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Välkomna till Personskadeförbundet RTP:s kongress.  

Vi har att se tillbaka på en märklig kongressperiod då stora delar av samhället varit nersläckt på 
grund av pandemi och då möjligheterna att bedriva verksamhet varit radikalt annorlunda jämfört 
med tidigare.  

Ändå har vårt förbund anledning att vara stolta när vi ser tillbaka på de senaste årens verksamhet. Vi 
har förändrat en hel del och det börjar ge resultat. Vi ser hur mycket bra verksamhet som växer fram 
i lokalföreningar och distrikt, vi vet att det finns ett engagemang utöver det vanliga bland många av 
våra medlemmar. 

Axplock Under 2018: 

startade coachprojektet för amputerade som handlade om att utbilda förebildcoacher.  
Förbundet deltog i mässan Hjultorget och arrangerade konferensen Hjärnhälsa 1.0 i sammanlagt 4 
städer, med 1100 deltagare.  

Vi medverkade på en konferens om postpolio och vi avslutade Modellprojektet, där vi bland annat 
tagit fram ett nytt material om förvärvad hjärnskada.  

Avtal slöts om en ny medlemslösning med ett modernt utformat medlemsregister inom ram för 
GDPR.  

Alla lokalföreningar fick möjlighet att ta del av medel från Humanfonden i form av subventionerad 
kongressavgift. 

Highlights  2019: 

Vi kunde inkassera en seger i vårt påverkansarbete då förslaget om nationellt centraliserad 
ryggmärgsskadevård presenterades av Socialstyrelsen, något som Personskadeförbundet RTP 
nationellt arbetat med och för sedan början av 90-talet.  

Vi var värdar för europeiska ryggmärgsskadeorganisationens (ESCIFs) kongress i Göteborg. 
Konferensen Hjärnhälsa 1.5 arrangerades i tre städer och sändes på SVT.  

En samlad medlemslösning med ett modernt medlemsregister lanserades och utbildningar i systemet 
hölls för lokalföreningar och distrikt.  

Humanfondens medel delades ut till alla lokalföreningarna.  
Vi genomförde tillsammans en dialogkonferens med fokus på medlemsvärvning.  

Jag deltog i statspartskonferensen om funktionsrättskonventionen i FN, New York.  

 

Under 2020: 



började förbundet med regelbundna digitala dialogträffar som ett led i den digitala omställningen. 

Alla lokalföreningar fick del av Humanfondens medel.  

Jag bjöds in och fick möjlighet att delta i FN:s 3:e globala ministerkonferens för trafiksäkerhet.  

Nya medlemsförmåner togs fram så som rabatterade priser på Hövding huvudskydd och skorna 
Icebug som en del i det skadeförebyggande arbetet.  

Vi skrev 10 remissvar, 4 debattartiklar och stod med som medförfattare på ytterligare 10 
debattartiklar.  

Medlemsvärvningskampanjer resulterade i att vi lockade fler nya medlemmar än på många år. 

I år, 2021: 

fyller förbundet 75 år.  

Vi har lanserat en ny hemsida för hela förbundet.  

Vårt påverkansarbete har gett resultat, vilket syns i de nya förslagen om sjuk-  och 
aktivitetsersättning samt sänkt skatt för sjukpensionärer som ligger på riksdagens bord.  

Vi har nått framgång i arbetet med att skapa tillgängliga laddstolpar på olika nivåer, från lokal nivå till 
europisk nivå. 

Vi har påverkat bilstödets utformning i olika forum och varit med i flera av trafikverkets och SJ:s 
samråd och arbetsgrupper.  

Vi har, som ni hör utifrån exemplen, åstadkommit en hel del de gångna åren tillsammans. Listan kan 
naturligtvis göras mycket längre eftersom det varit otroligt mycket fin verksamhet i hela landet.  

För mig och förbundsstyrelsen har det varit viktigt att stärka organisationen och att arbeta bort den 
misstänksamhet som ibland riktats mot förbundets arbete. Jag kan inte påstå att vi lyckats helt och 
fullt, men ingen ska sväva i okunskap om vår ambition.  

Transparensen ska öka, samtalsklimatet ska bli bättre och vi ska lära oss att dra åt samma håll. 

Vår trovärdighet som företrädare för grupper av människor som tyvärr är vana vid att ingen lyssnar 
till dem har ökat. Vi är tydliga i våra krav på förändringar och vi hörs mer i frågor som är viktiga för 
våra medlemmar. Även här kan vi naturligtvis bli ännu bättre och därför måste arbetet för att stärka 
vår röst och trovärdighet fortsätta. Vårt förbund har en stark ställning inom funktionsrättsrörelsen 
som vi ska värna och utveckla. Vårt förbund är efterfrågad i många sammanhang. 

Den här förbundsstyrelsen har haft ett starkt engagemang för vårt förbund och för de 
intressepolitiska frågor som vi driver. Vi brinner för att öka tillgängligheten i samhället, vi vill göra allt 
för att skapa bättre förutsättningar för rehabilitering och tillgång till funktionella hjälpmedel. Vi 
vägrar att acceptera att vi inte ska vara delaktiga i beslut som gäller våra liv och våra chanser att leva 
ett liv som andra. 

Vi kräver lika möjligheter till utbildning och rätten för var och en att arbeta 100 % av sin egen 
arbetsförmåga. Vi fortsätter att kräva förbättringar av personlig assistans. Och vi arbetar för bra 
ekonomiska villkor för alla dem som av någon anledning inte kan delta fullt ut i arbetslivet. 

I påverkansarbetet stärker vi också organisationen. När vårt förbund i större utsträckning förknippas 
med aktivitet och opinionsbildning så är vi också många som kan vara stolta. Det är v å r t förbund 



och vår gemensamma angelägenhet. Vi ska ha högt i tak för intern diskussion men vi måste också ta 
gemensamt ansvar för hur vi får förbundet att fungera på bästa sätt. 

Den senaste kongressperioden har fler personer valt att bli medlemmar i Personskadeförbundet RTP. 
Medlemmarna är grunden för allt vårt arbete. Fler medlemmar ger mer aktivitet och större 
inflytande. När fler söker sig till oss är det också ett kvitto på att vi gör en del saker bra. 

Är allt frid och fröjd då? Nej, vi kan fortfarande bli bättre på det mesta. Vi måste vara ödmjuka och 
inse att det fortfarande finns mycket att göra för att öka vårt inflytande, vässa kommunikationen, 
förbättra stämningen och skapa tillit och förtroende i organisationen. Och jag är övertygad om att vi 
kan göra allt det tillsammans. 

Den här kongressen hålls när pandemiläget just börjat ljusna. Vi har stora förhoppningar om att snart 
kunna genomföra evenemang där vi träffas på riktigt. Och det är något som vi längtar efter. Till dess 
får vi hålla tillgodo med att genomföra denna kongress digitalt. Det ställer större krav på oss alla att 
lyssna på varandra så att inga missförstånd eller felaktigheter ligger till grund för våra diskussioner. 
Att vi ibland tycker olika är inget problem, men vi måste hantera åsiktsskillnader med respekt. Och 
det är jag övertygad om att vi kan göra. 

Härmed förklaras kongressen för öppnad. 

 

 

 


