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Förslag från styrelsen till årsmötet 

 

Att 20 kronor till avdelningen ligger fast över medlemsavgiften 

Att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter 

Att styrelsen får 3500 kronor för fördelning av arvode till ordförande, 

 sekreterare och kassör. 

 Sammanträdesarvode 60 kronor per möte kvarstår som tidigare 
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ÅRSMÖTE DEN 27 MARS 2021 DHR ÖREBROAVDELNING  
 
DAGORDNING: Ordförande Christer Johansson hälsar välkommen  
Övrig information  
Förhandlingar enligt föredragningslista  
Beräknad avslutning  
  
Föredragningslista:  
 
§ 1  Årsmötets öppnande  
 
§ 2  Fastställande av röstlängd  
 
§ 3  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
 
§ 4 Antagande av dag- och arbetsordning  
 
§ 5  Val av årsmötesfunktionärer:  

• ordförande  

• sekreterare  

• två justerare tillika rösträknare 
 
§ 6  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse  
 
§ 7  Revisorernas berättelse  
 
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
 
§ 9 Fastställande av budget  
 
§ 10  Fastställande av verksamhetsplan  
 
§ 11 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
 
§ 12  Beslut ang styrelsens förslag till årsmötet om avdelningsavgift och styrelsearvoden  
 
§ 13  Val av 2 styrelseledamöter på 2 år 
 
§ 14 Val av 1 revisor på 2 år 
 
§ 15 Val av representanter till: 

▪ DHR-distriktets årsmöte (3 ombud) 
▪ Anhörigcentrum (2 ombud) 

 
 
§ 16 Val av särskilt ansvariga 

▪ Lotteriansvarig 
▪ Styrelserepresentant i trivselgruppen 

 
  
§ 17  Val av valberedning;  
 
§ 18  Årsmötets avslutning  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR DHR ÖREBROAVDELNING  
 
Avdelningens uppgifter är att i enlighet med förbundets stadgar och handlingsprogram samt Förbundsstyrelsens 
beslut att bedriva verksamhet inom i första hand Örebro kommun.  
Avdelningen skall bevaka och behandla frågor för enskilda personer med funktionsnedsättning och frågor av 
gemensamt intresse för avdelningens medlemmar.  

 

Detta arbete utförs genom  

• att sprida information om funktionsnedsattas situation  

• att i kommunala nämnder och förvaltningar bevaka de funktionsnedsattas intressen och föra framställningar 
som leder till förbättringar för de funktionsnedsattas levnadsvillkor  

• att ordna olika aktiviteter, avdelningsmöte, resor, studier och bedriva utåtriktad verksamhet. Ge 
medlemmarna information om aktuella samhällsfrågor och stärka uppfattningen om att 
funktionsnedsättning inte är en egenskap utan ett hinder i vissa situationer.  

 
Mycket av arbetet sker genom KTR:s referensgrupp och KTR (Kommunala Tillgänglighets Rådet).  
  
Styrelsen har under året 2020 haft följande sammansättning:  

 

Ordförande:   Christer Johansson  
Vice ordförande:            Inge Andersson  
Sekreterare:     Ing-Marie Wessén  
Kassör:               Sven-Peter Sörensson  
Ledamöter:       Mary-Anne Gustafsson, Christina Uddman, Christer Krille Johansson  
Revisorer:   Jihad Menhem och Claes-Göran Andersson  
  
Medlemmar  
Medlemsantalet var den 31 december 2020, 101 personer, 14 nya medlemmar, 1 avliden.  
  
  
  
Representation  
Kommunala tillgänglighetsrådet:  Christer Johansson  
Referensgrupp KTR:              Christer Johansson o Inge Andersson  
Anhörigprojektet:                     Christina Uddman o Lena Johansson  
Ombud till DHR Örebro läns årsmöte:   Christer Johansson o Inge Andersson  
  
Avdelningens årsmöte 2020  
Årsmötet hölls den 7 mars 2020 på Änggatan 23. John Johansson ledde årsmötesförhandlingarna. Årsmötet beviljade 
ansvarsfrihet för styrelsen  
Omval 2 år ordförande:    Christer Johansson  
Val av 4 ledamöter på 2 år:     Mary-Anne Gustavsson, Ing-Marie Wessén,   
   Inge Andersson, Christer Krille Johansson,  
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Styrelsens sammanträden  
Styrelsen har under året haft 3 fysiska möten och 4 digitala möten protokollförda.  
  
 
 
Social verksamhet  
På grund av pandemin har vi sedan mars månad endast haft en medlemsträff. I övrigt har vi inte kunnat erbjuda 
någon social verksamhet där vi kunnat träffas fysiskt.  
  
Avdelningsmöten och medlemsträffar  
:  
Januari:  Styrelsemöte, grötlunch och filmkväll  
Februari:  Lättlunch, styrelsemöte  
Mars:  Styrelsemöte, sopplunch med musikquiz, årsmöte  
Augusti:  Styrelsemöte  
Oktober:  Medlemsträff vid Café Skogen 
November:  Styrelsemöte  
December:  Styrelsemöte  
 
Kurser och konferenser:  
 
Årsmöte avdelning och distrikt  
DHR´s digitala förbundsmöte  
KTR (Kommunala Tillgänglighets Rådet) och referensgrupp  
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Några exempel på rättighetspolitiskt arbete under verksamhetsåret 

Året har präglats av besparingar inom den offentliga sektorn. Tyvärr har flera åtgärder drabbat våra medlemmar. På 

riksplanet har frågan om den orimliga höga skatten för personer som är förtidspensionerade (dvs lever på sjukersättning) 

debatterats. Samma sak gäller de orättvisa villkoren för att få statligt bostadstillägg. Vi har försökt att sprida information 

om detta även lokalt eftersom nya avgifter inom kommun och region i hög grad påverkar många medlemmars redan svaga 

privatekonomi.  

I det lokala rättighetspolitiska arbetet har vi under året fördjupat vårt samarbete med Personskadeförbundet RTP och 

Synskadades Riksförbund SRF. 

 

• El-sparkcyklar – ett hinder i stadsmiljön 

Tillsammans med SRF har vi lyft frågan i kommunens tillgänglighetsråd och även medverkat när Nerikes Allehanda tog upp 

problemet i flera artiklar. 
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• Rullstolsramp vid ”Edwalls Hörna” 

Under många år har DHR påpekat behovet av att göra det möjligt att i rullstol ta sig nerför ”trapporna” vid Vasa-

konditoriet i centrala Örebro utan framgång. 

I samband med byggandet av Kulturkvarteret ökar behovet av tillfartsvägar till bl a ett nytt bibliotek. Vi fortsätter att 

bevaka denna fråga. 

 

 

 

• Rullstol på buss – regelverket förtydligat 

Under hösten uppmärksammades det i media att villkoren för den som vill åka i sin rullstol på Länstrafikens bussar 

har varit mycket otydliga.  En nyinflyttad rullstolsburen student blev nekad att åka av bussvärdar. 

Efter denna händelse tog styrelsen för DHR-avdelningen kontakt med ansvariga hos Länstrafiken och vid ett givande 

möte bestämdes att reglerna skulle förtydligas. 
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• Högkostnadskyddet avskaffat inom färdtjänsten i Örebro kommun. 

Den 1 jan 2020 togs högkostnadsskyddet för färdtjänstresor bort i Örebro kommun. I beslutsunderlaget borde också ha 

framgått att många kommuner i andra län har högkostnadsskydd men att det då ofta innebär att alla resenärer ges 

möjlighet att lösa månadskort vilket inte är fallet i Örebro. 

Vi fortsätter att kräva att det ska vara möjligt för ALLA att lösa ett månadskort för färdtjänstresor. 

 

• Ojämlika villkor för sjukresor 

Den som kan åka med vanlig kollektivtrafik har gratis sjukresor. För färdtjänstresenärer gäller dock ordinarie 

färdtjänsttaxa. Denna ekonomiska orättvisa har vi fört fram i regionens råd för funktionshinderfrågor. Frågan kommer att 

följas upp under kommande verksamhetsår. 

När det gäller resor till och från vaccination mot Covid-19 har Region Örebro län beslutat att även färdtjänstresor ska 

vara kostnadsfria. Detta borde gälla även vanliga sjukresor. 

 

• Beslutet om att Flextrafiken ska läggas ner måste rivas upp! 

Flextrafiken i Örebro är mycket uppskattad av många av våra medlemmar som bor i de stadsdelar som Flextrafiken 

trafikerar. Många kan använda dessa anpassade bussar med trevliga chaufförer som hjälper de resande och inte är 

stressade. Tyvärr så tog kommunfullmäktige beslut om att Flextrafiken ska läggas ner vid årsskiftet 1921/1922. 

Anledningen till att man inte tar bort den redan nu är att man är bunden av ett avtal med Region Örebro län. 

DHR-avdelningen fortsätter att i olika sammanhang verka för att beslutet om nedläggning ska omprövas och att man i 

stället ska utöka Flextrafiken till flera stadsdelar i Örebro 

 

• DHR-avdelningens arbete i Kommunala Tillgänglighetsrådet KTR 

Förutom påverkansarbete via sociala och andra media har avdelningens angelägna frågor drivits inom det kommunala 

tillgänglighetsrådets referensgrupp där alla funktionshinderorganisationer är representerade. Frågor som tas upp där förs 

sedan vidare till det kommunala tillgänglighetsrådet KTR som är kommunstyrelsens rådgivande organ i frågor som berör 

Örebroare med funktionsnedsättningar. 

DHR Örebroavdelning har flera representanter både i referensgruppen och i rådet. 

Exempel på frågor som tagits upp i KTR: 

• Tillgängligheten för elever med funktionsnedsättningar i kommunens skolor 

• Information på internet om fysisk tillgänglighet i kommunens skolor inför föräldrars val av skola 

• Rullstolsramp vid ”Edwalls hörna” i centrala Örebro 

• Bättre information om färdtjänsten i form av en broschyr till alla med tillstånd. 

• Krav på ensamåkning i färdtjänsten under Covid-19-pandemin 

• Problemet med felparkerade el-sparkcyklar i centrala Örebro 

• Avsaknaden av en bowlinghall för BK Qvirre´s verksamhet för funktionsnedsatta 

• Behovet av att kunna lösa månadskort för färdtjänstresor. 
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Slutord 

Inför DHR-avdelningens årsmöte ser vi i styrelsen tillbaka på ett mycket märkligt verksamhetsår i föreningens 75-

åriga historia. Tyvärr satte pandemin stopp för våra planer på ett jubileumsfirande och även för alla andra sociala 

aktiviteter. Vi hoppas dock vi att så fort krisen är över ska kunna återuppta våra medlemsaktiviteter där bl a en rejäl 

jubileumsfest står högt på agendan. 

Tack vare tillgång till den nya tekniken har styrelsen kunnat ha regelbundna möten via TEAMS som vi har tillgång till 

tack vare vårt förutseende riksförbund. Vi har under året kunnat fortsätta vårt påverkansarbete gentemot Örebro 

kommun genom att delta i många olika digitala möten med kommunala tjänstemän och politiker.  

Vi upplever att vi trots pandemin har kvar vår handlingskraft att kunna påverka våra beslutsfattare så att 

nedskärningarna upphör och att samhället i stället utvecklas i en riktning som innebär större rörelsefrihet och 

delaktighet för kommunens ALLA innevånare. 

Vi vill rikta ett stort tack till kamratföreningen Tallkronan som vid sin nedläggning under året donerade sina 

återstående ekonomiska medel till vår avdelning och till alla våra medlemmar som trots avsaknad av många sociala 

aktiviteter har stöttat oss genom sitt förtroende under hela verksamhetsåret.  

 

Ett särskilt stort tack till vår kanslist Solan Lundin som under hela pandemin regelbundet har sett till att det 

nödvändiga löpande administrativa arbetet på vårt kansli har fungerat. 

Vi vill även rikta ett stort tack till lokalavdelningen för Personskadeförbundet RTP, Örebro kommun, ÖBO, 

Anhörigcentrum, Örebro Föreningsråd och till alla övriga partners för ett mycket gott samarbete under året. 

 

Örebro i mars 2021 

 

 

 

Christer Johansson Inge Andersson Ing-Marie Wessén 

Ordförande  v Ordförande  Sekreterare 

 

 

 

Sven-Peter Sörensson  Mary-Anne Gustavsson Christina Uddman 

Kassör  Ledamot  Ledamot 

 

 

 

Christer (Krille) Johansson 

Ledamot 
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Resultatrapport 
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Balansrapport 
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Revisionsberättelse 
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BUDGET FÖR 2021  

 

  
INTÄKTER   KOSTNADER  

Bingolotto         1.700  
Anslag från kommunen   186.992  
Anslag från DHR        4.600  
Servering          1.000       5.000  
Hyreskostnad      87.500  
Lokalkostnader övrigt      10.000  
Förbrukningskostnader      20.000  
Uppvaktningar        1.000  
Medlemsavgift externt        1.700  
Bankkostnader                               1.400   
Löner och arvoden      50.000  
Övriga lönekostnader        3.700  
Sociala avgifter        4.600  
Summa    194.292   184.900  
 

 
PRELIMINÄR BUDGET FÖR 2022  
  

INTÄKTER   KOSTNADER  
Bingolotto        1.700  
Anslag från kommunen   186.992  
Anslag från DHR       4.500  
Servering        2.000   10.000  
Lokalhyra      90.000  
Övriga kostnader     10.000  
Förbrukningskostnader     10.000  
Uppvaktningar       1.500  
Medlemsavgifter externt       1.700  
Bankkostnader       2.000  
Löner och arvoden     50.000  
Övriga lönekostnader                                             3.700  
Sociala avgifter       5.000  
Summa            195.182           183.900     
  
 

VERKSAMHETSPROGRAM 2021-2023 

 
Vi planerar att fortsätta bevaka de rättighetspolitiska frågorna inom Örebro kommun på de sätt som 
omständigheterna tillåter och med DHR-förbundets officiella målsättning som ledstjärna.  
På grund av pandemin så kan vi inte detaljplanera några sociala aktiviteter för framtiden.  
När restriktionerna är över hanterar vi detta med programutskick till medlemmarna.  
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Medlemsförmåner 
 

Försäkringar 

Som medlem i DHR kan du teckna försäkringar genom Unik Försäkring. Där ingår försäkring av hjälpmedel som 

permobil och rullstol i hemförsäkringen. Självrisken är endast 300 kr om du förlorar eller skadar glasögon eller 

hörapparat. Du kan också försäkra anpassad bil. Med mera. Genom medlemskapet hos DHR är ditt pris lägre än för 

andra kunder. 

Bil 

För dig som är medlem i DHR ges rabatt på nya bilar från Audi, BMW, DS, Mini, Opel, Peugeot, SEAT, Skoda och 

Toyota. 

  

Hotell och resor 

På kurhotellet Mar y Sol i Los Christianos på Teneriffa äger DHR två lägenheter som du som medlem kan hyra. 

Hotellet uppfyller väl kraven på tillgänglighet. Bland annat är den stora poolen försedd med lift. 

Med Tallink och Silja Line, två av Östersjöns största rederier, kan du kryssa till bättre priser och ta del av exklusiva 

erbjudanden. Det du behöver göra är att uppge koden som finns på medlemsbeviset vid bokning. Saknar du kod e-

posta Medlemsservice 

Du kan också bo på alla Scandic-hotell i Sverige till reducerat pris. Rabatten skiftar och är beroende av på vilket 

hotell du vill bo och på säsong och/eller veckodag. Kontakta medlemsservice om du inte har koden. 

På Svanbacken Strandhotell (tidigare DHR:s Dellenborg) i Hälsingland erbjuds DHR:s medlemmar vistelse till 

förmånligt rabatterade priser. 

 

Övrigt 

Behöver du smarta hjälpmedel i vardagen så erbjuder Etac medlemmar i DHR 15 procents rabatt om du handlar via 

deras webbutik eller postordertjänst. 

På SmartEyes kan du som DHR-medlem få rabatt när du köper glasögon. Rabatterna ligger mellan 15-25% beroende 

på produkt. Rabatten får du genom att uppvisa giltigt medlemskort. 

Som medlem i DHR kan du få juridisk rådgivning per telefon. Helt kostnadsfritt. Vår jurist heter Erik Ward och kan 

erbjuda juridisk vägledning. Erik är specialiserad på socialförsäkringsfrågor och har erfarenhet från lång tjänstgöring 

på Försäkringskassan och som föredragande i högsta instans. 

För att få hjälp uppger du ditt medlemsnummer i DHR till Erik. 

Telefonnummer är 0456-515 31, och telefontiden är onsdagar mellan klockan 13.00 och 17.00. 

 

 

https://dhr.se/unik-forsakring
https://dhr.se/medlem/formaner/bilrabatter
https://dhr.se/medlem/formaner/dhrs-lagenheter-pa-mar-y-sol
mailto:medlem@dhr.se
https://dhr.se/medlem/formaner/bo-billigare-pa-scandic-hotels
mailto:medlem@dhr.se
https://dhr.se/medlem/formaner/svanbacken-strandhotell
https://dhr.se/medlem/formaner/etac
https://dhr.se/billigare-glasogon-fran-smarteyes

