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DAGORDNING
vid Funktionsrätt Gävleborgs årsmöte tisdag 28 maj 2019 i Gävle

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av presidium
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Behandling av
a) verksamhetsberättelse för 2018
b) ekonomisk berättelse för 2018
6. Revisorernas berättelse för 2018
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om
a) arvode till styrelse, revisorer och valberedning
b) förlorad arbetsförtjänst till styrelse
c) reseersättning
9. Ansökan om medlemskap
10. Behandling av motioner och styrelsens förslag
11. Fastställande av verksamhetsplan för 2019
12. Beslut om
a) medlemsavgift för 2020
b) rambudget för 2019
13. Val av styrelse
a) tre ordinarie ledamöter på två år
b) tre ersättare på ett år
14. Val av revisorer
a) en ordinarie revisor på två år
b) en ersättare på ett år
15. Val av valberedning på ett år, tre ledamöter varav en sammankallande
16. Tid och plats för årsmöte 2020
17. Frågor att hänskjuta till styrelsen
18. Avslutning
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2018
Styrelsen för Funktionsrätt Gävleborg ger följande berättelse för 2018.
Samarbetsorganisationen som består av anslutna föreningar har som uppgift att
verka för
att medlemsorganisationernas intressen tas tillvara i länet
att underlägga och stödja medlemsorganisationernas arbete genom utrednings-,
kontakt-, utbildnings och informationsverksamhet.
Anslutna föreningar under 2018 har varit
Afasi

Gävleborgs läns Afasiförening
Ordförande: Bo Jonasson

Astma-Allergi

Astma-och Allergiföreningen region Mellannorrland
Kontaktperson: Anette Torvidsson Eriksson

AAF

Autism- och Aspergerföreningen i Gävleborgs län
Kontaktperson: Hans M Svensson

BCF

Bröstcancerföreningen Maria i Gävleborgs län
Ordförande: Yvonne Bäckius

CFGL

Cancerföreningen Gävleborg
Ordförande: Tommy Edbom

RfCF

Regionföreningen Cystisk Fibros, Södra Norrland
Ordförande: Roger Olsson

XDF

Gävleborg läns Diabetesförening
Ordförande: Thomas Löfvenius

DHR

Gävleborg – för ett samhälle utan rörelsehinder
Ordförande: Lisbeth Forsman

Dyslexiförbundet
FMLS

Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter i
Gävleborgs län

FSDB

Föreningen Sveriges Dövblinda i Uppsala och Gävleborgs län
Ordförande: Amanda Lindberg

GDL

Gävleborgs Dövas Länsförbund
Ordförande: Rolf Lindfors

Elöverkänsliga

Elöverkänsligas länsförening Gävleborg

SEF

Epilepsiföreningen i Gävleborgs län
Kontaktperson: Richard Furenhag

FUB

Länsförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Gävleborg
Ordförande: Margareta Lind
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GCF

Gyncancerföreningen Fjärilen i Gävleborg
Ordförande: Maja Hemström

Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Gävleborg
Ordförande: Karin Sjöholm

HLF

Hjärt Lung länsförening i Gävleborg
Ordförande: Christina Pettersson

HRF

Hörselskadades distrikt i Gävleborg
Ordförande: Carl-Eric Larsson

ILCO

Gävleborgs länsförening för tarm-, uro och stomiförbundet
Ordförande: Bo-Inge Andersson

RMT

Mag- och Tarmföreningen i Gävleborg
Ordförande: Christina Westlund

MHCF

Mun och Halscancerföreningen i Gävleborg
Ordförande: Kenneth Rubensson

Neuro

Neuroförbundet Gävleborg
Ordförande: Bo Perman

RNj

Njurförbundet Gävle-Dala
Ordförande: Britta Strandberg
Osteoporosföreningen i Gävleborg
Ordförande: Inger Aréen

Parkinson

Parkinson Gävleborg
Ordförande: Hans Kjell

RME

Riksföreningen för ME-patienter, Norr
Ordförande: Björn Hedman

RTP

Personskadeförbundet för Rehabilitering, Tillgänglighet,
Påverkan i Gävleborg
Ordförande: Agneta Rudsänger

PSO

Svenska Psoriasisförbundet, länsavdelningen i Gävleborgs län
Ordförande: Sixten Sjöblom

R

Reumatikerdistriktet Gävleborg
Ordförande: Pia Lennberg

RBU

Föreningen för Rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna i
Gävleborgs län
Ordförande: Maria Benterud

RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Gävleborg
Ordförande: Rolf Orre

Schizofreni

Schizofreniförbundet i Gävleborgs län
Ordförande: Göran Sjöstedt
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Tf

Tandvårdsskadeförbundet i Gävleborg
Ordförande: Maj-Britt Klockare

Ny medlemsförening antagen vid årsmötet 2018 med fullvärdigt medlemskap från
den 1 januari 2019:
Svenska Downföreningen, lokalavdelning Gävleborg
Kontaktperson: Carina Karlsson
Styrelsen har haft följande sammansättning:
ordförande
vice ordförande
adj. sekreterare
adj. kassör
vice sekreterare
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot

Kerstin Westin Andersson
Sven-Erik Hammarlund
Monica Hedman
Karin Östling
Karin Eriksson
Stefan Hedlund
Lars-Ove Carlsson
Lena Öberg
Maria Benterud

ersättare
ersättare
ersättare

Staffan Englin
Karin Sjöholm
Kristina Lagervall Larsson

Milstolpe
När Handikappförbunden bytte namn till Funktionsrätt Sverige vid sin kongress
2017 innebar det också att det nya svenska begreppet funktionsrätt
introducerades.
Det förtydligas i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Liksom flera andra samarbetsorganisationer ute i län och regioner, lanserade vi i
Gävleborg nytt namn efter årsmötesbeslut den 24 maj 2018. Då övergick länets
samarbetsorgan till namnet Funktionsrätt Gävleborg. Nya stadgar antogs att gälla
från och med samma tillfälle.
Möten
Det har varit val i Sverige. Årets största aktivitet innebar dialogmöte med regionoch riksdagspolitiker från Gävleborg. Mötet hölls den 16 april och förberedande
arbetet med att samla in och formulera frågor från medlemsföreningarna till
politikerna initierades vid ordförandemötet i februari.
Samtliga årets ordförandemöten presenteras mer under rubriken ”anordnade
temadagar och kompetensutbildningar”.
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Styrelsen har haft sju möten varav två har genomförts som arbetsdagar, i augusti
och december, för djupare verksamhetsplanering.
Den 24 maj hölls årsmöte i Gävle. Som årsmötesordförande valdes regionråd MarieLouise Dangardt. I sitt uppdrag är hon också ordförande för Region Gävleborgs
Gemensam Nämnd. Efter årsmötet berättade Marie-Louise om nämndens uppdrag
med samverkan inom hjälpmedelsverksamheten.
Vid årsmötet redogjordes 33 medlemsföreningar i samarbetsorganisationen och en
förening på väg att antas. Totalt alla 34 föreningar: 12.954 enskilda medlemmar i
Gävleborgs län enligt avstämningssiffror angivna per 2017-12-31.
Den nya medlemsföreningen som antogs av årsmötet som fullvärdig medlem från
och med 1 januari 2019 är Svenska Downföreningens lokalavdelning Gävleborg.
HSO Gävleborg antog nytt namn i enhälligt beslut på årsmötet med omedelbar
verkan. Hädanefter nämns samarbetsorganisationen Funktionsrätt Gävleborg.
Namnbytet har under verksamhetsåret lett till ny logotype, omarbetad hemsida och
app samt nya e-postadresser till kansli, ombudsman och ordförande. Skatteverket,
aktuellt försäkringsbolag och bankpartner med flera har också de fått våra nya
uppgifter och registrerat det nya namnet.
Kansli och personal
Lokalerna hyrs i centrala Gävle på adress Södra Centralgatan 10. Under året har
följande person varit anställda:
Ombudsman
Karin Östling
heltid
Kanslist
Monica Hedman
heltid
Revisorer
Anna-Lisa Hörnfeldt, Hudiksvall och Tony Sjöberg, Sandviken.
Revisorssuppleanter
Ola Lundberg, Gävle och Roland Olofsson, Torsåker.
Valberedning
Sammankallande
Övriga ledamöter

Kerstin Tillemar, Näsviken
Mari Norén Hedberg, Valbo
Margareta Lind, Vallsta
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Region Gävleborgs Bidragsgrupp gällande funktionsrättsrörelsen
Elisabet Sundgren, samordnare för funktionsrättsfrågor inom Region Gävleborg,
administrerar gruppen. Ansökningar om aktivitetsbidrag från region- och länsföreningar och i viss mån från mindre riksförbund, som har medlemmar från
Gävleborg men ingen förankrad länsförening, skickas till samordnaren.
En utsedd grupp med Regionens samordnare Elisabet och representanter från
Funktionsrätt Gävleborg har under året tagit del av inskickade ansökningar med
bilagor och beslutat om bifall eller avslag utifrån ett fastslaget reglemente kring
aktivitetsbidrag.
Ett tak för den totala bidragssumman per år finns fastställt av regionfullmäktige.
Länets Handikappråd
Ett Handikappråd finns i samverkan med Regionen. Det är en organisation för
överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare
för funktionsrättsrörelsen och politiker för Regionens hälso- och sjukvårdsfrågor.
Rådet lyder förkortningen LHR.
Ordförande 2018 har varit Hanna-Karin Linck som lämnar som regionråd i Gävleborg
vid årsskiftet för att ägna sig åt rikspolitiken.
Nedan ses valda ledamöter för avslutande året i mandatperioden.
Representanter för (HSO) Funktionsrätt Gävleborg i LHR
2015-01-01 – 2018-12-31
Ordinarie
Karin Östling
Kerstin Westin Andersson
Sven-Erik Hammarlund
Kerstin Tillemar
Maria Benterud

Ej personliga ersättare
Anita Sjögren Klaesson
Tony Sjöberg
Lars-Ove Carlsson
Carl-Eric Larsson

Central Samverkansgrupp för frågor om funktionsnedsättning
I forumet har funktionsrättsrörelsen möjlighet att träffa och föra dialog med
ansvariga tjänstemän/chefer från de olika verksamheterna i Regionen beroende på
vilka frågor som lyfts fram i gruppen. Hjälpmedelsfrågan är ständigt aktuell på
agendan. Mandatperioden har halverats i enhälligt beslut av Funktionsrätt
Gävleborgs medlemsföreningar.
Likabehandlingsplan som den Centrala Samverkansgruppen är referensgrupp för
Handlingsplanen är omvandlad till en mer konkret aktivitetsplan.
Syftet med planen är att tydliggöra och förverkliga de rättigheter som personer med
funktionsnedsättning har, enligt FN konventionen och Region Gävleborgs viljeinriktning i likabehandlingspolicy och direktiv.
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Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda i Region Gävleborg ska utifrån
aktivitetsplanen säkerställa att det i allt arbete finns ett bra bemötande, en god
tillgänglighet, begriplighet, delaktighet och jämlikhet. Aktivitetsplanen gäller även
för regionfinansierad privat verksamhet.
Funktionsrätt Gävleborg samverkar med Regionen vid uppföljning och revidering av
aktivitetsplanen och medverkar på lämpligt sätt i verkställighet av aktiviteterna
genom samråd med Regionens samordnare för frågor om funktionsnedsätttning.
Sedan den 1 januari 2015 har det övergått till Region Gävleborgs politiska
viljeinriktning.
Representanter för (HSO) Funktionsrätt Gävleborg i Central Samverkansgrupp
2017-01-01 – 2018-12-31
Ordinarie
Karin Östling
Kerstin Westin Andersson
Karin Eriksson
Lilian Hagelin
Mari Norén Hedberg
Lena Öberg
Staffan Englin

Ej personliga ersättare
Anita Sjögren Klaesson
Marita Uppman

Övrig samverkan/möten med Region Gävleborg under 2018
Den Läkemedelskampanj som initierades december 2016 fortgick i tredje och
avslutande steg under våren 2018. Det handlade om att man som patient eller
ombud/anhörig kan skapa en egen läkemedelslista genom att alltid skriva ner alla
mediciner personen äter, även receptfria mediciner och naturläkemedel.
Kampanjen har uppmärksammats ute i landet och fler landsting/regioner har startat
liknande projekt.
Ansvarig för gruppen och genomförandet har varit Björn Ericsson från läkemedelskommittén. Funktionsrätt Gävleborg har under året representerats av Kerstin
Westin Andersson.
Utbildningsdagar för de ideella föreningarna om hur man söker aktivitetsbidrag
genomfördes av samordnare för funktionsrättsfrågor i Regionen, Elisabet Sundgren
tillsammans med Tommy Stokka, stabschef för hälso- och sjukvården i Regionen.
Regelbundna möten med X-Trafik har skapats under året där aktuella frågor kring
kollektivtrafik tas upp. Färdtjänstfrågor tas också i forumet och X-Trafik har under
hösten lagt ett remissförslag kring tillämpningsanvisningar för kommunal färdtjänst
och riksfärdtjänst där Funktionsrätt Gävleborgs medlemsföreningar har getts
möjlighet till yttrande.
Flera mindre samverkansgrupper har bildats under året i syfte att få bidra med
erfarenheter utifrån funktionsrättsrörelsens spetskompetens gällande olika
funktionsnedsättningar. Dessa representanter har rekryterats främst från den
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centrala samverkansgruppens sammansättning men även från medlemsföreningarna utifrån nomineringar och erfarenheter.
Många olika projekteringar med olika inriktningar har startat inom Region
Gävleborg där vi har fått möjlighet att få våra frågor tillvaratagna. Det gäller bland
annat nybyggnation av Tullhuset på Gävle Strand, dit delar av reumatologi och hud
med flera vårdverksamheter planeras att flytta till från Gävle sjukhus hösten 2020.
Andra projekt och arbetsgrupper under året som startat och som Funktionsrätt
Gävleborg deltagit (och fortfarande deltar) i är;
att

belysa ämnet suicidprevention, dvs att upptäcka självmordsbenägenhet i tid
hos människor.

att

bilda ett barn- och ungdomsråd i länet för att lyfta frågan kring erfarenheter
av hälso- och sjukvård bland yngre. Vad har målgruppen för synpunkter, vad
kan förbättras? Framtidens röster är viktiga att ta tillvara och lyssna på!

att

behovsanpassa och rikta insatser samt kunskaps- och informationsförmedla
kring sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella rättigheter till de målgrupper
som har särskilda behov.

att

inleda regionsamverkan kring nationellt projekt ”Patientkontrakt” på SKL:s
uppdrag.

att

finnas representerade i projekt som Tillväxtverket och Region Gävleborg ska
jobba för att bygga en nationell branschvalideringsmodell för yrket Personlig
Assistans, kallat ”ValidX”.

Samverkansgruppen med Försäkringskassan
Informationsutbytet mellan myndigheten Försäkringskassan och Funktionsrätt
Gävleborg fortsätter. Där representerade Lars-Ove Carlsson, Stefan Hedlund,
Kerstin Westin Andersson och Karin Östling under verksamhetsåret.
NFHK – Nätverket för ”handikappkonsulenter”
Länets kommuner har ansvariga ute i sina kommunala verksamheter för samordning
kring funktionsrättsfrågor. Man har till exempel tillgänglighetsråd eller kommunala
handikappråd som samverkar med den kommunala politiken såsom på länsplanet i
Länets Handikappråd.
Det är viktigt att kommunala och länsinriktade funktionsrättsfrågor diskuteras
igenom och tillkännages då vi alla är kommuninnevånare. Vi finns inom samma
län/region och nyttjar länets sjukhus och hälsocentraler. De individuella
medlemmarna i funktionsrättsföreningarna i länet återfinns i kommunerna.
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Ombudsman Karin Östling inbjuds till nätverkets möten där hon tar del av de
kommunala rapporteringarna samtidigt som hon tillför information om
Funktionsrätt Gävleborgs roll och påverkan i olika samverkan- och arbetsgrupper
inom Region Gävleborgs olika områden, främst hälso- och sjukvården men även
kultur och kollektivtrafik, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.
Funktionsrätt Sverige
Karin Östling, medverkar även i den arbetsgrupp på nationellt plan i organisationen
som anordnar och genomför årliga länskonferenser i Stockholm med olika aktuella
teman för länens samarbetsorgan från hela landet.
Anordnade temadagar och kompetensutbildningar 2018
Februari

Ordförandemöte med inriktning på valår 2018

April

Valdialoger med riks- och regionpolitiker

Maj

Årsmöte med information om Gemensam Nämnd i Regionen

September

Ordförandemöte med tema ”Ordnat införande” av läkemedel

Oktober

Temadag om Aktuellt i Region Gävleborg – information om
• Brukarråd barn och ungdom, SKL:s positionspapper
• Samordningsförbundet
• Vårdvägvisare, Hälsotorg

November

Ordförandemöte med temat ”Aktuellt i X-Trafik”

Slutord
2018 har varit ett år med fortsatt mycket gott samarbete med bland annat Region
Gävleborg, Försäkringskassan och X-trafik. Vi har glädjande nog varit involverade i
många frågor gällande våra grupper. De frågor vi lyft i Länets Handikappråd (LHR),
Centrala samverkansgruppen, Försäkringskassan och X-trafik har tagits fram på våra
ordförandemöten. Vi har haft goda möjligheter att vara med och påverka de beslut
som tagits inom bland annat Region Gävleborg. Vi är glada att vi fått vara med ”från
ax till limpa” i många viktiga frågor.
När det gäller hjälpmedelsfrågan startade arbetet kring den i slutet på förra året,
mycket på grund av påverkan från oss.
Hälsotorget fungerade inte som det var tänkt under förra året, mycket beroende på
den anonyma placeringen på Gävle sjukhus. I slutet på året byggdes det en ny mer
tydlig plats som förhoppningsvis fungerar bättre.
Under året anordnade vi också en valdialog med våra regionpolitiker i Gävleborg.
Eftersom det var många nya politiker som skulle tillträda efter valet har vi planer på
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att bjuda in till ett informationsmöte under 2019, där vi bland annat berättar om
vårt arbete i Funktionsrätt Gävleborg.
Nu står vi inför ett nytt med många viktiga frågor på agendan!
Ett stort arbete har påbörjats inom Region Gävleborg (God och nära vård) där vi
kommer att vara en viktig samarbetspartner.
Hjälpmedelsfrågan är också något vi kommer fortsätta arbeta med.
Vi är tillfrågade om samverkan när det gäller frågor som t ex patientkontrakt och
närmare samarbete med vårdvägvisarna.
Vi vill tacka vår engagerade och hängivna personal ombudsman Karin Östling och
kanslist Monica Hedman som på bästa sätt sköter sitt viktiga arbete. Ni är motorn i
Funktionsrätt Gävleborg som för arbetet framåt mot ett bättre samhälle för alla!
Tack också till Hannah-Karin Linck som under åtta år varit en utomordentlig
ordförande i LHR, som under 2019 byter namn till Länets Funktionsrättsråd, LFR!
Vi vill också rikta ett stort tack till alla som medverkat till ett gott arbete under det
gångna året!
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