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M

har ordet...

onica och jag sitter med i två kommunala grupper. Dels i “Offentlig
Miljögrupp” och även i gruppen “Tillgänglighetsgrupp Fritid” hos Kultur- och Fritidskontoret.
Offentlig Miljögrupp består av tjänstemän från kommunens olika förvaltningar och representanter för HSO och några andra föreningar. Vi har möten 3-4 gånger om året och oftast är vi då i någon samlingssal i Rosen. Ibland gör vi dock besök ute på “fältet”, t.ex.
Nya Parken och Hörsalsparken. Vi har då möjligheter att komma med synpunkter vad
som går att förbättra ur tillgänglighetsperspektiv. Vi besökte Hörsalsparken efter ombyggnaden och påpekade att man totalt glömt bort markerade ledstråk och kantmarkeringar för de synsvaga. Detta var under vinter 2013-2014 och beskedet vi fick, var att
ombyggnaden var slutbesiktad. Vilket ska tolkas som att det går inte att åtgärda, det
blev som det blev. Dock har jag noterat att under hösten har kantmarkeringar tillkommit,
på de förädiska nivåskillnaderna, det var ju bra!
Det sorgliga i sammanhanget är att vi inte får delta redan på planeringsstadiet. På den
punkten har det blivit avsevärt mycket sämre med åren. Vi är ju gratis och kan redan på
ritningsstadiet komma med åsikter om felaktigheter i projekteringen, som sedan kanske
måste åtgärda för dyra pengar. Vi är ju inga behöriga experter, men sitter man i rullstol
så kan man ju exempelvis tipsa om att det måste finnas ett draghandtag på toa-dörren,
så att man kan stänga om sig. En sådan enkel grej missas ofta.
Under många år, fram till 2010, var den övergripande punkten på våra möten, “Enkelt
avhjälpta hinder”. En riksomfattande aktion, som skulle göra vårt land tillgängligt för alla.
Först gjordes en omfattande inventering av alla tänkbara objekt som behövde åtgärdas.
Listan omfattade 100-tals objekt, som sedan skulle betas av. Den springande punkten
var ju ekonomin. Varje år skulle ju kommunen anslå pengar ur sin budget, som var öronmärkta till dessa ändamål. Listan betades av, men detta borde vara en ständigt pågående process, för det finns oändligt mycket mer att åtgärda.
nnnn

Gruppen “Tillgänglighetsgrupp Fritid” har vi startat upp under året. En liknande grupp
har förvisso funnits tidigare, men den somnade in för några år sedan. Då ägnade vi
mycket tid åt att anpassa något av utebaden i kommunen och vi siktade in oss på badet
i Sörsjön. Det blev halvfärdigt och som vanligt var det väl en pengafråga.
Nu har vi som sagt startat upp gruppen igen och vi har stora förhoppningar att den ledande personen från kommunens sida ska göra vårt deltagande meningsfullt. I gruppen
ingår också en kommunekolog, som ser till att flera stigar i naturreservat blir tillgängliga.
Vi har under många år strävat efter att det inrättats en anpassad toa vid Tjalvegården
ute i Vrinneviskogen. Nu har frågan åter aktualiserats och i mitten av november träffade
vi delar av vår grupp, plus representanter för Tjalve där ute. Ritningar var framtagna och
vi resonerade om bäste möjliga lösning med ramper m.m. En efterlängtad lösning på
problemet kommer inom en snar framtid att se dagens ljus.
Så småningom lär frågan om anpassat bad åter att dyka upp och när nya detaljplanen
för området vid Lindö gamla Idrottsplats antas, vore det ju idealiskt att rusta upp gamla
Lindöbadet, tycker jag.

D

et s.k. supervalåret har passerat
och det märkligaste av allt är att
inget parti har lyft frågan om funktionshinder och tillgänglighet.
Vi är ju en enormt stor grupp som
berörs av dessa frågor och det parti som vågat sig på att rikta in sig
på den väljargruppen, hade haft
många röster att vinna.
Nu har jag i och för sig inte lusläst alla partiers valprogram, men i den synliga debatten
har inte våra frågor berörts nämnvärt, märkligt!
nnnn

Vid halvårsskiftet övergick ju färdtjänsten i
ÖstgötaTrafikens regi.
Det har varit en turbulent tid och en mängd
störnigar har förekommit. Pressen har uppmärksammat detta och pekar på brist på
fordon, felaktiga fordon och outbildade
chaufförer. Det som inte nämns är beställningscentralen i Mjölby, som har haft kraftiga inkörningsproblem. Vid beställning
förekommer väntetider på upp till 30 minuter innan någon svarer, vilket tidigare aldrig
förekommit, oavsett var på klotet centralen
legat.
När man väl får kontakt med centralen kan
de mest konstiga situationer uppstå. Som
exempel kan nämnas, att när två av våra
medlemmar skulle åka ut till Sjöstugan för
att delta i politikerträffen, så fick dom efter
lång väntan ringa upp centralen för att kolla varför inget fordon kommit. Beskedet
dom fick var att centralen lagt in två hemresor, men ingen ditresa!
Listan kan göras lång, men vi får hoppas att
inkörningsperioden är över och att det flyter
på lite smidigare framöver.
nnnn

En fjäder i hatten till kommunen som iordningställt ytteligare en naturstig som är anpassad, så att alla kan ta del av en bit av
vår underbara natur. Det är Glotterns Na-
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turreservat, som berikats med en
700 meter lång stig.
Mer om detta i en separat artikel
här i Bladet, skriven av Monica.
Det har nämnt ett framtida objekt, som vore fantastiskt om det
går att genomföra. Det är Getåravinen, som är en av de vackraste platserna i vår omgivning.
nnnn

Ute vid Sommarhemmet är det alltid något
som måste fixas, det är ju så när man har
ett hus!
Förra hösten och vintern var ju det stora
projektet att bygga upp den nya bryggan.
Denna höst är det mindre projekt, men
ändå sådant som måste göras. Vi håller
t.ex. på att sätta upp en belysningsstolpe,
för att få ljus på vår parkeringsplats, så att
vi hittar våra bilar, när vi ska åka därifrån i
kvällsmörkret. Det blir rejält mörkt på landet, när natten faller på.
Vi ska också tvätta taket från mossa, som
inte bara frodas i gräsmattan.
Även träräcket upp till altanen måste bytas
ut, då det är mer eller mindre angripet av
röta.
nnnn

Ett förädisk fälla har dykt upp när det gäller
markerade parkeringsrutor för handikappfordon. Har man parkeringstillstånd har vi ju
varit vana att parkera på en sådan ruta varhelst den funnits.
Men se upp, så är det inte längre!
Alla p-rutor som ligger på kommunal mark,
är fortfarande avgiftsfria.
Men, de p-rutor som ligger på privat mark
och som bevakas av ett privat parkeringsbolag, är numera i stor utsträckning belagda med avgift.
Mycket dåligt, det borde vara enhetliga regler, såklart!

Frank Svensson
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Tillgänglighet i Glotternskogen
DHR deltar i en arbetsgrupp på fritidskontoret där bland annat frågor
om tillgänglighet till naturområden finns med. Den 19 september deltog jag vid en träff i Glotternskogens naturreservat. Kommunekolog
Eva Siljeholm bjöd in för visning och samråd av en 700 meter lång
stig som har gjorts tillgänglig och användbar för alla.

Vi samlades vid den södra P-platsen och tog oss via stigen
fram till vindskyddet vid Nedre Glottern, en sträcka på 700
meter. Stigen har ett hårdgjort ytskikt som gör det lätt att ta sig
fram med rullstol, barnvagn eller rullator.

Glotternskogen är ett stycke typisk Kolmårdsnatur. Den här
förmiddagen låg morgondaggen kvar på växtligheten och vi
som var med fick uppleva en magiskt vacker natur. Eva guidade oss utefter stigen, där mossmattor och mossklädda
stenblock förde tankarna till
John Bauers stämningsfulla bilder. Förr gick en liten järnväg
här som användes till att transportera torv som fraktades till Torshagsfabriken. Även kol
fraktades ut här.

Framme vid vindskyddet serverades
kaffe och smörgås i solskenet. Här
finns grillplats med bänkar och Eva
omtalade att ett bord med sittplatser
ska komma på plats, likaså ett tillgängligt torrdass. Vi tittade och kom med
synpunkter på en möjlig fortsättning av
stigen – ner mot stranden av Nedre Glottern med utblick mot Kärleksön.

Den variationsrika skogen är verkligen värd ett besök, om inte den här årstiden så i vårdagarna eftersom Glotternskogen bjuder på ett rikt fågelliv.

Vägbeskrivning: Åk väg 55 Från Norrköping mot Katrineholm. Strax norr om Åby ligger
sjön Näknen på vänster sida. Längs med sjön stiger vägen brant uppför, på krönet av
backen finns en skylt(*) som visar in mot höger till Glotternskogen. Följ den vägen knappt
en kilometer så ligger det en parkeringsplats med informationstavla på höger sida och ytterligare en parkeringsplats 350 meter längre fram. Den andra parkeringen ligger vid en
vägkorsning – ta höger i korsningen så kommer du fram till ytterligare en parkeringsplats
efter 2,5 km.

Monica Svensson

6

Valberedningen

Valberedningen inleder snart sin mest hektiska period under sin mandatperiod. Det närmar sej nämligen ett nytt årsmöte med stormsteg.
Ibland kan det vara en knivig situation att få alla poster
tillsatta på ett smidigt sätt.
Därför är det viktigt att du som har ett uppdrag och
vill avsäga dej det - att tala om det i god tid,

helst före jul.

Är du villig att bidra med en arbetsinsats, eller har du
förslag på någon tänkbar kandidat så hör av dej.
Det är många poster som måste tillsättas för att allt
ska fungera, från styrelseuppdrag till kaffekommitté
och sommarhemskommitté m.m.
Även i valberedningskommittén ska platser tillsättas, det finns alltid behov av olika slags
arbetsuppgifter, alla lika viktiga.
Skriv ditt förslag till: DHR Valberedningen
Gymnastikgatan 10
602 39 Norrköping
Eller ring:
Jenny på expeditionen 011 - 13 10 94

Motioner till årsmötet

Är det något i DHR:s verksamhet som du tycker vi bör ändra på?
Du kanske har en fråga som du tycker bör lyftas fram och arbetas extra hårt med?
Enda tillfället att få gehör för förändring eller nya idéer, är ju på årsmötet.

Skriv en motion - eller fler!

Motioner lämnas skriftligen till styrelsen senast den 31 januari.
Motioner till Distriktets årsmöte kan lämnas senast den 10 januari för behandling av vår
styrelse innan den skickas vidare till diustriktet.

DHR:s ALMANACKA 2015

Almanackor för 2015 är beställda och levereras inom kort.
Önskar du köpa en almanacka så ring Jenny på expeditionen 011 - 13 10 94
Numera finns bara kompletta almanackor, alltså ingen lös ytterpärm.

Den nya modellen har en snygg pärm med DHR:s logotype och kostar 30 kr.
Det finns också möjlighet att köpa almanackan på vår julfest ute vid Sjöstugan den 13 december.
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Nu bär det av till
Örebro igen!

Boka in Fredagen den 27 mars.
Vi samlas vid Sandbyhov kl. 15.00
Revyn börjar kl. 18.00.

Kostnad för resa, mat och revyn:
1.000:Förrätt: Kallrökt lax, Pico de gallo,
på salladsbädd. Serveras med Limedressing.
Varmrätt: Fläskfilé med potatisbakelse, toppad med örtcreme, rödvinssås och picklade morötter.
Kaffe
Efterrätt och dryck finns att beställa och betalas på plats

Betala in avgiften på
PG: 27 11 34 - 9

Sista anmälningsdag den 2 mars.

Information och amälan
Ulla Johansson 070 630 57 31
Expeditionen 011 - 13 10 94

D

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA!

en 14 november hade Scandic bjudit in till en föreläsning med deras tillgänglighetsambassadör Fredrik Berglund. Han har haft den befattningen sedan 2003 och Scandic lär vara den enda hotellkedja i världen med en sådan befattning.
Hans jobb är att hjälpt Scandic att skapa en mer välkomnande miljö för alla gäster.
Han berättade om sitt arbete och hur alla på Scandic arbetar med tekniska och praktiska
lösningar, men även om sin tro på omtanke och engagemang.
På Scandic Nord finns 4 rum som är anpassade med bl.a. höj och sänkbara sängar, fick
vi veta. Ett 20-tal åhörare hade samlats för att lyssna på föredraget.
Efter föreläsningen blev vi bjudna på en välsmakande lunch!

T

Möte om färdtjänsten

orsdagen den 8 januari mellan kl. 15.00 - 17.00 inbjuder vi alla medlemmar till ett informationsmöte angående färdtjänsten, som numera drivs av Östgötatrafiken.
En representant från Östgötatrafiken kommer att informera om verksamheten.
Kom och ställ dina frågor och undringar. Vi bjuder på fika! Välkommen!
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DHRs arbetsmarknadsseminarium – lika villkor till arbete
Kistamässan i Stockholm den 28 augusti 2014

DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson inledde seminariet och berättade om
temat för dagen.
Rasmus berättade att Myndigheten för delaktighet har gjort en uppföljning som visar
att bland personer med funktionsnedsättning är det 55 procent som har sysselsättning.
Detta kan jämföras med befolkning i övrigt
där 79 procent har sysselsättning.
Det senaste året har fler personer fått arbete samtidigt som andel inskrivna med
funktionshinder på Arbetsförmedlingen har
ökat. Mer än en fjärdedel av de inskrivna
på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning.
Arbete är viktigt för den ekonomiska tryggheten och hälsan mm. Det är tio gånger
sämre hälsa för funktionshindrade utan arbete.
Rasmus menar att det är viktigt att ta upp
detta inför valet då det har pratats mycket
lite om denna fråga.

Rubriken på Petter Edströms föreläsning är
”Att vara chef”. Han vill dock bredda temat
till ”Att utveckla sig själv och andra”. Petter
är chef på Ericson.
Han beskriver sig själv som att han är idrottsman, problemlösare och har CP.
Petter har tävlat mycket i simning och tycker att idrott är bra för då sätter man upp
mål. Det gäller att hitta sin egen lilla bit.
Vem är jag?
Som chef vill han hjälpa andra att fatta läget och frågar sig vad är hjälp och leder välvilja alltid rätt.
Han frågar sig också vem som har en funktionsnedsättning och menar att sammanhanget är avgörande.
Att utvecklas innebär att man får krav och
uppmuntran. Då växer självförtroendet och
självkänslan och man kan ställa egna
högre krav.

Det gäller att hitta och skapa sin egen unika kompetens. Kombinera dina kunskaper
och erfarenheter till något eget och lyft fram
det. Var nyfiken! Det du inte kan det kan du
lära dig. Den unika kompetensen ger konkurrenskraft.
Petter sammanfattar det hela på detta vis:
Kunskap + erfarenhet + sammanhang =
kompetens.

Diversity Charter Sweden är en ideell förening som driver ett nätverk för företag och
organisationer som aktivt söker framgångsrika sätt att arbeta med mångfald. Nätverket ser på olikhet som en resurs och vet att
medlemmarnas konkurrenskraft, affärsnytta
och verksamhetsutveckling gynnas av
mångfald och inkludering. Diversity Charter
har också ett europeiskt samarbete och finns representerat i flera länder. Margareta
Eklund som är projektkoordinator berättade
om detta.
Det ingår mest företag och inte så många
offentliga arbetsgivare. Några exempel är
Scandic som sprider kunskaper om affärsnyttan, Sodexo som ser ökade möjligheter
vid rekrytering och IBM som har konkret erfarenhetsutbyte mellan företag och organisationer.
Lars Ahlenius arbetar med projektet ”Vidga
vyerna” inom Arbetsmarknadsförvaltningen
på Stockholms stad. Han är en länk mellan
arbetssökande med funktionsnedsättning
och arbetsgivare och har genom projektet
hjälpt många att få en fast anställning. Han
frågar sig vad som är arbetsförmåga och
menar att alla har arbetsförmåga men problemet är att de inte har något jobb. Många
kan mycket men har kanske inte papper på
det.
Om lokalen behöver anpassas på något
sätt är det ofta saker som är till glädje och
nytta för arbetsgivaren och all personal.

Projektet arbetar bl.a. med stöd inför anställning, vägledning under anställning, professionell handledarutbildning och erfarenhetsutbyte genom arbetsgivarnätverk. Lars
vill skapa karriärvägar för människor med
funktionshinder.

Anna Ericsson från Diskrimineringsombudsmannen berättade om myndighetens arbete. På DO arbetar det 100 personer och
Anna arbetar med arbetsrätt.
DO arbetar för att främja lika rättigheter och
möjligheter och motverka diskriminering.
Det går bra att ringa till DO:s rådgivning
som svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen.
När man anmäler något till DO är det bra
att veta att anmälan blir en offentlig handling, dvs tillgänglig för alla att läsa.
Om man blir utsatt för diskriminering är det
viktigt att snabbt göra en anmälan för att
den skall kunna utredas och för att kunna
säkra bevisningen. Det är också en preskriptionstid på fyra månader. DO måste
lämna besked inom två veckor om de kommer att utreda anmälan eller inte.
Ibland är det svårt att veta vad som kan
krävas av en arbetsgivare.
Riksdagen har fattat beslut om att bristande
tillgänglighet skall införas som en ny form
av diskriminering i diskrimineringslagen.

Håkan Svensson arbetar som sjukgymnast
och gav en mycket underhållande och rolig
berättelse om sin väg till det yrkesvalet.
Håkan är född med CP vilket för honom betyder Cool and Powerful.
Hans mor stöttade och utmanade honom
mycket. I korridoren på vägen till köket
hade hon lagt ut något slags mjuka rullar
som han var tvungen att kliva över för att
träna rörelseförmågan och balansen. Om
han ramlade var han tvungen att ta emot
med händerna för att inte ramla på näsan
för som han säger annars hade han inte
haft en så snygg näsa som han har idag.
Håkan tycker mycket om att åka skidor vilket är en bra träning för honom. Han för-
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bättrade sitt personlig rekord på en kilometer med trettio minuter. Till slut var han så
framgångsrik i sin träning att han kunde passera en åkare i spåret som inte var funktionsnedsatt. Det var visserligen en Jamaican som aldrig tidigare hade stått på ett par
skidor, men som Håkan säger det behöver
man ju inte prata så högt om. Håkan tycker
mycket om att fiska och då gäller det att
rycka i reven vilket han är bra på.
Håkan har nu ett eget företag som sjukgymnast vilket fungerar bra. Han går på ett
speciellt sätt vilket gör att folk ibland tittar
på honom. Men det tycker han är bra för då
ser de företagsnamnet som han har på
jackan. Han har också funderat på att sätta
företagsloggan på benen där folk tittar. För
som han säger, snacka om produktplacering.
Håkan som har ramlat mycket i sitt liv avslutar med att säga att ”det är inte när du
ramlar som du misslyckas utan det är då du
inte reser dig igen”.

I den avslutande debatten deltog Cristina
Husmark Pehrsson (M), Ingela Gardner
Sundström, SKL, Birgitta Roos, ICA, Charlotte Johansson Skarstedt, Ingeus, Tomas
Eneroth (S) Torbjörn Wass, Arbetsförmedlingen, Li Jansson, Almega, Annica Qarlsson (C) Björn Häll-Kellerman, Unga rörelsehindrade, samt Rasmus Isaksson, DHR.
Debatten leddes av Kristina Lindquist.
Under debatten berättade Birgitta hur ICA
arbetar strategiskt med frågan kring mångfald vilket har resulterat i att de har anställt
1700 personer med funktionsnedsättning till
riktiga jobb.
Cristina redogjorde lite från FunkA-utredningen som hon har arbetat med och som
precis har hamnat på regeringens bord.

En sammanfattning av debatten finns att
läsa på SHTs hemsida.
http://svenskhandikapptidskrift.se/sokandedebatt-om-jobben/

Lars-Erik Johansson
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Kallelse förbundsmöte 2015

DHRs förbundsmöte hålls den 16-18 oktober 2015 på Hotell Courtyard by Marriott i
Stockholm.

Motioner

Medlem av riksförbundet, avdelningsstyrelserna, distrikten/regionerna och riksförenings
styrelse kan lämna motioner till förbundsmötet. Samtliga motioner ska senast den 15 april
2015 ha inkommit till förbundsstyrelsen på förbundskansliets adress. Ett önskemål från
förbundskansliet är att de som har tillgång till e-post skickar sina motioner som Word-filer.
Detta underlättar arbetet med sammanställningen av motionshäftet.
Adressen är susanne.wettby@dhr.se

Handlingar

Handlingar inför förbundsmötet kommer att vara ombud, avdelningar, distrikt/regioner och
riksförening tillhanda senast fyrtiofem dagar före förbundsmötet, det vill säga senast den
1 september 2015.
nnnn

Så väljs förbundsmötesombuden

Nästa år, den 16-18 oktober 2015, är det dags för DHRs förbundsmöte. Förbundsmötet
är, från och med 2015, sammansatt av 50 valda ombud samt förbundets ordförande eller
dennes ersättare.

Ytterligare en nyhet är sättet som ombuden väljs på. Ombud väljs nämligen för första
gången genom direktval av medlemmarna, efter beslut av förbundsmötet 2013. Antalet
ombud för respektive valkrets (se Valkretsar nedan) fördelas proportionellt av valkommittén med utgångspunkt i det totala antalet medlemmar i riksförening samt avdelningarna
inom valkretsen per den 31 oktober 2014. Varje distrikt/region/riksförening garanteras
dock ett ombud. Information om fördelning av ombud till förbundsmötet 2015 kommer att
skickas senare.

Nominering av ombud

Fram till den 15 januari kan medlemmar, avdelningar och distrikt/regioner samt riksförening nominera ombud till förbundsmötet. Den som nomineras måste vara medlem och
ha godkänt nomineringen.
Genom att klicka på följande länk kan du göra en nominering.
www.http://dhr.se/nominera

Valproceduren

Val av ombud till förbundsmötet förrättas mellan 15 mars och 15 april. Ombuden till förbundsmötet ska väljas direkt av DHRs medlemmar. En valsedel med information om de
nominerade kommer hem med posten till samtliga medlemmar under februari månad.
Sedan röstar medlemmen på internet via en länk från DHRs hemsida eller genom att
sända in sin ifyllda valsedel till förbundskansliet i ett slutet returkuvert.
fortsättning nästa sida...
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En DHR-avdelning som så önskar kan också ordna ett medlemsmöte där valförrättningen sker. Innan den 15 februari måste avdelningar som vill genomföra ombudsvalet på
ett medlemsmöte meddela valkommittén detta. Om val genomförs vid medlemsmöte
måste den valsedel som medlemmen fått per post användas. Andra typer av valsedlar
kommer att ogiltigförklaras. Senast den 20 april måste röster som avgivits på ett medlemsmöte vara valkommittén tillhanda.
Valresultatet meddelas av valkommittén senast den 15 maj 2015.

Tidsplan

15/1 Nomineringstiden avslutas
15/2 Sista dagen att komma in med kort presentation av de nominerade för publicering på
DHRs hemsida
Samt sista dagen för avdelningar som vill genomföra ombudsvalet på medlemsmöte att
meddela valkommittén detta
15/3 – Valen förrättas
15/4 Sista dagen att förrätta val
20/4 Röster som avgivits på ett medlemsmöte måste vara valkommittén tillhanda senast
denna dag
15/5 Valresultatet meddelas av valkommittén senast denna dag

Valkretsar

Valkrets 1: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Dalarnas län
Valkrets 2: Västernorrlands län, Gävleborgs län, Uppsala län och Västman¬lands län
Valkrets 3: Stockholms län
Valkrets 4: Värmlands län, Örebro län och Södermanlands län
Valkrets 5: Västra Götalands län väst (gamla Göteborgs och Bohus län)
Valkrets 6: Västra Götalands län öst (gamla Skaraborgs län och Älvsborgs län)
Valkrets 7: Östergötlands län, Kalmar län och Gotlands län
Valkrets 8: Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
Valkrets 9: Skåne län
Valkrets 10: Föreningen För kortvuxna, FKV

Antal förbundsmötesombud per valkrets

Valkrets 1: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Dalarnas län 6 ombud
Valkrets 2: Västernorrlands län, Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län 5
ombud. Valkrets 3: Stockholms län 5 ombud. Valkrets 4: Värmlands län, Örebro län
och Södermanlands län 5 ombud. Valkrets 5: Västra Götalands län väst (gamla Göteborgs och Bohus län) 5 ombud. Valkrets 6: Västra Götalands län öst (gamla Skaraborgs
län och Älvsborgs län) 5 ombud.. Valkrets 7: Östergötlands län, Kalmar län och Gotlands län 5 ombud. Valkrets 8: Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län 6 ombud. Valkrets 9: Skåne län 6 ombud. Valkrets 10: Föreningen för
kortvuxna, FKV 2 ombud

Fördelningen av ombud baserar sig på medlemsantalet per den 31 oktober 2014.

DHRs valkommitté har på sitt möte den 5 november 2014 fastställt denna fördelning.
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Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF)
Rapport från rådets sammanträde den 25 september 2014.

§ Pia Lilja och Susanne Gunnar, tekniska kontoret, informerade
om en studie vars syfte är att beskriva uppfattningar om hur
färdtjänsten påverkar delaktighet inom produktivitet och fritid
hos personer i vuxenåldern. Studien genomfördes, efter förfrågan från Norrköpings kommun, av två studenter vid arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet.

§

Resultatet av studien visar att färdtjänstsystemet i flera avseenden bidrar till bristande delaktighet inom produktivitet och fritid på grund av kontinuerligt förekommande avbrott, förseningar eller frånvaro av viktiga aktiviteter.

Från DHR lyftes frågan om vem som ansvarar för vad inom färdtjänsten sedan
Östgötatrafiken tagit över uppdraget från Norrköpings kommun.

Pia Lilja och Susanne Gunnar, tekniska kontoret, informerade att från och med
den 1 juli utför Östgötatrafiken alla färdtjänstresor och viss skolskjuts inom kommunen. Östgötatrafiken utför också sjukresor. Kommunen har avstämningsmöte
med Östgötatrafiken var tredje månad. Frågor och synpunkter som kommer upp i
KRF:s referensgrupp, Kollektivtrafikgruppen, tar tekniska kontorets representanter med till avstämningsmötena. En fråga som figurerat i pressen och som diskuterats inom DHR är om elektrisk rullstol av modellen skoter får tas med vid resa
inom färdtjänsten. Tekniska kontorets representanter besvarade frågan med att
skoter får tas med, dock ska resenären flytta över till säte under resan.

För beställning av resa vänder man sig till Östgötatrafiken.
Östgötatrafikens kundtjänst svara på frågor om resorna på
telefon 0771-211010 (för övriga frågor tryck 7) eller via e-post
RBC-kundtjanst@ostgotatrafiken.se

§

§

Kommunen handlägger ansökan om färdtjänsttillstånd och svarar på frågor om
tillståndsgivningen. Det är kvar inom kommunen och fungerar som tidigare.

I samband med hemsjukvården beslutades 2012 om en kommungemensam
hjälpmedelsupphandling. Mona Olsson, ordförande, informerade om att upphandlingen överklagades och i den påföljande processen har en konsult tagits in.
Sammantaget har det medfört en extra kostnad på ca två miljoner. Susanne
Stråhle, vård- och omsorgskontoret, deltar vid rådets sammanträde den 4 decem
ber då frågan tas upp igen.

Emma Johansson, sekreterare, informerade om den uppföljning av de funktionshinderspolitiska målen som Myndigheten för delaktighet (MFD) genomfört. Meningen med uppföljningen är att den ska hjälpa till att driva på utvecklingen och
skapa möjligheter för kommunerna att se hur andra kommuner arbetar.
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Uppföljningen har skett av politikerområdena arbetsmarknad, fysisk tillgänglighet, idrott, kultur, utbildning och transport. Kommunerna har inom dessa sex om
råden besvarat enkäter som poängsatts och där resultatet mäts mot ett antal jämförbara kommuner.

§

§

Emma redogjorde för Norrköpings kommuns resultat.
Kommunen har besvarat enkäten inom alla områden utom inom fysisk tillgänglighet. Vid samråd med Fritidskontorets arbetsgrupp besvarades enkäten gemensamt av tjänstemän, DHR och HSO.
Här blev det tydligt att det saknas mätbara och förankrade mål för tillgängligheten
inom kommunen.
Via MFD, kolla läget finns mer information på: kollalaget.mfd.se/start/index/

KRF har beslutat att Tillgänglighetspriset inte ska delas ut för 2014. De senaste
åren har det varit svårt att få in bra nomineringar samt att det upplevs tveksamt
att kommunen ska dela ut ett pris när kommunen inte lever upp till gällande krav
på tillgänglighet.

Om rådets organisatoriska tillhörighet för nästa mandatperiod har kommunstyrelsen tillskrivits från KRF den 25 april 2014 och från DHR Norrköping – Förbundet
för ett samhälle utan rörelsehinder – den 7 juli 2014. I skrivelserna har framförts
synpunkter om att få rådets placering i anslutning till kommunstyrelsen och inte
som idag till vård- och omsorgsnämnden.

Mona Olsson, ordförande, informerar om att rådets skrivelse och DHRs skrivelse
har diskuterats i kommunstyrelsens beredning.
Det har förts diskussioner om rådet skulle kunna ingå i ett verksamhetsutskott
eller liknande för hållbarhetsfrågor, som skulle ha sin placering under kommunsty
relsen.
Lars Stjernkvist vill ha en dialog med organisationerna kring detta.
Nästa sammanträde i KRF är den 4 december 2014.

Monica Svensson

PS. En dialog med Lars Stjernkvist och Eva-Britt Sjöberg om rådets placering är
planerad att äga rum den 17 december.

Dagens ros införd i NT

till Keiko och Håkan Börjeson som bjöd på
en musikalisk högtidsstund vid DHR:s sammankomst i Svärtinge.
Monica Svensson

14

Lilljul med Lucia den 13 dec kl. 15.00 - 18.30
Sommarhemmet Sjöstugan, Bonäs Gård 4
Anmälan senast den 10 december
Vi börjar festen med sedvanligt luciatåg ca, 15.15. Årets luciatåg kommer från Hagaskolan.
Därefter blir det kall och varm jultallrik, med sedvanlig julmat, bordsvatten eller lättöl, glögg, kaffe och pepparkaka.
Underhållning: Ole Kattilakoski.
Vi avslutar med lotteridragningar.

Pris: Ingen avgift för medlem i vår
avdelning och assistenter.
Vid färdtjänstbeställning ange
adressen Bonäs Gård 4.

Välkommen till en gemytlig Julfest!

Anmälan till julfesten görs till kansliet 011-13 10 94
eller på internet via E-post dhr.norrkoping@telia.com

INSTÄLLT, INSTÄLLT

Den planerade 4-dagarsresan i augusti
till Sommarsol blir inte av.
Intresset är för dåligt för att vi ska kunna
fylla en buss.
Bio vid Sommarhemmet

Vi fortsätter med bion vid Sjöstugan. En gång i månaden kör vi och det blir tisdagen efter varje månadsmöte. På vår websida: www.dhrnorrkoping.se kan
du se vilken film som visas.
Nästa film visas tisdagen den 16 december kl, 15.00.
Det hela är gratis och då ingår fika!.
Ingen föranmälan!

Välkomna!
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Program i vinter
13 dec

8 jan
18 jan

15 feb

15 mars

27 mars
27 april

Lilljul med lucia i Sjöstugan
Lördagen den 13 december kl. 15.00 - 18.30 i Sjöstugan.
Läs mer på föregående sida.
Bindande anmälan senast den 10 december

Information om färdtjänsten
Torsdagen den 8 januari i Sjöstugan kl. 15.00 - 17.00
En representant för Östgötatrafiken kommer att närvara.

Månadsmöte i Sjöstugan
Söndagen den 18 januari kl. 15.00 - 17.30
Ordinarie månadsmöte i/vid Sommarhemmet
Underhållning. För 20 kr får du kaffe med dopp.
Anmälan senast torsdagen den 15 januari.

Månadsmöte i Sjöstugan
Söndagen den 15 februari kl. 15.00 - 17.30
Ordinarie månadsmöte i/vid Sommarhemmet
Underhållning. För 20 kr får du kaffe och dopp.
Anmälan senast torsdagen den 12 februari.

Årsmöte vid Sjöstugan
Söndagen den 15 mars kl. 15.00 - 17.30
Ordinarie årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar
enligt stadgarna.
Plats: DHR:s Sommarhem Sjöstugan.
Underhållning.
Vi bjuder på räkmacka och dricka, kaffe med kaka.
Mer information kommer med verksamhetsberättelsen
Anmälan senast torsdagen den 12 mars
Hjalmarrevyn i Örebro
Fredagen den 27 mars. Läs mer på sidan 7.

Vårfestligt vid Sjöstugan
Söndagen den 27 april kl. 15.00 - 18.00.
Ordinarie månadsmöte med Vårfestligt.
Plats: DHR:s Sommarhem Sjöstugan.
Underhållning m.m.
Mer information i nästa Medlemsblad.

Anmälan till sammankomster görs till expeditionen 011-13 10 94
eller på internet via E-post dhr.norrkoping@telia.com

Expeditionens bemanning...

Måndagar - fredagar kl. 09.00 - 13.00

Jenny Larnemark jobbar på expeditionen under dessa tider.
Telefonsvararen är på under övriga tider och hänvisar då till
Göran Dahlström 070 714 96 06 eller Frank Svensson 011-13 80 29
som då kan ta emot anmälan till sammankomster m.m.

Bokningar av Sjöstugan inför säsongen, ring kansliet 011-13 10 94
Frågor i ärendet: Frank 011-13 80 29 eller Lars-Erik 070 200 40 11

Anmälan till sammankomster görs till expeditionen 011-13 10 94
eller på internet via E-post dhr.norrkoping@telia.com

Viktiga datum under vintern

10/12
13/12

Sista anmälningsdag til Lilljul med Lucia
Lilljul med Lucia vid Sjöstugan

14/1
18/1

Sista anmälningsdag till Månadsmöte
Månadsmöte vid Sjöstugan

12/2
15/2

Sista anmälningsdag til Månadsmöte
Månadsmöte vid Sjöstugan

12/3
15/3

Sista anmälningsdag till Årsmöte
Årsmöte vid Sjöstugan

2/3
27/3

24/4
27/4

Sista anmälningsdag tii Hjalmarrevyn
Hjalmarrevyn i Örebro

Sista anmälningsdag till Vårfestligt
Vårfestligt vid Sjöstugan

Manusstopp till nästa nummer den 10 mars

