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Riksstyrelsen avger följande berättelse. Vi har det gångna året:

• Genomförde kongress i Eskilstuna

• Genomförde ordförandekonferens

• Deltog i 9 november kommittén.

• Gav ut fyra nummer av Grunden Tidning 

• Svarade på remisser till regeringen

• Deltog i RIO-möten på Göteborgs Universitet

• Utbildade förstaårsstudenter på socialhögskolan i Göteborg

• Inledde ett samarbete om bostadspolitik.

• Avslutade samarbetet i Nordiska Paraplyet

• Stöttade lokalföreningar att fortsätta fungera trots pandemin

• Gjorde uttalande i sociala medier utifrån våra intressepolitiska beslut 

• Tryckte flygblad åt våra lokalföreningar

• Deltog i Förenade Antirasisters möte på zoom

• Deltog i referenssamtal om LSS med IVO

• Deltog i ordförandeträffar i Funktionsrätt Sverige



Arbetsmarknad
RFGS har utifrån vårt arbetsmarknadspolitiska program försökt vinna 
gehör hos Arbetsförmedlingen och olika demokratiska politiska partier för 
de reformer vi efterfrågar.

RFGS har dessutom knutit kontakter med flera fackföreningar, för att vinna
gehör för våra åsikter och önskemål avseende tillgänglig arbetsmarknad 
och hur de olika lönebidragsformerna fungerar i praktiken.

Boende
Riksföreningen  Grunden  har  fortsatt  försöka  få  kommunerna  att
bygga/beställa LSS-boenden för gifta och sambor. Vi fortsätter arbeta för
att  boendechefer  och  personal  inte  ska  lägga  sig  i,  när  man  har  sin
pojk/flickvän eller partner hemma över natten. Vi har också arbetat med
att göra stadsplaneringen mer tillgänglig. RFGS tycker också att systemet
med höga hyror och bostadstillägg behöver ses över.

RFGS har inlett ett samarbete med andra organisationer om detta, som
delar våra åsikter i sak kring rättigheter, hyror, och stadsplanering. 

Ekonomi
RFGS  fortsätter  arbeta  med  att  politikerna  inför  en  riksnorm  för
habiliteringsersättningen för de som har daglig verksamhet. Vi anser att
kommunerna ska erbjuda anpassade jobb med lön i högre utsträckning, så
vi slipper aktivitetsersättning.

Vi har även arbetat med att påverka kommunerna till att göra HAB mera
likt lön, men det går lite sådär tyvärr. Riksstyrelsen har därför övervägt att
se om det går att ordna någon slags fackförening för personer med Daglig
Verksamhet. 

Hälsa och Sjukvård
RFGS upplever att det blivit bättre information om Freja-ID hos 1177, det
gläder oss för vi arbetade mycket med det under pandemin. Vi har också
försökt arbeta med att personer med intellektuella funktionsnedsättningar
ska få jämlik tillgång till vård mot psykisk ohälsa.

Kommunikationer
RFGS har fortsatt  arbeta med ett  anpassat  egenorganiserat  utbildnings-
paket för att få körkort.



Vi  tycker  också att  det  är  väldigt  orättvist.  I  vissa  kommuner  får  ingen
någon gratis  kollektivtrafik,  i  andra kommuner får  bara de som har  DV
gratis  kollektivtrafik  och  i  ytterligare  andra  kommuner  får  alla  med
sjukersättning gratis  kollektivtrafik.  Dessa ojämlika regler  gör att  många
hamnar  isolerade  hemma.  Därför  har  vi  försökt  arbeta  med  att
kollektivtrafik ska vara gratis.

Kultur
RFGS  har  en  egen  poesi-poddcast  och  en  egen  novell-verkstad.  Vi  har
deltagit i en kortfilmsfestival med eget bidrag. RFGS gör även egen musik.
Tyvärr har vi inte kunnat delta i några fotoutställningar pga Covid-19.

Vi  tycker det är viktigt  med tillgänglighet till  kulturproduktion inte bara
kulturkonsumtion.

Skola
RFGS  är  emot  särskolan  och  det  är  glädjande  att  den  åtminstone  inte
längre heter särskola. Men vi är inte nöjda än utan vi fortsätter arbeta med
att  alla  elever  ska gå  i  samma vanliga  skola  med det  stöd de behöver.
Riksföreningen försöker arbeta med att även högskolan ska vara anpassad
till oss med intellektuella funktionshinder. 

RFGS har lyckats få till det så att vi i samarbete med Sociologiska Institutet
på Göteborgs Universitet kommer till deras förstaårsstudenter som ska bli
socionomer  och  håller  en  föreläsning  om  hur  vi  själva  ser  på  våra
funktionsnedsättningar och insatser enligt LSS.

Socialtjänst
Allt vårt påverkansarbete kan sägas handla om socialtjänst eftersom det
handlar om LSS. 

Utbildning 
Vi  har  en  klubb  på  Chalmers  Tekniska  Högskola  som  arbetar  med
tillgänglighet till högre studier. Vi försöker få det så att särskolan så länge
den finns kvar ger behörighet till universitet och högskolor.

Antirasism och allas lika värde
Eftersom Grunden arbetar utifrån FN-deklarationen om allas lika värde så
har  Riksföreningen  Grunden  deltagit  i  manifestationer  mot  rasism  &
antisemitism och vi har varit aktiva i nätverket Förenade Antirasister. Bland
annat var vi som vanligt med i åminnelsen till kristallnatten och vi är med i
9 november kommittén.



Internationell arbete 
RFGS  har  lämnat  Nordiska  Paraplyet  för  egenorganiserade  med
intellektuella funktionsnedsättningar. Det visade sig nämligen mer och mer
att flera av de andra organisationerna mera var föräldraorganiserade, som
FUB, än som Grunden dvs. det var föräldrar och coacher som bestämde.

RFGS har dock upprätthållit kontakterna med ULF i Danmark eftersom de
faktiskt är egenorganiserade så som vi menar med det.

 


