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1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd (upprop)
3. Val av presidium
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Behandling av
a) verksamhetsberättelse för 2020
b) ekonomisk berättelse för 2020
6. Revisorernas berättelse för 2020
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 2021
12. Beslut om
a) medlemsavgift för 2022
b) rambudget för 2021
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 två år
15. Val av valberedning på ett år, tre ledamöter varav en sammankallande
16. Tid och plats för årsmöte 2022
17. Frågor att hänskjuta till styrelsen
18. Avslutning
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2020
Styrelsen för Funktionsrätt Gävleborg ger följande berättelse för 2020.
Samarbetsorganisationen som består av anslutna föreningar har som uppgift att
verka för
att medlemsorganisationernas intressen tas tillvara i länet
att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete genom utrednings-,
kontakt-, utbildnings och informationsverksamhet.
Anslutna föreningar under 2020 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
Ordförande: Karin Olsson

BCF

Bröstcancerföreningen Maria i Gävleborgs län
Ordförande: Yvonne Bäckius

CFGL

Cancerföreningen Gävleborg
Ordförande: Lars Johansson

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
Svenska Downföreningen, lokalavdelning Gävleborg
Ordförande: Ulrica Östh

Dyslexiförbundet
FMLS

Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter i
Gävleborgs län

FSDB

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

GDL

Gävleborgs Dövas Länsförbund
Ordförande: Roger Sahlén

Elöverkänsliga

Elöverkänsligas länsförening Gävleborg
Ordförande: Eva Wallin

SEF

Epilepsiföreningen i Gävleborgs län
Ordförande: Richard Furenhag
3

FUB

Länsförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Gävleborg
Glaukomföreningen Gävleborg
Ordförande: Per Hallgren

GCF

Gyncancerföreningen Gävleborg
Ordförande: Maja Hemström

Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Gävleborg
Ordförande: Karin Sjöholm

HLF

Hjärt Lung länsförening i Gävleborg
Ordförande: Christina Petersson

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: Susanne Eklund

MHCF

Mun och Halscancerföreningen i Gävleborg
Ordförande: Kenneth Rubensson

Neuro

Neuroförbundet Gävleborg
Ordförande: Peter Andersson

RNj

Njurförbundet Gävle-Dala
Kontaktperson: Janet Ohlslid
Osteoporosföreningen i Gävleborg
Ordförande: Inger Aréen

Parkinson

Parkinson Gävleborg
Ordförande: Lars-Erik Häggblom

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: Malin Falck

R

Reumatikerdistriktet Gävleborg
Ordförande: Pia Lennberg

RBU

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

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

Schizofreni

Schizofreniförbundet i Gävleborgs län
Ordförande: Göran Sjöstedt
Sköldkörtelförbundet i Gävleborg
Ordförande: Berith Wiklund

Tf

Tandhälsoförbundet i Gävleborg
Ordförande: Lisbeth Trempenau

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
Kristina Lagervall Larsson
Monica Hedman
Karin Östling
Karin Eriksson
Lena Öberg
Maria Benterud
Karin Sjöholm
Eva Froms

ersättare
ersättare
ersättare

Izabella Bergqvist
Hannah-Karin Linck
Torbjörn Rönnkvist

Möten
Ett fysiskt ordförandemöte med medlemsföreningarna i februari hölls på Scandic CH
Gävle.
Ordförandemötet i september ersattes av det framflyttade årsmötet som skulle ha
hållits i maj månad. Årsmötet hölls som ett telefonmöte. Inbjuden och vald mötesordförande var regionrådet Tommy Berger.
Höstens enda ordförandemöte således, hölls i november via det digitala mötesverktyget Zoom.
Under 2020 hann styrelsen med två fysiska möten tidig vår innan corona pandemin.
Det skulle även ha genomförts en presentation av samorganisationens verksamhet i
april för länets regionpolitiker. Där skulle vi redogöra för hur vi verkar i den
representation som finns enligt det samverkansavtal som Funktionsrätt Gävleborg
har med Region Gävleborg. Det mötet fick ställas in men ambitionen är att kunna
genomföra mötet under 2021 istället.
Efter sommaruppehållet genomfördes ett digitalt Skype-möte i augusti med den då
sittande styrelsen innan årsmötet i september.
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Vid årsmötet 24 september meddelades att vi hade 36 medlemsföreningar anslutna
i samarbetsorganisationen. Totalt var det 12.883 enskilda medlemmar i Gävleborgs
län enligt avstämningssiffror angivna per 2019-12-31.
Utöver det konstituerade mötet med valda styrelseledamöter så hölls under hösten
ytterligare ett styrelsemöte i oktober, där Ulf Persson, ansvarig chef för
Hjälpmedel SAM medverkade. Han redogjorde för ett förslag om framtida
hjälpmedelshantering inom vår region, där man i två sortimentsråd ville att
Funktionsrätt Gävleborg skulle representera med en ledamot i vardera råd.
Styrelsen fick lämna ett remissyttrande på förslaget, vilket man gjorde. Man
ställde sig positiv till förslaget men med förbehållet att vår organisation skulle få
representera med två ledamöter i varje sortimentsråd. Detta för att kunna ha
stöttning och bollplank inom den egna organisationen i hjälpmedelsfrågorna.
Remissyttrandet lämnades till Hjälpmedel SAM 2/11 2020, vilket därefter också
godkändes.
Årets sista styrelsemöte hölls i december med bland annat planering för verksamheten år 2021.
Kansli och personal
Lokalerna hyrs i centrala Gävle på adress Södra Centralgatan 10. Under året har
följande personer 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

Region Gävleborgs Bidragsgrupp gällande funktionsrättsrörelsen
Elisabet Sundgren, samordnare för funktionsrättsfrågor inom Region Gävleborg, är
administrativt ansvarig. Ansökningar om aktivitetsbidrag från region- och länsföreningar och även från mindre riksförbund, som har medlemmar i Gävleborg men
ingen förankrad länsförening, skickas till samordnaren.
Elisabet har tillsammans med Funktionsrätt Gävleborg 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.
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Länets Funktionsrättsråd
Ett Funktionsrättsråd 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.
Hjälpmedelsfrågan är ständigt aktuell på agendan.
Rådet lyder under förkortningen LFR. Ordförande för rådet är vice ordförande i
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Per Ewert Ohlsson Björk.
Representanter för Funktionsrätt Gävleborg i LFR
2019-01-01 – 2022-12-31
Ordinarie
Karin Östling
Kerstin Westin Andersson
Kerstin Tillemar
Maria Benterud
Kristina Lagervall Larsson

Ej personliga ersättare
Pia Lennberg
Izabella Bergqvist /fr o m 2020-10-27
Torbjörn Rönnkvist /fr o m 2020-10-27

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. 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.
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 funktionsnedsättning.
Sedan den 1 januari 2015 har det övergått till Region Gävleborgs politiska
viljeinriktning.

7

Representanter för Funktionsrätt Gävleborg i Central Samverkansgrupp
2019-01-01 – 2020-12-31
Ordinarie
Karin Östling
Kerstin Westin Andersson
Karin Eriksson
Lilian Hagelin
Mari Norén Hedberg
Lena Öberg
Karin Sjöholm

Ej personliga ersättare
Carina Karlsson
Bo Jonasson
Kristina Lagervall Larsson

Styrning och arbetssätt för Hjälpmedelshantering i Gävleborg
Ett nytt arbetssätt för hjälpmedelshanteringen i Gävleborg har precis inletts i
slutet av 2020.
Syftet är att utveckla och bibehålla en god samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen och intressenter för att nå framgång i en gemensam hantering av
hjälpmedel i Gävleborg. Det behöver bli tydligare vad som gäller inom hjälpmedelsområdet för Regionen och kommunerna samt ut till invånarna.
Målet är att invånare i Gävleborg ska ha samma möjlighet att få behov av
hjälpmedel tillgodosett oavsett om det är Kommunen eller Regionen som har
ansvaret för vård och omsorg.
En gemensam Regional Hjälpmedelssamordnare har tillsatts. Han heter Erik Onelius
och han arbetar för samordning av hjälpmedelsfrågor för Region Gävleborg och
länets 10 kommuner.
I samverkansavtal från 2019 för den gemensamma nämnden i Region Gävleborg
gällande hjälpmedelsverksamheten omnämns bildande av Hjälpmedelsråd och
Sortimentsråd.
Från Hjälpmedel SAM kom förslag och förfrågan om brukarrepresentation från
Funktionsrätt Gävleborg i de båda sortimentsråden. Det ena för hjälpmedel som
tillhandahålls från Hjälpmedel SAM:s sortiment och det andra rådet för övriga
regionspecifika hjälpmedel såsom exempelvis medicinsktekniska som förskrivs och
tillhandahålls av specialistvård och primärvård.
Vid decembermötet för styrelsen beslutades att utse följande personer till uppdragen för representation:
Sortimentsråd i Hjälpmedel SAM
Maria Benterud och Mari Norén Hedberg
Sortimentsråd i Region Gävleborg
Kristina Lagervall-Larsson och Kerstin Westin-Andersson
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Övrig samverkan/möten under 2020
Vårmötet med X-Trafik fick stå åt sidan på grund av rådande läge. Ett digitalt möte
genomfördes i oktober med ny ansvarig från X-Trafik, Peter Stewing. Denna
samverkan finns för att fånga upp aktuella frågor som rör våra grupper kring
kollektivtrafiken.
Frågor som gäller färdtjänst och sjukresor tas också i forumet.
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
centrala samverkansgruppens sammansättning men även från medlemsföreningarna utifrån nomineringar och specifika erfarenheter.
Projekt med olika inriktningar pågår eller har avslutats under året inom Region
Gävleborg där vi har fått möjlighet att medverka. Det gäller bland annat
nybyggnationen av Tullhuset som nu står klart och är inhyst av reumatologi,
hudmottagning med flera på Gävle Strand. Tyvärr finns där en del brister som
påpekats och fortfarande bevakas.
Tyvärr så har samverkan med Försäkringskassan, som pågått under många år,
dragits tillbaka och upphört på Försäkringskassans initiativ. Man säger att det
nationella arbetssättet gör att vi kan få all information via deras hemsida.
Funktionsrätt Sverige
Ombudsman Karin Östling medverkar i den arbetsgrupp på nationellt plan i
organisationen som anordnar och genomför årliga länskonferenser med olika
aktuella teman för länens samarbetsorgan från hela landet.
2020 inställdes det fysiska mötet och man möttes istället digitalt i oktober.
Funktionsrätt Sveriges kongress i maj 2019 beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för
att göra en organisationsöversyn nationellt. Styrelsen för Funktionsrätt Sverige gav
därutöver arbetsgruppen i uppdrag att se över förutsättningarna för finansiering av
samarbetsorganen på de olika samhällsnivåerna. Uppdraget är slutfört och
överlämnades till styrelsen 1 november 2020, innehållandes förslag för styrelsen att
lägga fram för kongressen 2021.
Uppdraget för arbetsgruppen har sammanfattningsvis varit:
• Utreda hur samarbetet mellan de olika organisationsleden för samarbetsorgan på
nationell, regional och lokal nivå kan förstärkas.
• Se över kongressperiodens längd samt mandatperioderna för styrelseledamöter i
Funktionsrätt Sveriges styrelse.
• Se över den långsiktiga finansieringen för samarbetsorgan på de olika nivåerna.
Från Funktionsrätt Gävleborg har länsordförande Kerstin Westin Andersson ingått i
arbetsgruppen.
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Slutord nedtecknat av ordförande Kerstin
Nu lämnar vi 2020 bakom oss som har varit ett annorlunda och konstigt år på grund
av Corona pandemin. Vi har fått ställa om vår verksamhet totalt från fysiska möten
till att träffas digitalt över Zoom och Skype. Efter en del tekniska bekymmer, i
starten, har det fungerat riktigt bra!
Trots allt så har samarbetet med Region Gävleborg fungerat bra under året!
Funktionsrätt Gävleborgs styrelse har varit aktiva och jobbat på bra, bland annat vid
deltagande av ett flertal webbaserade konferenser!
Tullhuset som var inflyttningsklart i höstas hade uppenbara brister i tillgängligheten,
en stor besvikelse för den arbetsgrupp som tillsattes, från funktionshindersrörelsen,
för att komma med förslag och synpunkter på en tillgänglig miljö!
Glädjande är att Region Gävleborg anställt Erik Onelius som hjälpmedelssamordnare. En hjälpmedelsorganisation togs också fram och beslutades under
året. Där Funktionsrätt Gävleborg fick ta del av förslaget och komma med synpunkter. I den nya organisationen kommer två sortimenstråd att bildas och
representanter från Funktionsrätt Gävleborg kommer att ingå!
Nu står vi inför ett nytt år, där vi hoppas att vi så småningom kan börja med fysiska
möten igen!
Vi har en del som fått stå åt sidan under 2020 som vi behöver ta upp under 2021,
bland annat God och nära vård och informationsträff med regionens politiker. Vi
kommer också att fortsätta arbetet med Tullhuset för att se vad som kan åtgärdas
när det gäller tillgängligheten.
Varmt tack till vår fantastiska personal ombudsman Karin Östling och kanslist
Monica Hedman som under året skött verksamheten på ett förträffligt sätt trots
omständigheterna! Tack också till allt arbete som lagts ner så att vi kunnat
genomföra våra möten digitalt!
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Slutligen vill vi tacka alla övriga som bidragit till en bra verksamhet under det
gångna året!
Gävle i februari 2021
För Funktionsrätt Gävleborg

___________________________
Kerstin Westin Andersson
ordförande

____________________________
Kristina Lagervall Larsson
vice ordförande

___________________________
Karin Eriksson
ledamot

____________________________
Lena Öberg
ledamot

___________________________
Maria Benterud
ledamot

____________________________
Karin Sjöholm
ledamot

___________________________
Eva Froms
ledamot

Originalhandlingar med underskrifter finns arkiverade på vårt kansli.
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