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Inbjudan och program
till seminariedag i samband med
Handikappförbundens kongress

t

Quality Winn Hotell i Haninge den 20 maj 2015 kl 9.00 -15.00

9.00-10.00 Kaffe och registrering

t 10.00-11.00 Öppnande av kongressen

Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman hälsar välkommen
till kongressen.
Statsminister Stefan Löfvén öppningstalar.
I regeringsförklaringen deklarerade statsministern höga ambitioner
för funktionshinderspolitiken.
Handikappförbunden välkomnar statsministern varmt och med hög
förväntan att öppna årets kongress.

t 11.00-12.00 Parallella seminarier

Vägar till framgång – vad kan vi lära av andra?
Handikapprörelsen har historiskt sett spelat en
viktig samhällsroll i bygget av välfärden. Idag
organiserar Handikappförbunden genom våra
37 medlemsförbund närmare 400 000 enskilda
medlemmar. Sedan 2008 har vi en ny FNkonvention som verktyg i vårt påverkansarbete.
Utmaningarna för framtiden är ändå många.

Kommer människor med funktionsnedsättning fortsätta att organisera sig?
Är framtidens makthavare intresserade av att ta
del av våra erfarenheter? Hur kan de intressepolitiska frågorna göras synligare i den
allmänna debatten? Är vägen framåt genom
politik eller juridik?

Medverkande:
Ulrika Westerlund, Förbundsordförande för RFSL, som är en
framgångsrik intresseorganisation
som lyckats sätta rättigheterna
för homosexuella, bisexuella och
trans- och queerpersoner högt på
den politiska dagordningen.

Vidar Aronsson, organisationsutvecklare på SSU, tidigare ordförande i Ungdomens
Nykterhetsförbund, ett ungdomsförbund som lyckats hålla
sig aktuella och attrahera nya
medlemmar i mer än ett sekel.

Kristina Ljungros, Förbundsordförande för RFSU som arbetat
länge med påverkansarbete för att
förstärka sexuella rättigheter både
lokalt, nationellt och internationellt.

Rebecka Prentell, ordförande i
LSU-Sveriges Ungdomsorganisationer.
Rebecka var tidigare ordförande
Sverok , Spelhobbyförbundet.

Värd från Handikappförbundens styrelse: Ines Uusmann. Samtalsledare: Christina Fjellström,
Reumatikerförbundet

Rätten till rehabilitering: Har kartan ritats om?
Socialförsäkringsutredningen förslår ändringar
i Hälso- och sjukvårdslagen för att förstärka rehabilitering till arbete. Den nya Patientlagen ger
den enskilde stärkta möjligheter. Vilket ansvar

har sjukvården och arbetsmarknaden när
kartan ritas om? Hur ska den enskilde få tillgång till god rehabilitering och habilitering är vägen framåt genom politik eller juridik?

Medverkande:
Eva Olofsson, Ordförande i
Beredningen för primärvård
och äldreomsorg inom
Sveriges kommuner och
landsting, SKL.

Monica Lindstedt, Ordförande för Företagarna, Sveriges
största organisation för företagare, som arbetar politiskt
för att förbättra villkoren för
ägarledda företag.

Sineva Ribeiro, Förbundsordförande för ordförande
Vårdförbundet, som är
professions- och fackförbund
för många yrkesgrupper inom
vården.

Stefan Jutterdal, Ordförande
för Fysioterapeuterna, som är
professionsförbund och fackförbund för Sveriges fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Värd Handikappförbundens styrelse: Lars Berge Kleber. Samtalsledare: Ulf Brändström,
Astma och allergiförbundet.

t

12.00- 13.30 Lunch. Utställare för Handikappförbundens medlemsförbund och utvecklingsprojekt
finns på plats.

t 13.30-14.30 Parallella seminarier

När konventioner blir lag – erfarenheter från Barnkonventionen.
FN har i sina rekommendationer till Sverige
ställt krav på att Barnkonventionen ska bli lag.
Nu ska det ske, svarar regeringen i sin
regeringsförklaring. Barnrättighetsutredningen
har fått ett tilläggsdirektiv och ska lämna sitt

betänkande i februari 2016. Vad kan vi lära av
den processen, när politik blir juridik, om vi vill
göra lag av FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning?

Medverkande:
Thomas Hammarberg har varit
ordförande för Rädda Barnen
och för Amnesty International,
generalsekreterare för Olof
Palmes Internationella Center,
svensk ambassadör för mänskliga rättigheter och Europarådets Kommissionär för
mänskliga rättigheter.

Eva Olofsson, Ordförande
i Beredningen för primärvård och äldreomsorg
inom Sveriges kommuner
och landsting, SKL.

Inger Ashing, Förbundsordförande för Rädda Barnen, som
arbetar för barns rättigheter och
hjälper barn i utsatta situationer i
Sverige och i världen.

Anna Karin Hildingson Boqvist,
Program- och utredningschef på
Barnombudsmannen. Anna Karin är
jurist, författare och flitigt anlitad i
olika sammanhang där barns rättigheter och situation diskuteras.

Värd från Handikappförbundens styrelse: Maritha Sedvallson
Samtalsledare: Nicklas Mårtensson, Autism- och Aspergerförbundet.
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t 13.30-14.30 Parallella seminarier fortsätter

LSS - målsättningen som försvann.
Vad finns egentligen kvar av målsättningen och
ursprungstanken med LSS? Hur har tillämpningen av lagen förändrats i praktiken? Ett
antal domar har skapat en negativ praxis och

gett försämrade förutsättningar till stöd inom
flera insatser enligt LSS. Rättighetsperspektivet
tunnas ut och det talas alltmer om vård. Hur
kan LSS återupprättas - via politik eller juridik?

Medverkande:
Barbro Lewin, med. dr. i socialmedicin och statskunskap, funktionshinderforskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala
universitet. Barbro sitter med i
socialstyrelsens etiska råd och
forskar om LSS-reformen, kvalitetsindikatorer för uppföljning och
utvärdering av reformen.

Camilla Sköld, Socialpolitisk
chef Akademikerförbundet SSR,
ett fackförbund som organiserar ekonomer, samhällsvetare,
personalvetare, socionomer och
chefer, däribland många som
arbetar med LSS.

Jan-Erik Nyberg är ekonom i
grunden och har bland annat varit
ekonom och enhetschef på TCO,
politisk sakkunnig i regeringskansliet och ledarskribent på DN.
Arbetar på uppdrag av Handikappförbunden med en samhällsekonomisk analys av LSS.

Eva Nordin-Olsson, Förbundsordförande för Autism- och
Aspergerförbundet. Eva är
distriktsläkare med inriktning
habilitering och skolläkare, och
har bland annat varit Handikappförbundens expert i
statliga LSS-utredningar.
Värd från Handikappförbundens styrelse:
Pelle Kölhed

t

Samtalsledare: Elisabeth Langran, FUB,
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

14.30- 15.00 Det öppna programmet avslutas med kaffe och mingel.

t

Lennart Erlandsson, fil. dr. och
forskare inom det välfärdsrättsliga
området, docent Lunds Universitet. Han har bland annat studerat
tillämpningen av LSS inom olika
arenor; kommun, försäkringskassa
och förvaltningsrätt.

15.00 Det interna kongressarbetet för ombuden tar vid.

Praktisk information.
Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor.
Vårt mål är ett samhälle för alla och vårt intresspolitiska arbete grundar
sig på mänskliga rättigheter.
Handikappförbunden inbjuder till
seminariedag i samband med kongressen den 20 - 21 maj 2015 i Haninge.

Platsen är Quality Hotel Winn i
Haninge, adress Rudsjöterrassen 3,
136 40 Handen. Tfn 08-745 75 00.

Vartannat år samlas vårt högsta
beslutande organ, kongressen.

www.qualitywinnhaninge.se

Den 20 maj är en dag med seminarier
kring våra prioriterade områden:
Tryggad försörjning genom arbete och
socialförsäkring; Ökat stöd åt Barn och
deras familjer; Jämlik Hälso- och Sjukvård samt Utvecklat diskrimineringsskydd. Handikappförbunden och
medlemsförbunden visar pågående
projekt.
Priset för dagen är 300 kronor.
Då ingår lunch för- och eftermiddagskaffe. Kostnaden faktureras.

Välkommen med Din anmälan, gärna
senast den 8 maj på, men tänk på att
antalet platser är begränsat!
www.handikappforbunden.se/
kongressen
För frågor kontakta
Annika Nyström Karlsson
Tel: 08-546 404 23
E-post: annika.nystrom.karlsson@hso.se
Undvik starka parfymer och rakvatten!

Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
www.handikappforbunden.se
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