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Nya spännande utmaningar
Det var med stor glädje jag under vårens
kongress tog emot uppdraget att bli
ordförande i Handikappförbundens styrelse.
Det känns också mycket bra att ha stöd av en
så erfaren och kunnig styrelse.

Under året har vi svarat på drygt 30 remisser,
sammantaget har ca 40 debattinlägg
publicerats, en mängd skrivelser har
lämnats och otaliga möten med politiker
har genomförts. Vi har också blivit en
återkommande och alltmer tongivande aktör
under Almedalsveckan. Men vårt arbete är
långt ifrån genomfört, få av de löften som
gavs i regeringsförklaringen har infriats. Och
FNs kritik verkar ha liten effekt. Fortfarande
ser vi brister i skolan, på arbetsmarknaden,
inom vården och i hanteringen av LSS. Men
jag ser fram emot att vi tillsammans oförtrutet
fortsätter vårt arbete mot Ett samhälle för alla.

Under kongressen togs beslut om tre
spännande mål för mandatperioden;
en förstärkning av statsbidraget,
att den kommande strategin för
funktionshinderpolitiken blir ett kraftigare
politiskt verktyg och att den kommande
forskningspropositionen får ett starkt
funktionshinderperspektiv. Arbetet mot dessa
mål är nu i full gång.
På kongressen togs också beslut att
Handikappförbunden ska byta namn. Under
hösten tillsattes en arbetsgrupp och en process
mot ett nytt namn har inletts.

* Ingrid Burman var styrelseordförande fram
till och med maj 2015.

Vi har också kraftsamlat inför den kommande
strategin för funktionshinderspolitiken,
inte minst i våra möten med regeringens
funktionshinderdelegation. Våra inspel
har bland annat handlat om vikten av ett
tydligare rättighetsperspektiv med koppling
till konventionen samt betydligt starkare
politisk styrning. Vi har tillsammans med
kollegor inom funktionshinderrörelsen, suttit
med i strategiska samråd om strategin med
Myndigheten för Delaktighet.

Stig Nyman,
ordförande
Foto: Christin Philipson
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Statsministern öppnar vår kongress
Den 20-21 maj samlades Handikappförbundens 39 medlemsförbund till kongress
i Haninge. Kongressen som hålls varannat
år och är Handikappförbundens högsta
beslutande organ.

För 30 år sedan invigdes
Handikappförbundens kongress av Olof
Palme. I år hade vi glädjen att välkomna
Stefan Löfven som öppningstalare. I sitt
tal poängterade statsministern att alla
människor i Sverige ska kunna leva fria liv
på lika villkor, oavsett funktionsvariation.

Under kongressen valdes Stig Nyman till
ny ordförande i Handikappförbunden och
efterträdde därmed Ingrid Burman, som varit
ordförande sedan 2009. Stig Nyman har en
bakgrund av nära 25 års politikst engagemang
i Stockholms läns landsting, bland annat som
landstingsråd.
Kongressen startade med en öppen dag som
bjöd på en rad intressanta seminarier med
representanter från intresseorganisationer,
myndigheter och universitet. Dagen filmades
och finns att se via vår hemsida.
Under kongressen antogs 19 mål för
Handikappförbundens arbete under 20152017. Kongressen beslutade också om att
Handikappförbunden ska byta namn och att
en arbetsgrupp för detta skulle tillsättas.

Statsminister Stefan Löfven.
Foto: Annika Nyström Karlsson

Namnbyte och Avstamp 2017
inför de två närmaste åren; vi ska också
flytta vårt kansli och fira att vi fyller 75 år.
Tillsammans kommer dessa händelser att
innebära både insatser och engagemang från
organisationen. Vi har valt att kalla detta för
Avstamp 2017.

I maj beslutade Handikappförbundens
kongress att vi ska byta namn. En arbetsgrupp
utsågs och påbörjade arbetet under hösten.
Beslut togs om att ett förankringsarbete och
en omvärldsanalys ska genomföras under
våren 2016. Namnbytet är en av tre viktiga
händelser som Handikappförbunden står
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Övergripande mål för perioden 2015-2017
ett tydligare fokus på att förstärka kunskapen
om strukturella hinder för personer med
funktionsnedsättning att fullt ut få del av sina
mänskliga rättigheter inom olika delar av
samhällslivet.

• Förstärkt samhällsstöd till vårt viktiga
demokratiarbete. Det innebär bland annat att
organisationsbidragen till förbunden förstärks
på olika samhällsnivåer.
• Kommande strategi för funktionshinderspolitiken - ett kraftigare politiskt verktyg.
Det innebär bland annat att den politiska
styrningen från regeringen och dess
olika departement mer målmedvetet och
heltäckande följer upp utvecklingen inom
olika samhällsområden.

Övriga 16 mål finns inom fyra prioriterade
områden:
1. Ett samhälle för alla.
2. Rätt till försörjning.
3. Jämlik hälsa.

• Kommande forskningsproposition ska
ha ett starkt funktionshinderperspektiv.
Konkret innebär det att den
samhällsorienterade forskningen behöver ha

4. Förstärkt samhällsstöd med fokus på barn,
familj, skola och LSS.

Ministeruppvaktningar
Redan hösten 2014 träffade Handikappförbunden flera av de nya ministrarna. Först
ut var Socialdepartementets tre statsråd
Barn-, äldre- och jämställdhets-minister
Åsa Regnér, Folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström och
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Under 2015 fortsatte uppvaktningarna:

om MR-institution och förstärkning av
diskrimineringslagen. Under resten av året
träffade vi bland andra Aida Hadzialic,
Gymnasie- och kunskapslyftsmininster, för
att prata om folkhögskolor. Vi hade också ett
möte med Justitie- och migrationsminister
Morgan Johanssons stadsseskreterare,
Catharina Espmark, om hatbrott.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons
statssekreterare uppvaktades i januari med
frågor om Funkautredningen och regeringens
aviserade flexjobb. Bostads-, stadsutvecklingsoch it-minister Mehmet Kaplan uppvaktades
med frågor om universell utformning och
Plan- och bygglagen. I mars hölls möte med
Civilminister Ardalan Shekarabi kring frågor
om upphandling och universell utformning.
Under april träffade vi Infrastrukturminister
Anna Johansson om parkeringstillstånd
och universell utformning och med Kulturoch demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Civilminister Ardalan Shekarabi med Pelle Kölhed
och Ines Uusman, Handikappförbundens styrelse.
Foto: Mia Ahlgren
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Intensiv vecka i Almedalen
Handikappförbundens tält i Visby
hamn har blivit ett stående inslag under
Almedalsveckan. Flera förbund fanns på plats
i tältet under en för- eller eftermiddag för att
lyfta fram sina frågor. Under lunchtid varje
dag hölls de traditionella utfrågningarna av
de politiska partierna. Bland gästerna 2015
fanns bland andra Gudrun Schyman (Fi),
Veronica Palm (S) och Anders W Jonsson
(C). I tältet arrangerades också seminarier
varje dag. Först ut var ett seminarium om
forskning som arrangerades i samarbete med
Centrum för forskning om funktionshinder
vid Uppsala Universitet. Ett annat
tältseminarium arrangerades i samarbete med
Demokratiutredningen som hade fokus på
det politiska deltagandet bland personer med
funktionsnedsättning. Även rehabilitering,
arbetsmarknad, LSS och Barnkonventionen

Gudrun Schyman (Fi) och Mikael Klein,
Handikappförbunden.
Foto: Annika Nyström Karlsson

varje år på plats för att påverka. Olika
frågor som rör funktionsnedsättningar
har blivit alltmer synliga under veckan.
De årligt återkommande programmen i
Handikappförbundens tält har sannolikt
bidragit till den utvecklingen. Vårt
gemensamma tält har dessutom blivit en
mötesplats för olika förbund som i Visby
väldigt konkret samarbetar i tältet och på så
vis också kan dela kostnaderna för att vara
delaktiga under Almedalsveckan.

FBIS - Förbundet Blödarsjuka i Sveriges menscykel.
Foto: Marre Ahlsén

var teman för andra seminarier med
intressanta medverkande.
Politikerveckan i Almedalen har blivit
en mötesplats för många olika aktörer.
Flera av våra medlemsförbund finns

6

Handikappförbundens verksamhet 2015

Public service och arbetet mot ökad mångfald
Mångfaldsperspektivet är en självklar del i
programföretagens utvecklingsarbete både
när det gäller programutbud och rekrytering.
Men hur ser jobbet för ökad mångfald ut i
praktiken?

Sedan 2007 har Handikappförbunden
tillsammans med SVT, Sveriges Televison,
SR, Sveriges Radio, och UR, Sveriges
Utbildningsradio AB, anordnat en årlig
konferens med syftet att inspirera till
mångfald genom ökad inkludering av
personer med funktionsnedsättning i public
service. I år var Handikappförbunden värd
för konferensen.

Elonka Soros från BBC inspirerade med sitt
föredrag om strategiskt mångfaldsarbete. Hon
talade bland annat om omedvetna fördomar
och att börja med cheferna. I en kreativ
workshop utsågs programidén ”Länge lever
livet” av Paulina Tarabczynska med bas i
RSMH, Riksförbundet för social och mental
hälsa, och stöd från Medis5 till vinnare.

Årets tema ”En av oss” handlade om att
spegla ett samhälle med mångfald som grund.

Dagen avslutades med ett panelsamtal med
de tre programbolagens vd:ar Cilla Benkö,
SR, Hanna Stjärne, SVT, och Christel Tholse
Willers, UR.

Internationella funktionshinderdagen – en dag för alla
- Det behövs en ideologisk diskussion om
funktionshinderpolitiken.

Årets tema för Handikappförbundens firande
av den Internationella funktionshinderdagen
var den kommande strategin för funktionshinderpolitiken, som ska gälla från 2017. FN
valde i år att kalla dagen för ”A day for all”
och vi använde också namnet ”En dag för
alla” för vårt arrangemang som hade temat
”Hur kan den kommande strategin bli ett
starkare politiskt verktyg?”

- Den sociala representationen av personer
med funktionsnedsättningar måste öka i
politiken, forskning och på olika myndigheter.
För detta krävs förutsättningar.
- Konventionen (CRPD) ska in på alla nivåer
i samhället. Det ska kosta att bryta mot
konventionen.

Under dagen fick de nästan hundra
åhörarna, som representerade myndigheter,
politiken och andra organisationer, ta del
av erfarenheter från olika forskare kring
verksamma politiska styrinstrument för
funktionshinderpolitiken. Dagen avslutas
med ett panelsamtal kring erfarenheter och
framtida möjligheter. Diskussionen kan
sammanfattas i några punkter:

7

Handikappförbundens verksamhet 2015

Handikappförbunden i media
funktionsnedsättningar.

Handikappförbunden har blivit en alltmer
tongivande röst i samhällsdebatten. Under
året har vi publicerat drygt 20 unika
debattartiklar, varav flera genererat ytterligare
ett antal publiceringar. Sammanfattningsvis
innebär det att vi publicerat oss på olika
tidningar och webbplatsers debattsidor vid
cirka 40 tillfällen under året. Debatten har
förts i nationell nyhetspress och etermedia,
exempelvis Svenska Dagbladet, Dagens
Samhälle, SVT och SR, men även i lokalpress
och fackpress som Dagens medicin och
Dagens Arena.

Många av våra debattartiklar har genererat
upp till 500 delningar på Facebook och även
en stor mängd kommentarer och delningar på
Twitter.
Under året har vi också publicerat 21
pressmeddelanden genom tjänsten
MyNewsdesk, där nyheterna både skickas till
prenumeranter och till utvalda intressenter
inom media, politik och myndigheter.
Pressarbetet har täckt in samtliga av våra fyra
prioriterade områden och bland annat handlat
om säkra flyktvägar, tillgänglig kultur, FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar, hjälpmedel, skola,
personlig assistans och aktivitetsersättning.

Vi initierade en debatt med Försäkringskassan
om det så kallade Hässleholmsförsöket i
Dagens Samhälle under våren. Vi fick mycket
publicitet i samband med nyheten om
falska parkeringstillstånd för personer med

Internationellt påverkansarbete
inkludera personer med funktionsnedsättning
i uppföljningen av målen.

Vår vardag påverkas alltmer av
internationella beslut och därför är
Handikappförbundens internationella
påverkansarbete av stor betydelse.

Genom European Disability Forum har vi
medverkat i en alternativrapport om hur
EU lever upp till rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och EU:s förslag
till direktiv om tillgängliga offentliga
webbplatser. Vi deltar i EU-standardisering
om upphandling av IT samt en
processtandard för att arbeta utifrån principen
universal design.

Under 2015 har Handikappförbunden bidragit
med synpunkter till flera alternativrapporter
och svarat på frågor om delaktighet i
beslut till FN. Vi har gjort inspel till en
svensk strategi för mänskliga rättigheter i
utrikespolitiken och deltagit i översättningen
av FN:s rekommendationer till den svenska
regeringen.

Handikappförbundens nätverk Europaforum
har haft två möten under året och tog initiativ
till ett seminarium med EU-kommissionen om
en europeisk tillgänglighetslag.

Efter FN:s beslut om Agenda 2030, nya
utvecklingsmål för hållbar utveckling, har vi
uppmärksammat regeringen på behovet av att
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Stödet till vårt demokratiarbete
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet att statsbidraget till
funktionshindersorganisationerna skulle
höjas. I budgeten för 2015, konstaterade
regeringen att anslaget har urholkats
eftersom fler organisationer är med och
delar på det. Man nämner även om FNkonventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och om vikten av
funktionshindersorganisationernas arbete.
Trots det valde regeringen att bara höja
marginellt.

Under 2015 har den utlovade höjningen
av statsbidraget varit en stående punkt i
Handikappförbundens politikerkontakter.
Statens syfte med statsbidraget är att stödja
funktionshindersorganisationer i deras arbete
för full delaktighet och jämlikhet i samhället
för personer med funktionsnedsättning.
Av det årliga anslaget för statsbidrag
fördelas 5,4 procent som medel för
samarbete. Varje organisation som är
medlem i Handikappförbunden tilldelas
samma belopp i statsbidrag för samarbete.
Samarbetsorganisationen ska verka för
samhällsförändringar av betydelse för
personer med funktionsnedsättning.

Handikappförbunden har också kontinuerlig
kontakt med Socialdepartementet när det
gäller frågan om översyn, men det är ännu
inte beslutat hur arbetet ska genomföras.
Vi har påpekat vikten av delaktighet i det
arbetet.

Under senare år har det skett en succesiv
urholkning av statsbidragen bland annat
eftersom nya organisationer beviljats bidrag
samtidigt som ingen uppräkning skett.

Vi har också bjudit in Lika Unika för att
genomföra ett gemensamt påverkansarbete
för ett förbättrat statsbidrag.

Före valet 2014 lovade

Arvsfonden och vårt utvecklingsarbete
Arvsfonden för det utvecklingsprojekt som
efterfrågas inom funktionshindersrörelsen.
Vi menar att möjligheterna att bedriva
utvecklingsarbete genom stöd från Allmänna
arvsfonden måste förbättras.

Handikappförbunden bedriver ett
kontinuerligt utvecklingsarbete för ny
kunskap, nya verksamheter och nya
metoder.
Att bedriva projekt är ett sätt för Handikappförbunden och medlemsorganisationerna att
stödja konkret verksamhetsutveckling mot
den gemensamma visionen. De kunskaper
som generas i projekt förvaltas och sprids
och stödjer vårt intressepolitiska arbete.
De nationella nätverken, med bland annat
myndigheter, samt förbundens kontakter
regionalt och lokalt gör att projektverksamhet
och projektresultat får en mycket stor
spridning. Handikappförbunden upplever
att det blivit allt svårare att få medel från

Under året har Handikappförbunden lyft
frågan på funktionshindersdelegationen
och i andra möten med politiken. Vi har
då pratat om att Arvsfondens syn på
intressepolitiskt arbete behöver förändras. Vi
har även betonat vikten av att även så kallade
overhead-kostnader, det vill säga kostnader
för gemensam styrning, samordning,
administration, utrustning och lokaler,
inkluderas i Arvsfondens finansiering.
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Grunden läggs för ny funktionshinderstrategi
handlat om att följa FN:s rekommendationer
och tydligare rättighetsperspektiv med
koppling till konventionen samt starkare
politisk styrning. Vi har också lyft att det
behövs utredningar som underlag för
långsiktigare politiska beslut med koppling
till universell utformning och hållbar
utveckling.

Den nuvarande strategin för
funktionshinderspolitiken löper ut 2016
och under året har arbetet mot en ny
strategi påbörjats. Handikappförbunden
vill se en betydligt tydligare styrning
av funktionshinderspolitiken under
kommande period.
Regeringen gav 2015 Myndigheten för
delaktighet, MFD, uppdrag att ta fram förslag
på struktur för genomförande, uppföljning
och inriktning för funktionshinderspolitiken
efter 2016. Handikappförbunden har träffat
medlemsförbund för att diskutera uppdraget
och bidra med inspel till en ”strategisk
samrådsgrupp”. Våra inspel har bland annat

Under hösten genomförde MFD sex
workshopar, där flera förbund medverkade.
Många har också lämnat skriftliga svar
på frågor till MFD innan årsskiftet. Under
2016 fortsätter arbetet med att påverka den
kommande funktionshinderpolitiken, innan
MFD ska lämna sitt underlag i juni 2016.

Ny forskningsproposition under utredning
Under 2015 påbörjades arbetet med den
forskningsproposition som regeringen ska
presentera under 2016. Med anledning
av det besökte vi Forte, som är den
forskningsfinansiär som har ansvar för
funktionshinderfrågor. Där framförde
vi bland annat behovet av att integrera
funktionshinderperspektivet i många fler
forskningsområden än vad som är fallet
idag. Forte tog i sitt underlag upp flera av
våra synpunkter, men perspektivet syntes
inte lika mycket i de skarpa förslagen. Under
hösten analyserade vi de olika finansiärernas
inspel till regeringen, och arbetet med att
ta fram ett eget inspel påbörjades. I övrigt
deltog Handikappförbunden på en hearing

på Myndigheten för delaktighet om den
kommande forskningspropositionen. Ett
av årets Ordförandemöten hade också tema
forskning.
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Prioriterade intressepolitiska områden
Handikappförbundens kongress beslutade under våren om fyra prioriterade
intressepolitiska områden. Varje område har ett nätverk som är öppet för alla förbund,
både förtroendevalda och anställda. Nätverken samlas 2-4 gånger per år och leds av två
styrelserepresentanter. Till mötena bjuds ofta externa gäster in för att diskutera aktuella
politiska frågor. Nätverken fyller en viktig funktion som informell mötesplats, både för
den gemensamma kunskapsutvecklingen och som diskussions- och utvecklingsforum för
politiska frågor till nytta för det gemensamma påverkansarbetet.

Rätten till försörjning
bland annat genom en underlagsrapport
2011. Riksrevisionen kom under våren med
en granskning av aktivitetsersättningen. De
kritiserade både Försäkringskassans hantering
och regeringens styrning. Den samlade
bedömningen var att aktivitetsersättningen
inte uppfyller lagstiftarens intentioner.
Handikappförbunden har bidragit med
underlag till Riksrevisionens granskning
och vi välkomnade de tydliga slutsatser som
presenterades. Riksrevisionens granskning
skapar möjligheter till politiska reformer.

Målet för detta område är att driva på
utvecklingen mot ett arbetsliv där alla kan
arbeta 100 procent av sin egen förmåga och
att kunna försörja sig därigenom.
Under våren 2015 blev den parlamentariska
socialförsäkringsutredningen klar med
sitt arbete. De konkreta förslagen var inte
så omfattande, men vi kunde positivt
notera att det finns en bred parlamentarisk
samsyn kring många av de fundament
för socialförsäkringen som vi värnat.
Vår huvudsakliga kritik var att man
i stort sett helt utelämnat de som står
långt från arbetsmarknaden. Sjuk- och
aktivitetsersättningen, som för många
förbunds medlemmar är avgörande, belystes
inte. Vi har försökt påverka utredningen,

Inom arbetsmarknadspolitiken har regeringen
under 2015 varit förvånansvärt passiv
när det gäller situationen för personer
med funktionsnedsättning, vilket lett till
återkommande kritik från vår sida.

Ett samhälle för alla
innan lagen trädde i kraft fick den kritik
av FN och funktionshinderrörelsen.
Regeringen lovade skärpa lagen, men
inget förslag är klart. Efter ett år har DO,
Diskrimineringsombudsmannen, fått in cirka
300 anmälningar men ingen har tagits vidare
till domstol. DO har tillsammans med BO,

Det prioriterade intressepolitiska området
”Ett samhälle för alla” innefattar mänskliga
rättigheter, diskriminering, universell
utformning och standardisering.
I januari 2015 började den nya lagen
om bristande tillgänglighet som en
form av diskriminering att gälla. Redan
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deltagit med synpunkter om MR och arbetet
med att följa upp FN:s hållbarhetsmål ur ett
funktionshinderperspektiv.

Barnombudsmannen, och Myndigheten för
Delaktighet fått i uppdrag att kommunicera
lagen och rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, men arbetet går
väldigt långsamt och har kritiserats aktivt av
Handikappförbunden.

Vi fortsatte uppvakta regering och riksdag
om behovet att tillsätta en kommitté för
att inkludera universell utformning i
samhällsplanering. Vi har även drivit frågan
om Universell utformning i arbete med
till exempel standardisering för kognitiv
tillgänglighet och hållbar upphandling samt
skrivit motion till SIS för att ett mer aktivt
arbete.

I juli aviserade regeringen att de har för
avsikt att föreslå att riksdagen inrättar
en oberoende institution för mänskliga
rättigheter. Formellt sker det genom skrivelse
om en strategi för mänskliga rättigheter,
MR, troligen under våren 2016. Vi har aktivt

Jämlik hälsa
Under kongressen beslutades om ett nytt
mål. De nationella riktlinjerna för olika
diagnoser ska utvecklas till, eller ersättas
av, vårdprogram som kan användas direkt
i de behandlande verksamheterna. Detta
inbegriper även en livslång rehabilitering
och habilitering. Efter inledande samtal med
medlemsförbund och samarbetsorganen
i länen, beslutades att framför allt stötta
förbunden i arbetet. Vi skrev bland annat
en debattartikel om vårdprogram som
tre länsorganisationer skrev under och
publicerade i sina län.

Det prioriterade intressepolitiska området
”Jämlik hälsa” innefattar frågor som
rör hälso- och sjukvård, läkemedel,
rehabilitering och hjälpmedel.
En stor del av de remisser som Handikappförbundens svarat på under året har
handlat om vårdfrågor, bland annat om
läkemedel, patientsäkerhet och utskrivning
från slutenvård. Under året har fokus i det
intressepolitiska arbetet legat på hjälpmedel
och vårdprogram.
Under våren skrev vi förslag till direktiv inför
den kommande hjälpmedelsutredningen. Vi
föreslog bland annat ett samlat ansvar, oavsett
om hjälpmedlet ska användas i hemmet eller
på arbetet, och oavsett var i landet man bor.
Vi betonade också vikten av förutsägbarhet.
Under hösten skrevs två debattartiklar
på temat, en inför direktivet, och en med
synpunkter efter att direktivet kommit.

Under året påbörjades också arbetet med
att dra upp riktlinjerna för en kommande
läkemedelsrapport och planera hur projektet
En väl fungerande primärvård för personer
med kroniska sjukdomar, kan utgöra ett
avstamp inför 2016 års arbete med kroniskt
sjuka.
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Förstärkt samhällsstöd till barn familj, skola och LSS
Det övergripande målet för det prioriterade
området är att förstärka samhällsstöden med
fokus på barn-familj-skola och LSS.

Under året har vi ingått i Grundskoleutredningens referensgrupp. Slutbetänkandet
överlämnades till regeringen i oktober 2015.
Vi har också bjudits in till utredningen ”En
attraktiv gymnasieutbildning för alla”.

Under 2015 har regeringen gått vidare
med flera av de förslag på skolområdet
som annonserades redan 2014.
Handikappförbunden har under året följt
de olika initiativ som regeringen tagit.
En utredning har bland annat tillsatts för
att ta fram en läsa-skriva-räkna garanti.
Utredningen, med fokus på lågstadiet
ansluter till vårt krav på tidig upptäckt av
elever i behov av särskilt stöd och tidiga
insatser.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att se över
samordningen av insatser avseende barn och
unga med funktionsnedsättning. Det innebär
att de brister som Riksrevisionen pekat ut
2011 nu följs upp. Även det ett prioriterat mål
från vår kongress 2015. Socialstyrelsen har
uppvaktats för att vi ska ges möjlighet att följa
arbetet på nära håll.
Barnrättighetsutredningen fick 2015
tilläggsdirektiv att lämna förslag på hur
barnkonventionen ska kunna bli svensk
lag. Vi har följt arbetet bland annat genom
ett av våra medlemsförbund i nätverket för
barnkonventionen. Utredningen ska lägga
fram sitt betänkande våren 2016.

Regeringen har även under hösten tillsatt
utredningen ”Att vända frånvaro till
närvaro”. Utredningen anknyter till det
mål som antogs på vår kongress i maj
2015 om att frågan om hemmasittare med
funktionsnedsättning ska utredas.

LSS ska ses över i en statlig utredning
däribland att lagen måste säkerställas som
en rättighetslag och att den förändrade
rättstillämpningen behöver utvärderas. Vi
menar också att FN-konventionen föreskriver
en höjd ambition och att diskussionen om
kostnader måste balanseras med en beräkning
av de samhällsvinster som LSS ger.

Handikappförbunden har länge
uppmärksammat att LSS, Lagen och stöd
oc service, har urholkats. Över tid har en
förändrad tillämpning gjort att flera av
insatserna försämrats utan att lagen ändrats.
Regeringen aviserade 2015 att lagen ska
ses över och vi har påtalat några viktiga
frågor inför direktiven till en utredning,
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Samråd med myndigheter
samtliga förbunds medlemmar. Inte minst
de 22 strategiska myndigheter som har ett
särskilt ansvar för förverkligandet av strategin
för funktionshinderspolitiken är viktiga att
följa när regeringens och riksdagens politik
ska omsättas till verklighet.

Hos en rad myndigheter och andra
aktörer har vi formella samråd. Under
2015 representerade 230 personer
Handikappförbunden i närmare 80 olika
samråd. Genom samråden kan våra
representanter föra in viktiga perspektiv,
men också bevaka och tillvarata intresset för

Kommunikatörsmöten
Under året har tre träffar anordnats. Vid
det första tillfället diskuterades redesign av
medlemstidningar, under våren anordnades
en spännande en halvdag om film som
kommunikationsmedel och under hösten
erbjöds en heldgskurs i Google Analytics.

Handikappförbunden bjuder med jämna
mellanrum in kommunikatörerna på våra
medlemsförbund till nätverksmöten. Det
är ett värdefullt sätt att utbyta tankar och
erfarenheter och träffarna har också blivit
ett tillfälle för fortbildning i aktuella frågor.

Europeiska fonder
En del av den summa som Sverige betalar
varje år till EU, går tillbaka och placeras
i de så kallade Europeiska struktur- och
investeringsfonderna. Handikappförbunden
berörs mest av Regional- och Socialfonderna
som finasierar infrastrukturprojekt och
vars syfte är att få fler personer i arbete.
Handikappförbunden är representerade
i övervakningskommittéerna för båda
fonderna. Vi ingår också i det gemensamma
arbetsutskott som ska driva samverkan
mellan fonderna. Vårt huvudsakliga uppdrag
är att bevaka genomförandet av principerna
om tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning och icke-diskriminering.

Principerna är obligatoriska för alla projekt
som får medel från fonderna.
Liksom under föregående programperiod,
2007-2013, ska en stödstruktur för de
horisontella principerna byggas upp under
innevarande period.
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Handikappförbundens idépolitiska plattformar
gäller kostnadsansvar, samordning av insatser
och genomförande av rehabiliteringen.

Utifrån Handikappförbundens vision har
våra medlemsförbund enats om nio olika
plattformar, som ligger till grund för vårt
intressepolitiska arbete.

Vi har reviderat vår forskningspolitiska
plattform. Ett funktionshinderperspektiv ska

Under året har vi tagit fram en ny plattform
för rehabilitering. Vi arbetar för att
rehabilitering ska ses som en viktig del av
hälso- och sjukvården. Rehabiliteringen ska ge
förutsättningar för ett fungerande vardagsliv
och för en förbättrad arbetsförmåga. I
plattformen betonar vi att rehabiliteringen ska
utgå från den enskildes hela livssituation och
livsval.

finns med i all
forskning.
Vi har också
reviderat vår
mediepolitiska
plattform. Vi
menar att i ett
samhälle för
alla, har också
alla full tillgång
till mediernas
utbud.

Man ska också ha lika rätt och tillgång till
rehabilitering oavsett var i landet man bor.
Ansvarsfördelningen mellan kommun och
landsting måste därför förtydligas när det

Kansliorganisation 2015
Handikappförbundens styrelse har ett kansli
till sitt förfogande. Vid årets slut arbetade
19 personer på Handikappförbundens
kansli. Tio tillsvidareanställda medarbetare,
åtta på heltid och två på deltid samt tio
visstidsanställda projektmedarbetare varav
fem på heltid och fyra på deltid.

Den administrativa enheten har under året
haft två medarbetare, en heltid och en deltid
samt en heltids ekonomiansvarig.

Kansliet leds av en kanslichef och är
organiserat med fokus på det intressepolitiska uppdraget.

Nio personer är projektanställda och arbetar
i fem olika projekt. Två av dessa projekt
startade under 2015. Varje projekt är kopplat
till ett av de prioriterade områdena.

I december utökades organisationen genom
nyanställning av en administratör, och en
samtidig förstärkning inom området och
kommunikation.

Den intressepolitiska enheten leds av en
intressepolitisk chef. I enheten finns, förutom
chefen, fyra medarbetare; tre utredare
och en pressekreterare på deltid. Den
intressepolitiska chefen samt utredarna är var
och en ansvarig för ett prioriterat område.

Planeringen av en kommande flytt till nya
kontorslokaler har påbörjats under året.
Flytten beräknas ske under 2016.
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Projekt 2015
Varje projekt vi arbetar med har en koppling
till något av våra fyra prioriterade områden.

Handikappförbunden bedriver ett
koninuerligt utvecklingsarbete genom våra
olika projekt.

DATE - Nya målgrupper
projektmedarbetare i slutet av våren. Projektet
sker i samverkan med Specialpedagogiska
Skolmyndigheten SPSM, finansierat av
Allmänna Arvsfonden.

Projektet DATE (Delaktighet, Attityder,
Tillgänglllighet, Elever) - Nya målgrupper
ska ta fram tre lärmaterial om likabehandling
och tillgänglighet. Utvecklingen av
materialen görs i samarbete med pedagoger,
barn och elever på nio pilotverksamheter
i Förskola, Fk-3 samt Gymnasiet. Under
året etablerades överenskommelser med
ett 30-tal utvecklingspedagoger fördelat på
nio pilotverksamheter. Utvecklingsarbetet
avseende det pedagogiska innehållet
påbörjades konkret under hösten.
Personalförändringar under året ledde till
byte av projektledare samt nyanställning av

Alla vinner - Standardisering för det universellt utformade och
tillgängliga samhället
har en enkät skickats ut och enkätsvaren
sammanställts. Två av fem workshops
har genomförts. Uppsökande verksamhet
hos medlemsförbunden har påbörjats.
Projektledaren har deltagit i möten på distans
för att dokumentera olika arbetssätt. En ny
representant har rekryterats till arbete kring
Kvalitet i HVB-hem. Projektet har samarbetat
med Myndigheten för delaktighet, SIS,
Standardisering i Sverige, Begripsam och
Sveriges konsumenter.

Projektets mål är att fler av våra
medlemsförbund deltar i standardisering
och att öka kunskaperna inom
standardiseringsverksamheten och
branscherna om tillgänglighetskvalitet och
användning av krav som utvecklas inom
standardiseringen, exempelvis i upphandling,
utveckling, innovation och ständig
förbättring. I september hade projektet en
kick-off. Då deltog personer från tretton
olika organisationer. För att kartlägga hinder
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En väl fungerande primärvård för personer med kroniska
sjukdomar
Projektets mål är att lyfta fram de kriterier
som står för god primärvård för personer med
kroniska sjukdomar och skapa en modell för
hur patientorganisationer och primärvård kan
samarbeta.

samt att prevention/behandlingsmål saknas.
En workshop hölls i projektgruppen under
sommaren för att diskutera och tydliggöra
projektets mål.
Projektgruppen har arbetat med att skapa
ett användbart material som kan börja testas
i patientorganisationer under våren 2016
och ett samarbete med ABF har påbörjats.
Syftet är att materialet sedan kan användas
till seminarier och utbildningstillfällen där
patientorganisationer och vårdpersonal kan
samverka om vårdutveckling i primärvården.

Sex fokusgrupper med äldre och yngre
patienter, 27 personer från totalt 18 förbund,
har tillfrågats om sina erfarenheter av och
sin syn på primärvården. Fokusgrupperna
genomfördes i Umeå, Örebro och Jönköping.
De områden som togs upp var tillgänglighet
till vården, bemötande, informationsbehov

Det outsagda mellan barn och föräldrar
Projektet handlar om det outsagda mellan
barn och föräldrar. Om det viktiga man
inte pratar om därför att det kanske är för
svårt eller för att man inte kan sätta ord på
sina tankar och känslor. I familjer med barn
som har funktionsnedsättning blir det extra
tydligt.
Projektet ska skapa en tillgänglig webbplats
med filmer, bilder, texter och ljudfiler där
barn med funktionsnedsättning, syskon och
föräldrar berättar. Genom enskilda intervjuer,
expertgrupper med barn och ungdomar
och genomgång av litteratur letar projektet
efter ämnen och situationer som ofta blir
outsagda i familjer där det finns barn med

funktionsnedsättning.
Tre animerade filmer har hittills producerats
som visar olika ”outsagda” situationer.
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Från snack till verkstad – mänskliga rättigheter i praktiken
Projektet ska verka för att de mänskliga
rättigheterna i FNs konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning,
CRPD, genomförs. Ett nära samarbete
ska ske med jurister som är anställda
eller anlitas av Handikappförbundens
medlemsorganisationer. Projektet startade
officellt i september i och med att en
projektledare anställdes. Projektets jurist
påbörjade sin anställning först januari 2016.
Projektet ska bland annat stödja förbunden att
driva rättsfall, bygga upp en verktygslåda för
hur FN-kommitténs rekommendationer ska

hanteras. En handbok ska också tas fram för
föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
Projektet pågår i tre år och är finansierat av
Arvsfonden.

Ordförandemöten under 2015
Ordförandemötet i september, som var en
halv dag, gästades av Måns Rosén, utredare
om Högspecialiserad vård.

Ordförandemötet är ett rådgivande organ
till Handikappförbundens styrelse. Ombud
på ordförandemöte är medlemsförbundens
ordföranden.

Ordförandemötet i december hade temat
den kommande forskningspropositionen.
Lars Lindberg gav en bakgrund och beskev
utvecklingen av funktionshindersforskning
och Sofia Karlsson, från
Handikappförbundens intressepolitiska
enhet, redogjorde för forskningsrådens arbete.

Under 2015 hölls tre ordförandemöten.
Ordförandemötet i mars hade temat
Rekommendationerna från FN:s
övervakningskommitté. Gäst på
ordförandemötet var Lars Nilsson
från Socialdepartementet. Han
presenterade departementets arbete
med rekommendationerna från FN:s
övervakningskommitté.
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Handikappförbundens förtroendevalda 2015
På kongressen 2015-05-21 valdes följande ledamöter:
Stig Nyman, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, ordförande
Lars Berge-Kleber, Afasiförbundet
Pelle Kölhed, Personskadeförbundet RTP
Thomas Jansson, FUB för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning
Jan-Olof Forsén, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Marie Stéen, ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet
Ines Uusmann, Psoriasisförbundet
Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet
Beryl Svanberg, Reumatikerförbundet
Revisorer
Steinar Walsö-Kanstad, Reumatikerförbundet
Håkan Jarmar, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Britt-Marie Färm, Mag- och tarmförbundet
Valberedning
Anne Carlsson, Reumatikerförbundet, sammankallande
Leif Henriksson, Astma- och Allergiförbundet
Anki Sandberg, Riksförbundet Attention
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Håkan Hedman, Njurförbundet
Arvodeskommitté
Anne Carlsson, Reumatikerförbundet, sammankallande
Steinar Walsö-Kanstad, Reumatikerförbundet
Håkan Jarmar, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten som alla hållits
på Handikappförbundens kansli i Sundbyberg.
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Avlämnade remissvar under 2015
Handikappförbunden är en flitigt tillfrågad remissinstans.
Regeringskansliet och centrala myndigheter vill ofta ta del av
funktionshindersorganisationernas synpunkter. Under 2015 fick vi
in 61 remisser och avgav 31 yttranden. Remissarbetet är en viktig del
av vårt påverkansarbete, där förbundens synpunkter kan avges i en
samlad röst. Genom rutinerna för remisser samlas viktiga synpunkter
och erfarenheter in och de färdiga yttrandena ger en löpande
utveckling av våra gemensamma ställningstaganden.
Januari
Handikappförbundens synpunkter på utkast till översättning av FN:s
rekommendationer från kommittén för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Februari
Handikappförbundens remissvar: Unik kunskap genom
registerforskning, SOU 2014:45
Handikappförbundens yttrande över förslag till föreskrifter om
uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
Handikappförbundens remissvar: Res lätt med biljett Ds 2015:11
Mars
Handikappförbundens remissvar: Insatser för att förbättra
patientsäkerheten vid generiskt utbyte
Handikappförbundens remissvar Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för
barn
Handikappförbundens yttrande över betänkandet Inbyggd integritet
inom Inspektionen för Socialförsäkring SOU 2014:67
Maj
Handikappförbundens Yttrande över ”Ett reformerat bilstöd” (Ds
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2015:9)
Handikappförbundens Yttrande Krav på privata aktörer i välfärden
SOU 2015:7
Juni
Handikappförbundens remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från
sluten vård (SOU 2015:20)
Handikappförbundens remissvar: För kvalitet - Med gemensamt ansvar
(SOU 2015:17)
Handikappförbundens remissvar: Avskaffande av den bortre
tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17
Handikappförbundens remissvar: För framtidens hälsa - en ny
läkarutbildning
Handikappförbundens yttrande över betänkandet Moderniserad
studiehjälp (Ds 2013:52)
Handikappförbundens remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar
till jobb
Handikappförbundens remissvar: Läkemedel för djur, maskinell dos och
sällsynta tillstånd - hantering och prissättning SOU 2014:87
Handikappförbundens remissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14
Augusti
Handikappförbundens remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring,
SOU 2015:21
September
Handikappförbundens remissvar: Slutrapport om receptbelagda
läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV
Oktober
Handikappförbundens yttrande över betänkandet Skapa tilltro, SOU
2015:46
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Handikappförbundens synpunkter på utkast till översättning av FN:s
allmänna kommentarer 1 och 2 från kommittén för rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Handikappförbundens remissvar: Nästa fas i e-hälsoarbetet, SOU
2015:32
Handikappförbundens remissvar: Insatser för att förbättra
patientsäkerheten vid generiskt utbyte
Handikappförbundens remissvar: En kommunallag för framtiden
2015:24
Handikappförbundens remissvar: Ett stärkt konsumentskydd vid
telefonförsäljning SOU 2015:61
Handikappförbundens remissvar: Förslag om utbildningsgaranti i
gymnasieskolan
Handikappförbundens remissvar: SÖK - statsbidrag för ökad kvalitet
(SOU 2015:45)
Handikappförbundens remissvar: Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd,
SOU 2015:44
Handikappförbundens remissvar: Översyn av lagen om
bostadsanpassningsbidrag mm. Boverkets rapport 2014:38
November
Handikappförbundens remissvar: Slutbetänkandet Barns och ungas rätt
vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU2015:71)
Handikappförbundens yttrande över Fritt val av hjälpmedel
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Avgivna skrivelser under 2015
Januari
Uppvaktningsskrivelser:
Caroline Szyber
Erik Ullenhag
Jessica Polfjärd
Ali Esbati
Februari
Brev till statsrådet Mehmet Kaplan om EU:s förslag till direktiv om
tillgängliga offentliga webbplatser.
Bilaga: EDF:s ställningstagande angående förslaget till webbdirektivet
Mars
Uppvaktningsskrivelser:
Alice Bah Kuhnke
Ardalan Shekarabi
Anna Johansson
Ewa Thalén Finné
Hillevi Larsson
Brev till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Handikappförbunden har sedan det svenska medlemskapet i EU,
representerat det svenska civilsamhället i Europeiska Ekonomiska och
Sociala Kommittén.
April
Brev till justitieminister Morgan Johansson om en utredning om utvidgat
skydd av personer med funktionsnedsättning i hetsbrottslagstiftning.
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Skrivelse till Socialdepartementet om Begäran om skyndsam utredning
av reglering av apotekens ersättning för distribution av receptbelagda
läkemedel utanför läkemedelsförmånen.
Brev till utredare Hans-Eric Holmqvist i upphandlingsutredningen om
upphandlingsstöd för tillgänglighet.
Brev till civilminister Ardalan Shekarabi angående myndighetens
instruktion för att det ska finnas kunskap om att ställa krav på
tillgänglighet och universell utformning.
Maj
Handikappförbundens kommentarer till U.S. Access Board om krav på
tillgänglighet gällande informations- och kommunikationsteknologi
(IKT).
Juni
Handikappförbunden har lämnat förslag till frågor till Kommittén
för kvinnokommittén tillsammans med Lika Unika, FQ Kvinnor och
Funktionshinder, Crossing Borders, RFSL, Män för jämställdhet och
RFSU.
Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från
Handikappförbunden
Juli
Gemensamma förslag på frågor till FN:s kommitté ang FN:s
kvinnokonvention.
Crossing Boarders, Handikappförbunden, män för jämställdhet, RFSL,
RFSU.
Gemensamma förslag på frågor till FN:s kommitté ang FN:s
kvinnokonvention.
DHR, Lika Unika, Forum Kvinnor med funktionshinder,
Handikappförbunden.
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September
Några centrala synpunkter från Handikappförbunden rörande fusk och
missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Svar på enkät om delaktighet i beslut från FN speciella sändebud för
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Bilaga enkätsvar till EDF angående artikel 33 från 2012.
Oktober
Handikappförbundens svar på öppet samråd om revidering av EU:s
direktiv för audiovisuella medietjänster.
AVMSD - A media framework for the 21st century
Uppföljning av FN:s hållbarhetsmål
Inför möte i Bangkok 26-28 oktober om FN:s utvecklingsmål för hållbar
utveckling Statistik om personer med funktionsnedsättning.
November
Handikappförbundens synpunkter till Utrikesdepartementet inför en
strategi för mänskliga rättigheter.
Handikappförbundens yttrande över Fritt val av hjälpmedel.
Synpunkter på direktiv till kommande LSS-utredning.
December
Sätt mänskliga rättigheter i fokus i EU:s förhandling om direktivet för
tillgänglig offentlig webb.
Hand1kappförbundens synpunkter inför nationell upphandlingsstrategi.
Handikappförbundens Synpunkter till Kulturdepartementet inför en
nationell strategi för mänskliga rättigheter.
Handikappförbundens skriftliga synpunkter till Myndigheten för
delaktighet om nuvarande och framtidens funktionshinderpolitik.
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Handikappförbundens 39 medlemsförbund
Afasiförbundet
Astma- och Allergiförbundet
Autism- och Aspergerförbundet
Blodcancerförbundet (BLC)
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)
Diabetesförbundet
Dyslexiförbundet FMLS
Elöverkänsligas Riksförbund
Fibromyalgiförbundet (FF)
FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)
Hiv-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsförbundet
ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet
Mag- och tarmförbundet
Migränförbundet
Mun- & Halscancerförbundet (MHCF)
Njurförbundet
ParkinsonFörbundet
Personskadeförbundet RTP
Primär immunbrist organisationen (PIO)
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Prostatacancerförbundet
Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF)
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Riksföreningen Grunden
Schizofreniförbundet
Stamningsförbundet
STROKE-Riksförbundet
Svenska Celiakiförbundet (SCF)
Svenska Epilepsiförbundet (SEF)
Svenska OCD-förbundet Ananke
Svenska Ångestsyndromsällskapet
Tandvårdsskadeförbundet (TF)

Handikappförbunden utgörs av 39 funktionshindersförbund, som slutit
sig samman för att agera med samlad kraft. Tillsammans representerar
Handikappförbunden cirka 400 000 medlemmar.
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