 Margreth Olsson  omval 1 år 
 Martin Rådberg  nyval 1 år

Hälso- och sjukvårdsnätverket
Sammankallande Linda Karlsson omval 1 år 
 Alexandra Ernwall nyval 1 år 
 Thomas Willson nyval 1 år
Livets Puzzel
Sammankallande  Linda Karlsson omval 1 år 
 Alexandra Ernwall  nyval 1 år

Öppet Göteborg ”NÖG
Sammankallande Robert Kindberg omval 1 år

Lunchgruppen            
Sammankallande Anna-Karin Johansson  omval 1 år  
  Krister Frank omval 1 år 
  
Redaktionsrådet   
Sammankallande  Margreth Olsson omval 1 år 
 Robert Kindberg omval 1 år

Flinka fingrar
Sammankallande  Gun Ekstorm omval 1 år 
 Helena Gustavsson omval 1 år 
 Elaine Abrahamsson omval 1 år 

  

DHR GÖTEBORGSAVDELNINGEN
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
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Trivselbingo
Sammankallande Margreth Olsson omval 1 år 
 Marianne Enoksson omval 1 år  
 Thomas Willson             nyval 1 år

Grå Pantrarna 
Sammankallande Vakant Nyval 1 år 
 Vakant Nyval 1 år
   
Centrala Rådet för Funktionshinderfrågor
Ordinarie Robert Kindberg 
Ersättare Håkan Högberg

ABF:s studieråd för 
funktionshinderorganisationerna
Ordinarie ledamot Robert Kindberg 
Ersättare Cecilia Solberg

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor
Ordinarie Robert Kindberg 
Ersättare Akbar Hosseini 

Dalheimers Hus delaktighetsråd
Ordinarie Linda Karlsson 
Ersättare Robert Kindberg
 
Styrelsen för Funktionsrätt Göteborg
Ordinarie Håkan Högberg  
Ersättare Cecilia Solberg

Styrelsen Antidiskrimineringsbyrån (ADB) Väst
Ordinarie  Cecilia Solberg

Årsmöte Region Västra Götaland 
den 24/4 via Zoom. 
 Linda Karlsson 
 Robert Kindberg 
 Cecilia Solberg 
 Marianne Enoksson 
 Susanne Janebrink 
 Annika Pålsson 
 Martin Rådberg 
 Thomas Willson 
 Christer Frank 
 Anna-Karin Johansson 
 Margreth Olsson 
 Akbar Hosseini 

Suppleant Lisbeth Karlsdotter
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Sedan många år tillbaka har DHR Göteborg en idrotts-
förening som heter Viljans IF. 

Aktiviteterna i idrottsföreningen har varit curling, boccia 
och kortspel. Från 1970 till en bit in på 2000-talet var det en 
stor grupp medlemmar som var mycket aktiva i de respek-
tive idrottsaktiviteterna. Föreningen var bl a medlemmar i 
flera handikappidrottsföreningar och deltog i cuper.  Även 
DHR Göteborgs Motorklubb hade sina styrelsemöten och 
andra träffar i denna klubbstuga.

Alla idrottsaktiviteter har, om det inte varit cup på annan 
plats, hållits i Viljans IF:s klubbstuga som ligger i Välenom-
rådet i Västra Frölunda.

Vår klubbstuga är ett rödmålat hus (försett med en längre 
ramp på framsidan) som ligger i ett område med flera klubb-
stugor på Klubbvägen 31 i Västra Frölunda. 

I stugan finns ett ganska stort allrum (samlingslokal) där det 
kan spelas t ex boccia och där samlas vi när vi exempelvis har 
styrelsemöten, kvartalsmöten, årsmöten och kräftskiva.  

Numera har vi inte så många idrottsaktiviteter på grund av 
att det inte finns ett lika stort intresse för det och för att vi 

medlemmar som är i lite yngre ålder har mer begränsade 
rörelseförmågor än de medlemmar som var aktiva från 1970 
till en bit in på 2000-talet.

Därav ovanstående anledning röstades det för och besluta-
des om vid årsmötet 2020-03-01 att idrottsföreningen Viljans 
IF ska läggas ned och bli en del (en sektion) i DHR Göte-
borgsavdelningen. Viljan kommer att ha kvar en egen sty-
relse men medlemmar behöver i fortsättningen inte betala 
en separat medlemsavgift till Viljan utan det räcker med att 
betala in medlemsavgiften till DHR Förbundet.

På grund av pågående pandemi har vi i nuläget inga plane-
rade aktiviteter med Viljans IF, men så fort det blir möjligt så 
kört vi igång! Håll utkik i Mötespunkt.

Anna-Karin Johansson
Ledamot Viljans IF

VILJANS IF



 NR 2-2021  DHR – MÖTESPUNKT 35

Välens klubbstuga
Viljans IF har haft all sin egen verksamhet förlagd till Välen. Likaså Viljans 
sponsor, DHR Göteborg, som haft ett möte med nätverket ”Öppna Göte-
borg” samt ett föreningsmöte. På grund av pågående pandemin har dessa 
möten varit s.k. Hybrid-möten, dvs. vissa deltog fysiskt och några digitalt.  
Detta har varit mycket uppskattat av medlemmarna.

Aktiviteter
Viljans IF hade sitt årsmöte den 1 mars. På grund av pandemin (COVID-19) 
har vi varit tvungna att ställa in alla Viljans IF:s planerade aktiviteter under 
året.
 
DHR Göteborgsavdelningen har 
lånat lokalen vid 2 tillfällen. Ett 
möte med nätverket ”Öppna Gö-
teborg” samt ett föreningsmöte. 
Teater Kattma har också under 
hösten haft sina 3 repetitioner i 
lokalen.

Vi har genomfört en höst-rens-
ning i lokalen. Onödiga och 
söndriga saker har rensats bort.

Under året har ett antal medlem-
mar och övriga haft abonnemang 
på bingolotter vilket ger inkom-
ster till föreningen. 

Styrelsen vill härmed avge en redogörel-
se för Viljans IF:s verksamhet under det 
gångna året. Efter årsmötet, som hölls 
den 1 mars 2020, har styrelsen, revisorer, 
grenledare och kommittéer bestått av 
följande personer:

Förtroendevalda

Styrelsen 
Ordförande Pia By
Vice ordförande  Robert Kindberg
Sekreterare Helena Gustavsson
Kassör Karl-Gustav Rosborg
Ledamot Anna-Karin Johansson
Ersättare Helen Palmenäs
Ersättare Lena Martinsson Westerlin

Revisorer
Ordinarie  Martin Ekman
Ersättare  Roland Stegeröd

Välenkommittén Styrelsen bevakar

Kaffekommittén Helena Gustavsson
 Ulf By

Valberedningskommittén
Krister Frank
Ulf By 
Margreth Olsson

Grenledare
Boccia Styrelsen bevakar
Kortspel Styrelsen bevakar
Mattcurling Styrelsen bevakar

Medlemsantal
Medlemsantalet var under året 65 stycken.

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under året haft inte haft några pro-
tokollförda sammanträden.

Ekonomi
Vad ekonomin beträffar hänvisas till den ekono-
miska berättelsen.

VILJANS IF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Höstrensning i lokalen

DHRG:s föreningsmöte på Välen 
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Slutord
Styrelsen tackar för det gångna året, främst då DHR Göteborgsavdelningens understödsstiftelse för finan-
sieringen av lokalen, samt alla andra som på olika sätt deltagit i verksamheten. På årsmötet, 1 mars 2020, 
beslutades att Viljans IF upphör som egen förening och blir en sektion under DHR Göteborgsavdelningen. 
Styrelsen hoppas att detta skall leda till mindre administration och mer tid till verksamhet samt att fler med-
lemmar aktiverar sig så att klubbstugan kommer att utnyttjas mer 2021.

Viljans IF:s styrelse

 Pia By Robert Kindberg Helena Gustavsson
 Ordförande  Vice ordförande  Sekreterare

 Karl-Gustav Rosborg Lena Martinsson Westerlin Anna-Karin Johansson
 Kassör Ledamot Ledamot
  
 Helen Palmenäs 
 Ledamot

BÄSTE MEDLEM I DHR GÖTEBORG & VILJANS IF 
 PLANERADE AKTIVITETER 2021

På grund av pågående pandemin, COVID-19, så har 
styrelsen för viljans IF ännu inte planerat in några 
aktiviteter för 2021. 

Vi hoppas komma igång med fysiska aktiviteter till hösten. Då 
hoppas vi också att vi kan träffas både fysiskt och samtidigt 
digitalt. Skulle folkhälsomyndighetens rekommendationer för-
ändras till det positiva kommer självklart aktiviteterna igång ti-

digare. Håll utkik efter uppdaterad information i Mötespunkt 
och på våra sociala medier.

Styrelsen Viljans IF

PS! Har du frågor, tips eller vill ha info om kring Viljans akti-
viteter, kontakta: Pia by, piajarvinen53@gmail.com
070-331 40 16 eller Robert Kindberg. 0768-75 25 11 dagtid.
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Styrelsen för Unga Rörelsehind-
rade Göteborgsklubben redovi-
sar här vad vi arbetat med under 
verksamhetsåret 2020:

Styrelse
Astrid Steen ordförande
My Gustafsson vice ordförande
Erik Dahlström kassör
Felicia Aronsson sekreterare
Viktoria Andersson ersättare
Felix Ek ersättare
Emma Hallel  ersättare
Rebecca Broberg ersättare

Revisor
Krister Frank ordinarie
Karl-Gustav Rosborg ersättare

Valberedning
Karl Larsson är ansvarig för valbered-
ningen.

Pandemin slog till
År 2020 kommer bli känt för det år som 
en pandemi drog över världen i form av 
covid 19. Den påverkade alla verksam-
heter och alla människor i Sverige och 
naturligtvis även Unga Rörelsehindrade. 
Kansliet ”gick hem” den 11 mars och ar-
betade därefter hemifrån som det upp-
manats i samhällsinformationen. De 
traditionella medlemsträffarna byttes ut 
mot on-lineträffar via nya plattformar.  

Representation
Färdtjänstens råd för funktionshindrade
Göteborgsklubben är representerad av 
Astrid Steen i färdtjänstens råd för funk-
tionshindrade. Lisbet Karlsdotter är er-
sättare. I rådet förs det fram viktiga syn-
punkter på hur färdtjänsten i Göteborg 
ska fungera. Sex möten hölls under året. 
Två fysiska möten och resten via Teams.  

Övriga råd som Unga Rörelsehindrade 
har plats i och som vi deltagit i möten 
under 2020 är: 
• Hälsa och sjukvård (HSS) brukarråd i 

VG-regionen.  

• Samråd funktionshinder, ett av 
fem samråd under Beredningen för 
mänskliga rättigheter i VG-regionen.

• Brukardialog Västra hälso- och sjuk-
vårds-nämnd.

• Brukardialog Göteborgs hälso- och 
sjukvårds-nämnd.

• Temagrupp Barn och Unga i Kom-
mun och sjukvård – samverkan i Gö-
teborgområdet.

• Habilitering & Hälsa, Västra Göta-
lands-regionen. 

DHR Göteborgsavdelningen
Astrid Steen är adjungerad i DHRGs 
styrelsemöten. Övriga i styrelsen är er-
sättare.

Teater Kattma
Astrid är Göteborgsklubbens kontakt-
person i Teater Kattma. Teater Kattma 
arbetar med dramaworkshops som kre-
ativ metod med deltagare med och utan 
funktionsnedsättning. 

Medlemsantalet
Göteborgsklubbens medlemsantal i de-
cember 2020 var oklart på grund av vårt 
förbunds redovisning. Vi har valt att gå 
på 2019 års medlemsantal som var 102 
medlemmar.

Organisation
Förbundet Unga Rörelsehindrade har i 
dagsläget tre regioner varav Göteborgs-
klubben är den som ansvarar för verk-
samhet i västra Sverige. Göteborgsklub-
bens medlemmar bor, trots namnet, i 
hela Västra Götalandsregionen samt 
även i andra kommuner utanför regio-
nen. 

Lokaler 
Göteborgsklubben har sitt kansli förlagt 
till Dalheimers hus i Göteborg. Utöver 
kanslilokalen har föreningen en lokal 
med pentry som är tillräckligt stor så vi 
kan arrangera mindre medlemsmöten. 
Vid större medlemsträffar hyr vi kon-
ferenslokaler av Dalheimers hus eller på 
annan lämplig plats.

Finansiering
Göteborgsklubbens verksamhet har 
möjliggjorts av medel från Göteborgs 
stad, Västra Götalandsregionen, DHRG 
Understödsstiftelse och Förbundet 
Unga Rörelsehindrade. Vi vill tacka för 
detta finansiella stöd som gör att vi kan 
bedriva vår verksamhet för barn, ungdo-
mar och unga vuxna med rörelsehinder.

Hemsida
Vår hemsida finns på: 
http://ungarorelsehindradegoteborgs-
klubben.se//. Styrelsen och kansliet har 
hjälpts åt att skriva på bloggen och hålla 
sidan levande. På bloggen lyfter vi vår 
verksamhet och våra intressefrågor ur 
olika perspektiv.

Anställning och kansli
Expeditionen har två på halvtid an-
ställda tjänstemän, ombudsman Lisbet 
Karlsdotter och kanslist Kristina Kind-
berg. Kansliet ger information och stöd 
till styrelsen när det gäller föreningens 
arbete. Kansliet ger också information 
till medlemmar, media, skolelever, poli-
tiker och olika myndigheter i frågor som 
rör vår målgrupp.

Som arbetsgivare får Unga Rörelse-
hindrade arbetsmarknadsstöd i form 
av lönebidrag av sina anställda. Tidi-
gare har omprövningarna av bidraget 
skötts snabbt och korrekt av Arbets-
förmedlingens handläggare. Men när 
Kristinas lönebidrag skulle omprövas 
2020 tog det handläggaren från mars 

UNGA RÖRELSEHINDRADE GÖTEBORGSKLUBBENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 
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till november för att klara av ärendet. 
Tre läkarintyg krävdes in, en önskan att 
koda om Kristina för att förbättra deras 
statistik, hånfulla frågor om Kristina 
kunde stå på knä/huka sig, skrik från 
handläggaren när vi ifrågasatte hennes 
bemötande. Som förening är vi positiva 
till granskning av de bidrag som går ut 
till arbetsgivare men detta var allt annat 
än ett korrekt utfört arbete. Notera att 
Kristina har varit anställd med löne-
bidrag sedan 2001, omprövningar har 
gjorts vart annat år och att Kristina har 
en medfödd funktionsnedsättning och 
sitter i elrullstol samt att vi är en mycket 
transparent arbetsgivare med nära kon-
takt med Göteborgs stad som ger oss 
verksamhetsbidrag.  

Arbetsmiljöarbete
Under året har Unga Rörelsehindrade 
Göteborgs-klubbens styrelse satsat extra 
på arbetsmiljön för de kanslianställda. 
Ordförande och kassör har gemensamt 
med kansliet bildat gruppen Astrid och 
de tre aporna. Gruppen har haft 32 on-
line-möten under året. Syftet är att ha 
en tät kontakt med kanslipersonalen för 
att garantera det fysiskt och psykiskt 
välmåendet under pandemin samt att 
leda och fördela arbetsuppgifterna som 
efter den 11 mars sköttes från respekti-
ves hem.

Samarbete
Under året har Unga Rörelsehindrade 
Göteborgs-klubben haft samarbete med 
DHRG och deras nätverk. Vi har ock-
så haft ett gott samarbete med teater 
Kattma där flera av våra medlemmar är 
aktiva amatörskådespelare. Vi har haft 
samarbete med Funk-tionsrätt Göte-
borg. Vi har deltagit i Dalheimers hus 
Hälsovecka. Samtal har hållits med re-
presentanter från RTP, Hjärnkraft och 
NEURO. 

Styrelsemöten och -uppdrag
Styrelsen har haft 15 protokollförda 
sammanträden året. Styrelsen har haft 
uppdrag som bestått i möten med myn-
digheter, media, andra organisationer 
och projekt. Vi har även under året träf-
fat studerande på olika nivåer för att vara 

till stöd för deras skolarbeten. Syftet är 
att föra fram vår målgrupps behov och 
presentera våra intressefrågor. Styrelsen 
har i grupp, enskilt eller gemensamt 
med kansliet utfört ett antal uppdrag. 

Årsmötet 
Unga Rörelsehindrade Göteborgsklub-
bens årsmöte hölls den 24 maj via platt-
formen Skype. Det fungerade bra att 
träffas online. Alla deltagare hade blivit 
förberedda på hur mötet skulle gå till 
väga då det skedde online. 15 personer 
deltog i mötet.

Representation vid övriga års-
möten
• DHR Göteborgsavdelnings årsmöte 
• DHR Västra Götalands-regionens års-

möte
• Förbundet DHR förbundsmöte

Ett urval av styrelsens och kans-
liets uppdrag under år 2020 är:
 
Den 23 januari deltog Göteborgsklub-
ben i Dalheimers hus Hälsovecka på 
föreningarnas informationsdag. Astrid 
höll sin monolog från teater Kattmas fö-
reställning Alla har rätt som en av pro-
grampunkterna under veckan. 

Den 23 januari - deltagande i informa-
tionsmöte med Coompanion Göteborg.

Den 20 februari deltagande i LaSSe råd 
och stöds informativa kurs om teknik.

Den 23 februari uppförde Teater Katt-
ma föreställningen Fröken Julia i rullstol 
i Borås.

Under april och maj deltagande i studie-
cirkeln ”Rätten till ett självbestämt liv” 
arrangerad av LaSSe råd och stöd.

Den 13 maj webbmöte om Göteborgs 
Stads program för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning.

Den 18 maj information om Göteborgs 
Stads inrättande av Nämnden för funk-
tionsstöd. 

Den 3 juni deltog representanter från 
föreningen i samtal med Creative point, 
ett kulturprojekt.

Den 23 juni deltagande i Kafé Spinalis 
online-träff på tema ”Oro i coronatider”.

Under oktober deltagande i LaSSe råd 
och stöds studiecirkel om teknik och 
funktion. 

Vid tre tillfällen deltagande i en kurs om 
Sex och rättigheter arrangerad av DHR 
VG-regionen. 

Den 3 och 10 november deltagande i 
DHR Förbundets träff ”Min vardag i 
coronatider”.

Den 11 november deltagande i föreläs-
ning om Anakrona livsvillkor: makt, 
möjligheter och begär i den föränderliga 
svenska välfärdsstaten. Föreläsare Chris-
tine Bylund. 

Den 13 november deltagande i Förbun-
det Unga Rörelsehindrade möte om nya 
arbetsmetoder. 

Den 18 november deltagande i Funki-
bators online-träff om influencers inom 
funkisområdet.

Den 27 november deltog vi i Mikael 
Mery Karlssons disputation gällande 
hans avhandling: Gå eller rulla, alla vill 
knulla. Mikael har tidigare gjort flera 
besök hos oss och intervjuat medlem-
mar. Det är också roligt att han namngi-
vet sin avhandling efter Göteborgsklub-
bens tröj-tryck. 

Den 28 november höll Unga Rörel-
sehindrade region Stockholm en träff 
om ”Psykisk ohälsa i en orolig tid” som 
representanter från Göteborgsklubben 
deltog i. 

Den 28 november deltagande i Funk-
tionsrätt Göteborg som presenterade 
den nya funktionshinderombudsman-
nen Ola Hendar i Göteborg.

Vid fem tillfällen i november och de-
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cember deltog vi i STILs Handikapp-
hajk. Ett spännande upplägg med gäster 
från USA, Storbritannien och Sverige.

Den 3 december deltog vi i Internatio-
nella funkisdagen, online såklart.

Den 7 december hade vi representation 
på Nina Muhonens boksläpp ”Den ädla 
konsten att balasera livet”. 

Den 13 december deltog vi i olika Lus-
sefirande online.

15 december deltog vi i Göteborgs 
FN-förenings information om funkof-
obi. 

Samtal med studerande
Under året har Astrid, Erik och kans-
lipersonalen hjälpt studerande på olika 
nivåer med deras uppgifter. Samtalen 
har skett via telefon, online och via mej-
lkontakt samt enkätsvar. Det har varit 
studenter som undersökt Regionens hus 
och dess tillgänglighet, tillgänglighe-
ten i Göteborgs stad under byggtiden. 
Konststudenter som skriver om ”den 
sittande kroppen”. Studenter som skrev 

om föreningshistoria, om krisberedskap, 
om Tillgänglig turism och om organisa-
tionsteori. Det är alltid roligt med dessa 
kontakter och samtal.

Medlemsmöten 
Tre medlemsträffar på plats hann vi 
med att hålla innan samhället i stort 
stängde ner:
Föreläsning om stressnivå i var-
dagen
Den 28 januari kom Sara Jonåker och 
gav tips på hur man kan komma tillrätta 
med vardagsstressen. Sara har under tre 
år arbetat med projektet StrÅng (StrÅng 
står för Stress- och ångesthantering för 
unga vuxna med rörelsenedsättning). 
De har gett ut en handbok – Jag vill 
bara leva mitt liv, stresshantering för dig 
med rörelsehinder, denna bok delades ut 
under mötet. 

Alla hjärtans dag
Den 14 februari på Alla hjärtans dag 
höll vi en medlemsträff på temat Kär-
lek - såklart. En kväll med mycket prat 
och en stor röd hjärtformat tårta, allt i 
kärlekens tecken. 

Filmtajm
Den 7 mars tittade vi på filmen Fuck-
ing Åmål. Det finns massor att prata om 
den här filmen. Onyttigt snacks och läsk 
till filmen såklart.

*****
Därefter var det onlinemöten 
som gällde. 
Många saknade att träffas, att kunna 
fika tillsammans och lättare avläsa var-
andras ansikten och kroppsspråk. Men 
onlinemöten har fördelen att inga resor 
behövs och de är enkla att förbereda och 
därför kunde vi också erbjuda tätare 
träffar. Träffarna modereras av Astrid 
och Kristina. Ibland hade vi en inbjuden 
föreläsare och ibland höll moderatorer-
na själva i träffen och ledde samtalen. Vi 
bjöd in generöst in till träffarna vad det 
gällde bostadsort och åldersgräns. Träf-
farna hölls via Skype och i slutet av året 
övergick vi till Zoom.

*****
Hur mår du i corona-tider?
Den 10 april höll Göteborgsklubben sitt 
första onlinemöte via Skype. Diskussion 
under ledning av Astrid och Kristina: 
Hur påverkar pandemin dig? Är man 
mer isolerad än tidigare eller är det ing-
en skillnad? Är du orolig eller rent av 
rädd? Eller ligger du i soffan och käkar 
chips och ser på Netflix?
Hur får du vardagen att fungera
Den 14 april diskuterade vi utifrån att 
ha ett stort behov av service i corona-ti-
der. Får du den service du behöver? Hur 
gör du med din handling? Hur träffar 
du dina kompisar

Om fördomar du mött och be-
möter
Den 17 april träffades vi online och 
pratade om vilka dumma kommentarer 
har vi fått höra på grund av vår funk-
tionsnedsättning. Hur får man stopp på 
sådana kommentarer? Vem är det som 
säger dem och varför? Har du några tips 
att dela med dig till oss andra? 

Färdtjänst
Den 22 april var Robert Kindberg in-
bjuden för att tala om vad som funkar 

En typisk onlineträff 
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och vad som inte funkar med våra färd-
tjänstresor. Vi pratar allmänt om färd-
tjänst i VG-regionen.

Diskussion om filmen Crip Camp
Den 27 april diskuterade vi dokumen-
tärfilmen Crip Camp som visas på Net-
flix. Filmen skildrar början på funk-
tionsrättsrörelsen i 70-talets USA. Den 
berättigade vreden som människor med 
funktionsnedsättning kände av att hål-
lits utanför samhället, spred sig till Sve-
rige och tvingade fram lagar om bland 
annat tillgänglighet.

Personlig service i coronatider
Den 6 maj diskuterade vi personlig ser-
vice i coronatider. Alltså: hemtjänst, led-
sagning, personlig assistans, boendestöd 
och allt vad det heter. Fungerar hjälpen?  
Kan du lita på att de som ger dig service 
inte smittar dig?

Personlig service och relationer
Den 12 maj diskuterade vi relationen 
mellan den som får och den som ger 
den personliga servicen. Med personlig 
service menar vi: hemtjänst, ledsagare, 
kontaktperson, boendestöd och person-
lig assistans. Vad gör man om man inte 
tycker att funkar? Kan man vara vän-
ner? Vad gör man om man känner att 
den som ger den personliga servicen ”tar 
över” och styr och ställer för mycket?
Servicehundar, hur funkar det?
Den 19 maj berättade Mia Bertram om 
hur det funkar med servicehund. Vad 
gör en servicehund? Är utbildningen 
svår? Vad kostar det?

Hur förbättrar man sin själv-
känsla?
Den 2 juni Var kommer en god själv-
känsla ifrån? Har du en sann bild av dig 
själv? Vågar du stå på dig? Har du ett 
gott självförtroende? Hur får man ett 
bättre självförtroende?  

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklub-
ben inleder höstens online-träffar 
på tema Hälsa. Frågan om hälsa hos 
personer med funktionsnedsättning 
är viktig och komplicerad. Att ha en 
funktionsnedsättning innebär inte i sig 

en försämrad hälsa men är en hälsorisk 
som hör ihop med de livsvillkor som vi 
har. Villkor som svagt inflytande, eko-
nomisk otrygghet, diskriminering, pro-
blem med hjälpmedel, färdtjänst som 
inte fungerar, indragen assistans eller 
hemtjänst som inte räcker till och brist 
på tillgänglighet i samhället. Allt detta 
riskerar att försämra livskvaliteten.

Ohälsa är nästan tio gånger vanligare 
bland personer med funktionsnedsätt-
ning jämfört med befolkningen i övrigt. 
Så mycket som var femte ung person 
mellan 16 och 29 år motionerar aldrig. 
Vad kan vi som förening göra åt detta? 
Vi kan peppa våra medlemmar att en-
gagera sig i någon fritidsaktivitet och 
presentera förslag på vad man kan göra:

Hälsosnack med Marika Hall
Den 2 september berättade Marica Hall 
från Ny Resurs om vad de har att erbju-
da. Ny Resurs vill öka möjligheterna för 
personer med funktionsnedsättning till 
en mer aktiv fritid, sysselsättning och 
bättre hälsa

Hälsosnack med Stina Wikström
Den 7 september pratade Stina om Para-
sport Göteborg. De samordnar och or-
ganiserar uppsökande verksamhet samt 
utbildnings- och tävlingsverksamhet för 
sina 32 föreningar. De anordnar Prova 
På aktiviteter i samarbete med skolor 
och habiliteringar.

Hälsosnack med Tord Hansson
Den 29 september pratade Tord om vik-
ten och möjligheten att vistas i skog och 
mark. Han berättar om aktiviteter som: 
skridskokälke i Ruddalen, kajak, natur-
reservatet i Vättlefjäll och såklart om 
Rullegruppen.

Hälsosnack med Petronella 
Larsson
Den 13 oktober Petronella pratade om 
de aktiviteter som 3V erbjuder, bland 
annat boccia, racerunning och el-hock-
ey. 

Om personlig service med Karin 
Schlyter

Den 3 november bjöd vi in Karin för 
att berätta om vad det finns för olika 
insatser. Hur sätter jag bäst ord på vil-
ka behov har jag och hur lägger jag bäst 
fram detta till handläggaren. Personlig 
service här menar vi är: hemtjänst, bo-
endestödjare, ledsagning och personlig 
assistans.

Café Skitsnack om Snedvriden 
snällhet
Den 24 november tog Café Skitsnack 
upp om snällhet. Inte om den schyssta 
snällheten utan om den snedvridna som 
går så fel, så fel. Den riktas mot oss med 
synliga funktionsnedsättningar och som 
är så svår att hantera. Till exempel när 
man blir utsatt för att någon talar till 
en som till barn, trycker en liten peng 
i handen eller börjar putta på rullstolen 
bara för att de förutsätter att man behö-
ver hjälp. Eller när man bokstavlig och 
bildligt får en klapp på huvudet och få 
höra hur ”dutti” man är. 

Dessutom …
… har Teater Kattma har hållit i ett an-
tal workshoppar inför sin kommande 
föreställning Ljuset genom sprickan i 
muren där några av våra teaterintressera-
de medlemmar deltagit. Teater Kattma 
spelar teater ut ett rättvisepolitiskt per-
spektiv med ledning av Hans Sjöberg. 

Göteborgsklubben har aktivt uppmunt-
rat våra medlemmar att delta i webbi-
narier och andra onlineevent som berör 
våra intresseområden. Till exempel: 
DHRG har anordnat träffar med nät-
verket Öppna Göteborg som ansvarar 
för frågor om färdtjänst, kollektivtra-
fik och tillgänglighet. STIL anordnade 
fem fantastiskt intressanta träffar un-
der samlingsnamnet: Handikapphajk. 
DHR Region Västra Götaland bjöd in 
till en kurs på temat Sexuella rättigheter 
i praktiken, för personer med nedsatt rö-
relseförmåga. 

Detta år har utvecklat nya mötesstrate-
gier och lärt oss hur Zoom, Teams, Dis-
cord och Hangout fungerar och värdet 
av laddade surfplattor.  
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SLUTORD
Under denna tråkiga och oroliga tid är det extra viktigt att vi finns: dels ur ett socialt perspektiv genom våra onlineträffar men ock-
så ur ett politiskt perspektiv. När tjänstemän och politiker försöker försämra våra rättigheter är det viktigt att vi hörs.  Tillsammans 
kan vi kämpa för ett samhälle utformat för alla, där man inte värderas utifrån funktionalitet. 

Styrelsen för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

 Astrid Steen My Gustafsson Erik Dahlström
 Ordförande Vice ordförande Kassör

 Felicia Aronsson Viktoria Andersson Emma Hallel
 Sekreterare Ersättare Ersättare

 Felix Ek  Rebecca Broberg
 Ersättare  Ersättare
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AKTIVITETER 2021

Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” fortsätter att arbeta 
för fysisk tillgänglighet i Göteborgs & Partille kom-
mun. Självklart också för en tillgänglig och användbar 
färdtjänst/kollektivtrafik för personer nedsatt rörelse-
hinder.  

Mötena är alltid Digitala på platformen Microsoft 
TEAMS”. När pandemin tilllåter kommer mötena 
även hållas fysiskt. DHRG:s Kansli meddelar möte-
slokal när fysiska möten är tillåtet/säkert.

2021, DHRG:S NÄTVERK, FÖR ETT 
”ÖPPET GÖTEBORG!”

Sista Onsdagen i varje månad
Dag och tid: onsdagar 17.00 – 19:00

27 januari                                      
24 februari                                    
31 mars                                          
28 april                                            
26 maj                                             
30 juni                         Liseberg  om möjlighet finns                  
25 augusti                                      
29 september                              
27 oktober                                    
24 november                 

Mötena annonseras i Mötespunkt och/eller i ett se-
parat utskick till medlemmar som anmält intresse. 
Vill du ha utskick ifrån nätverket ”ÖPPNA” GÖTE-
BORG”? 

Anmäl ditt intresse till Jonas goteborg@dhr.se 
på kansliet. Frågor om Nätverket, ring: 0768-752511 
eller robert.kindberg@dhr.se
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AKTIVITETER 2021

HUR FUNGERAR DIN 
DIGITALA VARDAG?

Hur har ditt liv förändrats under pandemin? Har nå-
got blivit lättare eller bättre? Vad känns svårast att 
hantera?

Under vintern och våren kommer DHR Göteborg hål-
la digitala medlemsträffar där ni får bestämma ämnet 
för dagen. Ordet är fritt. Det kommer antingen att vara 
Jonas, Linda, Annie eller Robert som håller i mötet. 
 Vi kommer att träffas varannan tisdag klockan 18:00 
– 19:00 på Teams.

Du anmäler dig till kansliet senast måndagen innan 
nästa träff. Sen kommer du att få en länk löpande till 
de kommande träffarna, kan du inte delta så behöver 
du bara hoppa över den aktuella gången.

Datum för träffar: 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 4/5 samt 
18/5.

GÖTEBORGSFONDEN
Göteborgsfondens ändamål är att ge bidrag till med-
lemmar i DHR Göteborg för att täcka kostnader för 
personliga utgifter som extra hjälpmedel (där man 
bara får ett från regionen) eller som man aldrig kan 
få som hjälpmedel, anskaffning av glasögon, repara-
tioner av tänder utöver normala tandvårdskostnader 
m.m. Bidrag får inte lämnas till rekreation eller reha-
biliteringar.

Skriv ett vanligt brev som innehåller personuppgifter, 
kontonummer och vad du söker till samt hur mycket.  
Märk ansökan ”Göteborgsfonden”. Ansökan kan gö-
ras under hela året.

Ansökan skickas till:
DHR Göteborgsavdelningen
Göteborgsfonden 
c/o Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Har du frågor om Göteborgsfonden? 
Frågor besvaras endast via denna e-postadress: 
marianne.enoksson@dhr.se

JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50, 0708-60 68 74
E-post goteborg@dhr.se

ANMÄLAN
För att inte vara beroende av att endast en person här 

på kansliet kan ta emot anmälningar, så vill vi att 
anmälningar till våra aktiviteter i fortsättningen ska 

gå till adressen goteborg@dhr.se

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

om du får förhinder.

INBJUDAN!
DHR Region Västra Götaland 

inbjuder till kurs om EU.
Lördagen 20 mars 2021

Digital kurs, kl. 13.00-15.30
Vilka frågor vill du ställa till David Lega?

Innehåll:
• Att arbeta som EU-parlamentariker
• EU- nätverket har ordet

Föreläsare: EU-parlamentariker 
David Lega (KD)

Plats:  Digital kurs, anslutningslänk skickas  
 ut i god tid innan kursstart
Datum: lördag 20 mars 2021
Tid: Start kl. 13.00 -15.30 
Kursledare: Marianne Enoksson

Anmäl dig via mail senast 10 mars till 
marianne.enoksson@dhr.se.

Vid anmälan v.g uppge namn, avdelning samt 
mailadress.

Skriv också i mailet vilka frågor du vill ställa till 
EU-parlamentarikern David Lega. 

Utbildningen genomförs i samverkan med ABF och 
med stöd från Västra Götalandsregionen.

Styrelsen för DHR Region Västra Götaland.



   

AKTIVITETSKALENDER 2021
MARS
 2 Hur fungerar din digitala Vardag? 7  Viljans IFs årsmöte
 10 Föreningsmöte – med förbundsordförande   som gästtalare
 15 Årsmötet startar via webbformulär och post 16 Hur fungerar din digitala Vardag? 18 Bilstöd – problematik i bilstödsprocessen1 8 Stiftelsemöte
 25 Styrelsemöte
 30 Hur fungerar din digitala Vardag? 30 Påskfika
 31 NÖG

APRIL
 6 Afternoon Tea; Filmträff Crip Camp 7 Det digitala årsmötet avslutas
 13 Hur fungerar din digitala Vardag? 14 Vardagsekonomi (mer information i nästa nummer) 27 Hur fungerar din digitala Vardag? 28 NÖG
 29 Styrelsemöte

MAJ
 4 Hur fungerar din digitala Vardag? 11 Afternoon Tea; Framtidsvisioner ur ett   medlemsperspektiv
 18 Hur fungerar din digitala Vardag? 26 NÖG
 27 Styrelsemöte
 27 Stiftelsemöte

Om inget annat anges så sker möten och träffar i Teams.Kalendern uppdateras vartefter.

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

POSTADRESS 
Slottsskogsgatan 12, 

414 53 Göteborg

Mån-tors 10-12, 13-15

BESÖKSADRESS 
Slottsskogsgatan 18

TELEFON 
Jonas 031-704 60 50, 0708-60 68 74
Linda 0732-36 02 73
Robert 0768-75 25 11
Annie 0768-83 59 51

E-POST TILL KANSLIET
goteborg@dhr.se

HEMSIDA
www.dhr.se/goteborg 
SOCIALA MEDIER

www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen

www.twitter.com/
dhrgoteborg

IDROTTSFÖRENINGEN VILJAN
Klubbvägen 31, Välen.

Robert Kindberg 0768-75 25 11
Anna-Karin Johansson 0704-97 89 33

UNGA RÖRELSEHINDRADE 
GÖTEBORGSKLUBBEN

OMBUDSMAN
Lisbet Karlsdotter 

KANSLIST
Kristina Kindberg

TELEFON 
031-13 33 95

E-POST 
urg@telia.com
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