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Inledning 
Unga rörelsehindrade Stockholm är en förening för unga med funktionsnedsättning i åldrarna 
0-32 år boende i Stockholms län. Föreningens syfte är att bedriva intressepolitisk verksamhet 
samt att erbjuda annan verksamhet som är intressant och viktig för våra medlemmar. Vårt 
syfte är att fungera som en motpol till orättvisor och otillgänglighet i samhället samt att verka 
för att unga med funktionsnedsättning erbjuds möjlighet till social samvaro och 
erfarenhetsutbyte. 
 
Styrelsen för Unga Rörelsehindrade Stockholm, lämnar härmed följande redogörelse för 
verksamheten under 2017. 
 
Styrelsen  
Styrelsens har under verksamhetsåret 2017 haft följande sammansättning. 
 
Ordförande Anton Boström, Stockholm 
Vice ordförande Hanna Öfors, Stockholm 
Kassaförvaltare Henrik Häggbom, Stockholm 
Sekreterare Björn Erkus, Stockholm 
Ledamot Hanna Wagenius, Stockholm, 
Ledamot Casper Hafvström, Stockholm  
 
Revisorer 
Ordinarie Patrick Englund, Stockholm 
Revisorsuppleant Kevin Nordfors, Stockholm 
 
Föreningen har också haft en auktoriserad revisor under verksamhetsåret. 
 
Valberedningskommitté 
I valberedningskommittén ingår Natalie Eriksson, Johan Bramstång och Johanna Käck (tom 
05/2017) under 2017. 
 
Personal och Kansli 
Under verksamhetsåret 2017 har vi fortsatt att hyra våra nuvarande lokaler på Kavallerivägen 
30 i Sundbyberg där vi delar lokal med DHR Stockholm läns distrikt. Lokalerna är mycket 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och används därför ofta till möteslokaler, 
temakvällar och andra aktiviteter. Bra och kunnig personal är en viktig del i vår organisation 
då dessa bistår styrelsen i sitt arbete och upprätthåller god kontakt med andra 
funktionshinderorganisationer. Detta arbete är mycket viktigt för att styrelsen ska kunna 
genomföra sitt uppdrag och därmed se till att medlemmarna får ut så mycket som möjligt av 
verksamheten.  
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Under verksamhetsåret 2017 har föreningen haft en (1) anställd kanslist. Liza Syeda har varit 
anställd på 25% med Trygghetsbidrag sedan 100401. Föreningen arbetar för att kommande 
verksamhetsår öka anställningsgraden till 50%. 
 
Representation  
Under 2017 har föreningen haft representation i flera sammanhang och vid olika tillfällen. 
 
Anton Boström deltog i maj 2017 på ett seminarie med hållbarhetskommissionen Stockholms 
stad.  
 
Styrelsen deltog vid seminairet “Frihet, fusk och fakta - vad vet vi om personlig assistans och 
LSS” som arrangerades av STIL på kulturhuset i samband med den europeiska independent 
livingdagen den 5 maj. 
 
Anton Boström och Hanna Öfors deltog vid funkisprojektets avslutningskonferens den 16 
maj på ABF huset i Stockholm.  
 
Anton Boström och Hanna Öfors deltog vid en hearing i landstingshuset angående 
kollektivtrafik och sjukvård arrangerat av Vänsterpartiet i Stockholms län.  
 
Anton Boström var med i SVT nyheter Stockholm med anledning av gymnasievalet. 
 
Anton Boström, Henrik Häggbom och Hanna Öfors deltog vid RBUs konferens “100% LSS” 
27-28 oktober 
 
Styrelsen fanns representerat vid Förbundet Unga rörelsehindrades 30års fest den 16 
september samt vid Förbundsmötet den 4-5 november. 
 
Hanna Öfors deltog vid FQ 20års jubileum 29 september.  
 
Sammanträden och Styrelsearbete 
Styrelsen har haft 10 (exklusive konstituerande) protokollförda möten under året. 
Utöver detta har styrelsen löpande haft icke protokollförda arbets- och diskussionsmöten. 
Styrelsen genomgick i början av verksamhetsåret RFSL Stockholm funkisprojektets 
HBTQ-utbildning. 
 
Intressepolitisk verksamhet 
Föreningen har under hela verksamhetsåret försökt att ha en grundläggande intressepolitisk 
tanke bakom varje genomförd medlemsaktivitet. Nedan beskrivs hur föreningen har arbetat 
med intressepolitik utifrån vissa utvalda områden. Det huvudsakliga intressepolitiska arbetet 
har bedrivits genom föreningens egen podcast “parametern podd”.  
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Tillgänglighet 
Föreningens verksamhet genomsyras ständigt av tillgänglighet då det är en mycket aktuell 
fråga för våra medlemmar. Föreningen bedriver all sin verksamhet i tillgängliga lokaler för 
att kunna garantera att alla ska känna sig välkomna. Föreningen har genomfört politiker i stol 
där politiker från Stockholms Stad och Landsting bjudits in för att testa på hur det är att sitta i 
stol och ta sig fram i Stockholm. Detta var en mycket uppskattad aktivitet som återkommer 
under 2018.  
 
Hälso- och Sjukvård 
Anton Boström och Hanna Öfors deltog vid en hearing i Landstingshuset arrangerad av 
Vänsterpartiet i Stockholms län. Under hearingen framfördes föreningens ståndpunkt i fråga 
om folkhälsa och färdtjänst.  
 
Personlig assistans och LSS 
Under verksamhetsåret har föreningen arbetat intensivt med frågan kring personlig assistans 
och LSS. Detta har varit den funktionshinderpolitiska fråga som tagit i särklass störst plats i 
den intressepolitiska debatten. Föreningen tog initiativ till kampanjen “mitt jävla jobb” som 
publicerades på sociala medier. Detta i syfte att belysa assistansfrågan utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv för assistenterna. Kampanjen fick relativt stort genomslag och bra 
respons.  
 
Podcasten “Parametern podd” 
Under verksamhetsåret har föreningen producerat 6 stycken avsnitt med intressepolitiska 
teman. De teman som förekommit är arbetsmarknad, mode och självkänsla, bemötande och 
uteliv, mänskliga rättigheter, sex och relationer, representation och identitet. Detta i syfte att 
föra ut vårt intressepolitiska budskap till allmänheten och samtidigt inspirera och stimulera 
våra medlemmar att engagera sig i föreningens intressepolitiska arbete. Detta eftersom 
praktiskt intressepolitiskt arbete ofta är svårt att få till för våra medlemmar. Podcasten utgår 
från ett intersektionellt perspektiv på funktionshinderfrågor.  
 
Samarbete med DHR Stockholms län 
Föreningen har inrättat ett samarbete med DHR Stockholms län och Barnrättsbyrån med syfte 
att stödja unga nyanlända med funktionsnedsättning genom information och möjlighet till 
social samvaro. 
 
Årsmöte 2017 
Årsmöte hölls den 8 april på Quality Hotell Winn, Haninge. Deltog gjorde medlemmar, 
personliga assistenter samt medhjälpare. Total cirka 20 personer. Mötesordförande var 
Förbundsordförande Yvonne Björkman. Protokollet fördes av Anton Boström. I samband 
med årsmötet höll Jonas Franksson från STIL en föreläsning om LSS, personlig assistans och 
politisk påverkan. Medlemmar gavs också möjligheten att umgås och utbyta erfarenheter. 
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Medlemsaktiviteter  
Under verksamhetsåret 2017 har medlemsaktiviteter bland annat skett i större projekt. 
Vinterkul 2017 som hölls 15  januari, ett årligt samarbete med RBU Stockholm, RG Aktiv 
Rehabilitering, Stockholms Parasportförbund, samt Träffstugan. Vinterkul är en 
vintersportsdag i Flottsbro. Deltagarna erbjuds möjligheten att prova på diverse vintersporter, 
såsom sit-ski, curling och långfärdsskridskor. Dagen blev mycket uppskattad och lockade 
många deltagare.  
Sex i rörelse är ett projekt drivet av RFSU med stöd från Arvsfonden där föreningen är 
medsökande. Målet med projektet är att ta fram lämpligt utbildningsmaterial, för olika arenor 
exempelvis ungdomsmottagningen. anpassat för olika funktionsvariationer. Detta är ett 
projekt som fortsätter under 2018.  
 
Föreningen har genomfört en Pizza/film-kväll 16 december månad 
 
Föreningen har genomfört en bowlingaktivitet på Mall of Scandinavia den 18 november som 
blev mycket uppskattad av deltagarna.  
 
Föreningen deltog tillsammans med Förbundet, Unga Reumatiker, Unga med synnedsättning 
och RFSL-funkisprojektet under prideparaden i Stockholm. Totalt deltog ca 20-30 
medlemmar och föreningens medverkan i paraden blev mycket uppskattat både från publik 
och arrangörer.  
 
Föreningen har under sommaren 2017 anordnat en aktivitetsdag kallad “Sommaraktivitet”. 
Under denna dag erbjöds möjlighet att spela boule, kubb och andra sommarspel. Under 
aktiviteten bjöd föreningen på dryck och tilltugg. 
 
 
Utåtriktade aktiviteter, information och kampanjer 
Unga Rörelsehindrade Stockholms har under verksamhetsåret 2017 varit aktiva i flera sociala 
mediekanaler däribland Facebook och Twitter. Föreningen har också delat information via 
hemsida samt via tryckt informationsblad.  
 
En återkommande utåtriktad aktivitet som föreningen drivit under flera år är “Politiker i stol”. 
Detta genomfördes med stor framgång under 2017. Föreningen bjöd in politiker från 
Stockholms Stad och Landsting till att pröva på att sitta i rullstol och därmed pröva på hur 
(o)tillgängligheten fungerar i Stockholm. Därefter avslutades aktiviteten med lunch på 
Stadshuskällaren. Lunchen genomfördes med bra diskussioner och bra erfarenhetsutbyten. De 
partier som var representerade vid tillfället var från Stockholms Stad: Vänsterpartiet och 
Socialdemokraterna. Landstinget: Vänsterpartiet 
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Under verksamhetsåret 2017 har föreningens ambition varit att driva ett antal kampanjer i 
sociala medier. Därför genomfördes kampanjen “mitt jävla jobb”. Kampanjens mål var att 
dela med sig av erfarenheter kring personlig assistans ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
 
Föreningen har under verksamhetsåret 2017 bedrivit podcasten “Parametern podd”. Målet 
med podden är att lyfta vardagliga ämnen ur ett funkisperspektiv. Läs mer om podcasten 
under punkten intressepolitisk verksamhet. 
 
Även aktiviteten Vinterkul kan gå in under denna rubrik. 
 
Skrivelser 
Stockholmsregionen har under 2017 inte haft några skrivelser. 
 
Ekonomi 
Stockholmsregionens verksamhet har finansierats huvudsakligen med anslag från Stockholms 
Läns Landsting, medlemsavgifter och verksamhetsstöd från Förbundet. 
Stockholmsregionens ekonomi har skötts av Unga Rörelsehindrade Stockholms styrelse. 
Gunilla Carlberg, anställd på DHRs Stockholms distrikt, har skött den löpande redovisningen 
samt bokföringen.

 
Den ekonomiska ställningen den 31/12-17, se särskild redogörelse.  
Årets resultat beräknas till 194 288,30 kronor, samt att det fria egna kapitalet uppgår till  
- 253 406,85 kronor. 

  
 
Medlemsantal 
Medlemsantalet per 171231 uppgick till 148, varav 112 bosatta i Stockholm samt varav 140 i 
åldrarna 6-30.  
 
 
Slutord 
Det är nu dags att summera verksamhetsåret 2017. Ett år som innehållit flera givande 
samarbeten, möten och dialoger. Det intressepolitiska arbetet har präglats av uppstarten av 
Parametern Podd, där syftet är att diskutera och problematisera vardagliga frågor ur ett 
funktionshinderperspektiv. Vi har där bjudit in flera intressanta och relevanta gäster vilket har 
genererat massor av viktiga diskussioner och tankar. Vi har även genomfört ett helt gäng 
medlemsaktiviteter, där ibland en sommaraktivitet och en bowlingkväll. Vi har också, 
återigen, genomfört “politiker i stol” där vi bjudit in politiker från Stockholms stad och 
Landsting. Tack vare styrelsens hårda arbete och ihärdighet har nu föreningen fler 
medlemmar och en bättre ekonomi än på mycket länge. Ett stort tack till DHR Stockholms 
läns distrikt som under året understött oss på olika sätt. 2018 ligger nu framför oss och 

_________________________________________________________________________ 
Kavallerivägen 30, Rissne Plusgiro 453 98 83-1 
174 58 SUNDBYBERG Org. Nr. 802013-4659 
epost: stockholm@ungarorelsehindrade.se 
hemsida: http://www.stockholm.ungarorelsehindrade.se  

6 

http://www.stockholm.ungarorelsehindrade.se/


 

kommer naturligt nog präglas av valet senare i höst. Jag hoppas att med styrelsens och 
medlemmarnas hjälp kunna påverka det politiska klimatet i en positiv riktning i för personer 
med funktionsnedsättningar viktiga frågor, inte minst inom LSS. 
 
 
Anton Boström, ordförande 
 
Stockholm den 13 mars  2017 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________

 
Anton Boström Hanna Öfors 
Ordförande Vice ordförande 

 
 
 
 
________________________________ ________________________________

 
Björn Erkus Liza Syeda 
Sekreterare Kanslist 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________

 
Henrik Häggbom Casper Hafvström 
Kassaförvaltare Ledamot 
 
 
 
 
 
________________________________  
Hanna Wagenius  
Ledamot  
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