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Nya spännande utmaningar
olika sätt, bland annat genom en gemensam
översyn av lagstiftningen tillsammans med
resten av funktionsrättsrörelsen och genom ett
aktivt val- och pressarbete.

Jag tackade jag till uppdraget och valdes
till ordförande på en extrakongress i mars
2018. Jag efterträdde då Lars Ohly, som var
ordförande under årets första månader.
Samtidigt valdes också fyra nya ledamöter.
När jag tillträdde hade organisationen
genomgått en problematisk period med intern
turbulens. Samtidigt slutade vår kanslichef
och kansliet stod utan ordinarie ledning.
Arbetet med att samla organisationen och
stötta kansliet har präglade mitt arbete som
ny ordförande under året. Det har inneburit
en spännande och lärorik utmaning. Min
egen bild av verksamheten har ändrats från
ett utifrån- till ett inifrånperspektiv. När
förändringens vindar blåser skapas oro men
också möjligheter. Det händer nya saker
och under hösten har diskussionerna om
förändring och utveckling pågått, både på
kansliet och inom organisationen.

Ett framgångsrikt valarbete kröntes av
ett stort massmedialt genomslag av vår
partianalys veckorna före valet. Även här
var LSS frågan i fokus och effekten blev att
partierna kämpade för att överträffa varandra
med sin goda vilja kring LSS.
I slutet av året fick vi bekräftelse på att
vårt arbete gett utdelning, när riksdagen
tillkännagav att andning och sondmatning ska
betraktas som grundläggande behov. Mycket
arbete återstår för att nå vårt mål med att
återupprätta LSS, men vårt breda samarbete
inom rörelsen och envisa påverkansarbete har
givit resultat.
Året har också bjudit på andra segrar, bland
annat klubbades den efterlängtade läsaskriva, räkna-garantin igenom av riksdagen
under våren, en fråga vi drivit under lång tid.

Trots det som uppstod i början av året
har ändå aktiviteten hela tiden varit hög.
Funktionsrätt Sverige var då mitt uppe i ett
intensivt valarbete och arbetade också mycket
med den översyn av LSS lagstiftningen som
genomfördes i samarbete med resten av
funktionsrättsrörelsen.

När vi samlar oss och använder den
gemensamma kraften från de 370 000
medlemmar våra medlemsförbund
representerar är vi starka. Det är så vi kan
skapa politisk förändring för att komma
närmare målet med ett samhälle för alla. Och
det ska vi fortsätta med även under 2019!

Även om vi arbetat med samtliga av våra fem
prioriterade intressepolitiska områden, är det
dessa två frågor; valarbetet och översynen av
LSS, som färgat året i mångt och mycket.
Situationen kring tillämpningen av LSS
hade under de senaste åren blivit akut och
alltfler personer förlorade sin personliga
assistans eller fick avslag på sin ansökan om
assistans eller andra insatser. Det var därför
ett självklart val att lägga ett starkt fokus på
LSS-frågan under året. Det har vi gjort på

Elisabeth Wallenius
ordförande
Foto: Linnea Bengtsson
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Valet 2018 handlade om funktionsrätt
På kongressen 2017 formulerades fem
valbudskap, ett för vart och ett av
våra fem prioriterade områden under
kongressperioden 2017-2019; En inkluderande
samhällsstyrning, Barn, familj och en
fungerande utbildning, Arbete och tryggad
försörjning, Jämlik hälsa och vård efter behov
och Återupprätta LSS intentioner.

upp till 100 000 visningar på Facebook.
Vi genomförde också en valenkät med 15 för
oss centrala intressepolitiska frågor och en
partianalys, som två veckor före valet fick ett
stort mediagenomslag. TV4:s politiska expert
Marcus Oscarsson, gjorde ett inslag på bästa
sändningstid om vår partianalys och gjorde
dessutom en rankning av partierna. Fokus
låg på partiernas vilja att agera när det gällde
den alltmer kritiserade hanteringen av LSS
och främst personlig assistans. Dagen efter
fick inslaget uppmärksamhet i dagspress,
tidningen Metro hade vår rankning på
löpsedlarna i hela Sverige och som en effekt
av detta fick vi ett tydligt politiskt genomslag.
Veckan före valet försökte partierna överträffa
varandra i hur mycket de ville satsa på att
återupprätta LSS. Frågan om LSS var också
med i den sista partiledardebatten mellan
Stefan Löfven och Ulf Kristersson.

Våra valbudskap:
• Funktionsrättskonventionen ska säkerställas
i svensk lag
• Ge barn rätt att förändra sin situation när
skolan inte funkar
• Undanröj fattigdomen för de som inte kan
arbeta.
• Patienter i Sverige behöver starkare
rättigheter
•Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner
Fem kampanjveckor, en för varje valbudskap
genomfördes under våren, med start i januari
och avslut i juni. Varje vecka startade med en
debattartikel i riksmedia och fortsatte med
en kampanj på sociala medier med film och
visuella budskap. Kampanjerna fick stort
genomslag i sociala medier och filmerna hade

Målet var att sätta funktionsrätt på den
politiska agenda, vilket vi delvis lyckades
med. Sammanfattningsvis genomfördes ett
framgångsrikt valarbete.
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Järvaveckan
Vi hyrde ett tält som flera av våra
medlemsförbund nyttjade under veckan.
Vi hade inga egna aktiviteter i tältet, men
var närvarande varje dag under veckan
för att knyta nya kontakter och prata om
funktionsrätt med de som besökte tältet.
Arrangemanget är relevant för rörelsen,
men domineras av lokala och inte nationella
organisationer. Funktionsrätt Stockholm var
också närvarande under veckan.

I år valde vi att medverka vid Järvaveckan
som anordnades för andra året i rad.

Samordningsminister Ibrahim Baylan på
besök i tältet. Foto: Tor Gustafsson

Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen hade vi
åter ett tält i Visby hamn som vi delade med
några av våra medlemsförbund. Från måndag
till fredag hade vi program i tältet, varje dag
med ett av våra fem valbudskap som tema.
Förutom förbundens aktiviteter, anordnade vi
ett seminarium varje dag utifrån dagens tema.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin var
den enda, från övriga partier deltog andra
ledande partiföreträdare. Liksom tidigare år
i Almedalen medverkade vår ordförande och
andra företrädare i olika arrangemang och
paneler som anordnades under veckan.

I ett brett samarbete inom rörelsen höll vi
också partiutfrågningar på två olika arenor i
Visby, i föreningen JAG:s tält och i trädgården
hos Full Delaktighet. Utfrågningarna gjordes
av Eva Hamilton, tidigare VD på SVT. Varje
utfrågning direktsändes på webben och en
panel av företrädare från rörelsen höll ett
försnack och en efteranalys vid varje tillfälle.
Eftersom det var valår var det främsta syftet
att pressa partierna på vallöften och ett och
annat vallöfte gavs. LSS var utgångspunkten
för utfrågningen men flera andra av våra
valfrågor lyftes också. Vår ambition var att få
partiledarna på plats, men det lyckades inte.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Eva
Hamilton. Foto: Monica Klasén McGrath
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Den internationella funktionshinderdagen – Rädda LSS
För tredje året i rad medverkade vi vid
RBUs manifestation under parollen
”Assistans är frihet - Rädda LSS” i centrala
Stockholm, denna gång på Norrmalmstorg.
Manifestationen genomförs på en rad
andra platser i hela Sverige. Cirka 1 000
personer slöt upp under demonstrationen på
Norrmalmstorg, som också fick massmedial
uppmärksamhet. Många personer från
funktionsrättsrörelsen talade för vikten av att
återställa LSS, däribland Mikael Klein, vår
intressepolitiska chef.

Mikael Klein. Foto: Monica Klasén McGrath

med mera. Under dagen medverkade
representanter från rörelsen och från public
servicebolagen medverkade reportrar,
redaktörer och chefer.
I november anordnades sedan en konferens
som bland annat innehöll en tillbakablick
på valbevakningen. En specialbeställd
valutvärdering av undersökningsföretaget
Retriever presenterades Den jämförde
bland annat hur mediebevakningen såg ut
under valet 2014 och 2018 när det gäller
funktionshinderfrågor. Sammanfattningsvis
kan man säga att det skett en utveckling och
förbättringar inte minst vad gäller spegling av
frågor, men att det fortfarande finns en stor
förbättringspotential.

Sedan 2007 har Funktionsrätt Sverige
tillsammans med SVT, Sveriges Radio
och UR anordnat en årlig konferens med
påföljande workshop med syftet att inspirera
till bättre inkludering av personer med
funktionsnedsättning i public service. Sedan
2017 ingår också LikaUnika i samarbetet.
Under 2018 anordnades en PSFunk workshop
och en konferens. Workshopen fortsatte på
temat Valet18 från hösten 2017 års konferens.
Fokus låg på hur vi tillsammans kunde
komma på lösningar för en inkluderande
valrapportering med avstamp i tillgänglighet,
spegling, kompetens i funktionsrättsfrågor

Gabriella Ahlström modererade dagen, som
inleddes av journalisten Martin Engqvist
och avslutades med ett samtal mellan
Funktionsrätt Sveriges och lika Unikas
ordföranden och Public service bolagens
vd:ar.
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Funktionsrätt sverige i media
Pressarbetet under året har präglats av
valarbetet och att sätta våra påverkansmål
inför valet på den massmediala agendan.
Samtliga av våra övergripande kongressmål
och prioriterade områden har som vanligt
täckts in i arbetet.

gick ut i ett pressmeddelande och
kritiserar Kristdemokraternas planer
på att ta tillbaka den av regeringen
genomförda skattesänkningen på sjuk- och
aktivitetsersättning. Det dröjde bara timmar
innan KD gick ut offentligt och drog tillbaka
sitt förslag.

30 unika debattartiklar har publicerats och
fem av dessa publicerades som en del av våra
kampanjveckor inför valet.

Vi har varit flitigt efterfrågade för att
kommentera det pågående händelseförloppet
kring LSS och när den statliga utredningen
lämnade sitt betänkande i januari intervjuades
vår intressepolitiska chef Mikael Klein bland
annat av TT, DN, i TV4:s efter fem och han
citerades flitigt i både nyhetsmedia och
fackpress.

Debatten har förts i nationell nyhetspress och
etermedia, exempelvis Svenska Dagbladet,
Metro, Dagens Samhälle, SVT Nyheter och
SR, men även i lokalpress och fackpress som
Uppsala Nya Tidning, Göteborgsposten,
Dagens Medicin och Tidningen Arbete.
Många debattartiklar har återpublicerats
i lokal- och fackpress som bevakar
funktionsrättsfrågor.

Allt vi publicerar läggs också på hemsidan
och sprids i sociala medier, främst på
Facebook och Twitter, där vi har 5 400
egna följare respektive 3 400 följare. Våra
medlemsförbund har stor betydelse för
vårt genomslag då de sprider vidare våra
debattartiklar och pressutskick i sina egna
kanaler.

15 pressmeddelanden har skickats ut via vår
publiceringstjänst MyNewsDesk. Många
av våra pressmeddelanden fångas upp,
publiceras i ursprunglig form, genererar
intervjuer eller leder till politiska reaktioner.
Ett exempel är när vi under Almedalsveckan
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Prioriterade intressepolitiska områden
Funktionsrätt Sveriges kongress beslutade i maj 2017 om fem prioriterade intressepolitiska
områden; Inkluderande samhällsstyrning, Arbete och tryggad försörjning, Jämlik hälsa och
vård efter behov, Barn, familj samt fungerande utbildning och Återupprätta LSS intentioner.
Varje område har ett nätverk som är öppet för alla förbund, både förtroendevalda och
anställda. Nätverken samlas 2-4 gånger per år och till mötena bjuds ofta gäster in för att
föreläsa om eller diskutera aktuella frågor. Nätverken fyller en funktion som informella
mötesplatser, både för den gemensamma kunskapsutvecklingen, för erfarenhetsutbyten och
som diskussionsforum till nytta för det gemensamma påverkansarbetet.

Jämlik hälsa och vård efter behov
Valbudskapet var att stärka
patienträttigheterna inför valet 2018. Vi har
skrivit debattartiklar, talat på konferenser och
med aktörer inom hälso- och sjukvård. Vi har
även haft kontakt med politiker direkt, bland
annat i Almedalen 2018. Partierna var initialt
tveksamma till starkare rättigheter.

Resultatmålet var att Funktionsrätt Sverige
skulle etablera sig som röstbärare för den
samlade patientrörelsen. Funktionsrätt
Sverige har valt att fokusera på – och lyckats
– inom e-hälsa, läkemedel och tandvård. Här
bjuds vi spontant in av centrala aktörer.
En motion ansågs besvarad med
formuleringen att vi ska driva ett projekt,
skriva en plattform och ingå i Vision e-hälsa
2025. Funktionsrätt Sverige har sänt in en
arvsfondansökan och påbörjat arbetet med en
plattform som ska bli klar under våren 2019.

Det resultat vi uppnått är att frågan lyfts i
överenskommelsen mellan Centerpartiet
och Liberalerna samt Socialdemokraterna
och Miljöpartiet. Några exempel är stärkt
vårdplan, säkerställd fast läkarkontakt, rätt
till information och rätt att välja. De föreslår
också vite eller sanktioner för huvudmän som
inte uppfyller vårdgarantin samt att principen
om vård efter behov ska tryggas.
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Inkluderande samhällsstyrning och mänskliga rättigheter
Senast den 1 oktober 2019 ska
Sveriges regering svara på frågor
från FN gällande genomförandet av
Funktionsrättskonventionen i Sverige. Under
våren arbetade Funktionsrätt Sverige med att
sammanställa civilsamhällets rapport med
underlag till frågor som vi menar borde ställas
till Sverige om arbetet med att genomföra
Funktionsrättskonventionen. Vi kom fram
till att ingen av de rekommendationer
som regeringen fick 2014 från FN har
genomförts fullt ut. På de flesta områden
har situationen stått stilla eller gått bakåt. Vi
presenterade rapporten för konventionens
övervakningskommitté i Geneve i augusti
inför beslut om de frågor från FN som
regeringen ska besvara i höst. Under
nästa år kommer arbetet att fortsätta med
alternativrapportering.

Under året startade Styrutredningen för
funktionshinderpolitiken som fått ett år på
sig att ta fram förslag för effektivare styrning
och uppföljning av politiken utifrån den
proposition som riksdagen antog 2017 som
betonar mänskliga rättigheter. Funktionsrätt
Sveriges ordförande Lisa Wallenius är expert
i utredningen och vi har flera representanter i
en referensgrupp.
Funktionsrätt Sverige har varit
pådrivande i arbetet för en oberoende
institution för mänskliga rättigheter. En
departementspromemoria med ett konkret
förslag under ledning av Lise Bergh blev klar
under hösten, men har inte skickats på remiss.

Internationellt arbete
Vi är medlemmar i European Disability
Forum, EDF, för att ligga steget före när det
gäller lagstiftning och strategiska frågor.
Funktionsrätt Sverige har medverkat
i kampen för en lag om ett europeiskt
tillgänglighetsdirektiv som gick i mål efter
många års arbete. Hösten 2018 kommer en
lag i Sverige som bygger på det euroepiska

tillgänglighetsdirektivet och som kommer
att förbättra tillgängligheten på offentliga
verksamheters webbplatser och intranät.
Funktionsrätt Sverige blev under året
medlemmar i European Patiens Forum
(EPF). EPF är en paraplyorganisation som
arbetar med patientgruppers rättigheter i hela
Europa.
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Återupprätta LSS intentioner
Vårt arbete kring LSS fick mycket fokus under
året. En bred arbetsgrupp med närmare 20
olika förbund följde den statliga utredningen.
Den fungerade som stöd till rörelsens
två experter som ingick i utredningen.
Arbetsgruppen har återkommande publicerat
egna ställningstaganden i olika frågor där vi
kunnat nå en bred enighet inom hela rörelsen.
Det breda samarbetet har varit strategiskt
viktigt, eftersom direktiven till utredningen
annars lätt kunnat skapa motsättningar.

kom en funktionshinderspolitisk fråga att
bli central i valrörelsen. Även om LSS inte
berör alla förbund, kom den att bli en viktig
symbolfråga för hela rörelsen.

Vårt arbete har haft stor betydelse för den
politiska utvecklingen. I början av året läckte
några förslag från utredningen, som skapade
stora rubriker. Självaste statsministern blev
tvungen att kommentera. Under våren kom
också en tydlig politisk markering från
regeringen, då man tog bort de ursprungliga
besparingskraven från utredningen. Det
ska ses i ljuset av att kostnaderna för den
statliga assistansersättningen redan minskat
sedan våren 2016, då utredningen tillsattes.
Minskningen beror på att Försäkringskassan
sedan 2016 började uttolka rätten till assistans
allt mer restriktivt, vilket lett till att många
fått sin assistans indragen. Även andra LSSinsatser har dragits in och massmedia har
under de senaste två åren rapporterat om
många enskilda fall, där människor hamnat
i förtvivlade situationer. Frågan om LSS och
framförallt personlig assistans, blev också
en het fråga under valrörelsen. Flera av de
mindre partierna i riksdagen har länge haft
en kritisk hållning till den förda politiken
kring LSS och de var också mest skarpa i
valrörelsen. Men inte minst tack vare vårt
påverkansarbete, valde i princip samtliga
partier att bli tydligare i frågan och ge
olika vallöften kring LSS. För första gången

LSS är en oerhört viktig lag som betytt
mycket för de med mest omfattande
funktionsnedsättningar. Sedan lagens
tillkomst har rättigheterna som lagen var
tänkt att ge, succesivt urholkats. Det gäller
såväl den personliga assistansen som flertalet
av lagens andra nio insatser. Försämringarna
har accelererat de senaste två åren och
fortsätter än idag. Men glädjande har vi
under 2018 kunnat se en vändning i den
politiska debatten. För inte många år sedan
diskuterades LSS knappt överhuvudtaget
och när det gjordes handlade det endast om
fusk och ökade kostnader. Under 2018 blev
det politiska tonläget helt annat. Ett tydligt
agerande som manifesterar detta kom i
slutet av året, då riksdagen i bred enighet
tillkännagav att andning och sondmatning
ska betraktas som grundläggande behov.
Mycket arbete återstår för att uppnå vårt mål
om att återställa LSS ursprungliga intentioner,
men vårt kraftfulla påverkansarbete och breda
samarbete inom rörelsen har visat att vi kan
skapa verklig förändring.
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Arbete och tryggad försörjning
”Undanröj fattigdom för de som inte kan
arbeta!” var temat för vårt valarbete inom det
prioriterade området arbete och försörjning.
Med utgångspunkt i vår intressepolitiska
plattform om Rätten till ett gott liv,
uppmärksammade vi den extremt låga
försörjningsnivån som människor som aldrig
kan arbeta, lever under. Medvetenheten kring
detta är låg och debatten närmast obefintlig,
exempelvis i jämförelse med debatten om
fattigpensionärer. Inkomsten på den så

kallade garantinivån inom socialförsäkringen
kan som högst uppgå till 9 450 kr i månaden
före skatt, att jämföra med de lägsta
avtalade lönerna som passerat 20 000 kr i
månaden. Bostadstillägget täcker inte för
boendekostnaderna och många lever med
negativ disponibel inkomst med obefintliga
möjligheter att påverka sin situation. Märkligt
nog gav vår valenkät väldigt få konkreta
förslag från de politiska partierna i denna
fråga.

Barn, familj och fungerande utbildning
Under 2018 har arbetet inom området barn,
familj och fungerande utbildning till stor del
koncentrerats till valet och de aktiviteter som
redovisas under den rubriken.

inkludering i skolan. Under året en lämnades
också ett antal remissvar som redovisas under
punkten avlämnade remissvar.
Under 2018 etablerades en kontakt med
Lärarutbildningskonventet där de lärosäten
som bedriver lärarutbildning samlas för att
bland annat diskutera utvecklingsfrågor inom
lärarutbildningen. Funktionsrätt Sverige
bjöds också in till ett möte med Myndigheten
för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor
MUCF, om Skolval. Funktionsrätt Sverige var
också representerade i referensgruppen till
Utredningen om elevers möjligheter att nå
kunskapskraven.

Under Almedalsveckan arrangerades ett
seminarium med rubriken ”Vad behövs för
en inkluderande skola?” Vi medverkade
också i ett seminarium med rubriken ”Varför
fungerar folkhögskolan för deltagare med
funktionsnedsättning?” som arrangerades av
Folkbildningsrådet.
Totalt publicerades 13 debattartiklar och
pressmeddelanden på utbildningsområdet.
Bland dessa fanns ett stort fokus på att
stötta regeringens förslag om Läsa, skriva,
räkna - en åtgärdsgaranti! och debatt kring
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Projekt 2018
Funktionsrätt Sverige bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete genom olika projekt, som
är finansierade av Allmänna arvsfonden. Varje projekt har en koppling till något av våra fem
prioriterade områden.

Under november 2018 avslutades
projektet Från snack till verkstad med ett
slutseminarium i Funktionsrätt Sveriges
lokaler.

Från snack till verkstad har också tagit fram
en webbaserad funktionsrättsguide och en
digital verktygslåda.
Under våren 2018 arrangerade projektet
två heldagskonferenser - om artikel 19 i
Funktionsrättskonventionen och om statistik
och uppföljning av konventionen och Agenda
2030. Projektet arrangerade seminarier
i Almedalen och vid Barnrättsdagarna i
samverkan med projektet Lagen som verktyg.

Projektet har under tre år arbetat för att
stärka användningen av FN:s konvention
om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning i Sverige.
Från snack till verkstad har även engagerat
sig i enskilda rättsfall. En lärdom från
projektet är att det kvarstår mycket
arbete för att få domstolarna att beakta
Funktionsrättskonventionen i rättsliga
avgöranden.

Den 21-24 augusti anordnade Från snack
till verkstad en sommarskola vid Furuboda
folkhögskola i samarbete med Raoul
Wallenberg Institutet i Lund.

Projektets juridiska arbete presenteras i en
rättsfallsanalys som finns att ladda ned.

Projektets material finns tillgängligt via
webbplatsen funktionsrattskonventionen.se

Alla vinner - Standardisering för det universellt utformade och
tillgängliga samhället
Funktionsrätt Sverige har sedan 2011
verksamhetsbidrag från Konsumentverket
för deltagande i standardisering. Under
2018 deltog vi i 11 kommittéer och är
representerade i Standardiseringens
Konsument- och arbetstagarråd, SKA-rådet,
som främjar användarmedverkan. Vårt
engagemang har bidragit till att antalet
representanter från rörelsen ökat mest under
senare år. Vi har bland annat varit drivande
i arbetet för en europeisk processtandard
för tillgänglighet enligt Design för alla som

godkänts och publiceras nästa år. Vi påverkar
även arbetet för tillgänglighet till byggd miljö,
socialt ansvarstagande, tillgängliga medier,
personcentrerad vård, kognitiv tillgänglighet
och kvalitet i LSS-boenden.
I början av året avslutades Arvsfondsprojektet
Alla vinner som tog fram en webbaserad
utbildning för användarmedverkan i
standardisering som nu nås via SKA-rådet och
SIS. Den framgångsrika svenska modellen för
finansiering av användarrepresentanter som
på lika villkor kan påverka internationella
standarder har spridits internationellt.
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Kansliet
Funktionsrätt Sveriges styrelse har ett kansli
till sitt förfogande. Vid årets slut arbetade 9
personer på kansliet. 8 tillsvidareanställda
medarbetare, sex på heltid och två på deltid
samt en visstidsanställd medarbetare på
heltid. Under året har två projekt avslutats (se
vidare under projekt).

förutom chefen, tre utredare. En utredartjänst
på den intressepolitiska enheten var vakant
vid årets slut.
Pressekreteraren leder press- och
kommunikationsarbetet. I enheten finns också
en webbansvarig medarbetare på deltid.
Efter en pensionsavgång inom
administrationen under året sköts det
administrativa arbetet av två medarbetare på
heltid varav en har ekonomiansvar.

Kansliet leds av en kanslichef och är
organiserat med fokus på det intressepolitiska
uppdraget. Den intressepolitiska enheten leds
av en intressepolitisk chef. I enheten finns,

Samråd med myndigheter
Hos en rad myndigheter och andra
aktörer har vi formella samråd. Under
2018 representerade cirka 230 personer
Funktionsrätt Sverige i närmare 80 olika
samråd. Genom samråden kan våra
representanter föra in viktiga perspektiv,
men också bevaka och tillvarata intresset för

samtliga förbunds medlemmar. Särskilt 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.

Ordförandemöten under 2018
Under 2018 hölls en extra kongress i
mars för nyval av ordförande och flera
styrelseledamöter. Därutöver hölls tre
ordförandemöten under året. Höstens
ordförandemöten har framförallt
präglats av en diskussion kring framtida
kongressprioriteringar. Framgångarna i
valarbetet och inte minst kring LSS, har
visat att Funktionsrätt Sverige är en stark
kraft. Styrelsens ambition inför kommande
kongress har varit att utveckla och förnya

arbetsformerna med möjlighet att fokusera
starkare på enskilda frågor, en i taget.
För detta krävs ett fördjupat och närmare
samarbete med medlemsförbunden,
vilket präglat diskussionerna på höstens
ordförandemöten. Vid två tillfällen under
året har ordförandemöten gästats av Anders
Lindberg från JKL som tidigare varit ett stöd
i vår process med namnbytet. Under 2018
gavs vi värdefulla inspel om hur omvärlden
uppfattar oss och effekterna av vårt valarbete.
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Funktionsrätt Sveriges förtroendevalda 2018

Styrelse 16 maj 2017 - 8 mars 2018
Lars Ohly, ordförande
Pelle Kölhed, Personskadeförbundet RTP, vice ordförande
Ines Uusmann, Psoriasisförbundet, vice ordförande
Jan-Olof Forsén, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Marie Stéen, ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet
Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet
Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet
Anders Gustafsson, Riksförbundet HjärtLung
Maria Lundqvist Brömster, Hjärnkraft

Styrelse vald på extrakongressen 8 mars 2018
Elisabeth Wallenius, ordförande
Marie Stéen, ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet, vice ordförande
Jan-Olof Forsén, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH),
andre vice ordförande
Anders Gustafsson, Riksförbundet HjärtLung
Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Marina Carlsson, Personskadeförbundet RTP
Lillemor Holgersson, FUB, för barn unga och vuxna med
utvecklingsstörning
Erik Donell Åkerblom, Riksförbundet Atention

14

Funktionsrätt Sveriges verksamhet 2018

Revisorer
Håkan Jarmar, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Gisela Petersson, Astma- och Allergiförbundet
Ersättare:
Lars-Åke Pellborn, Njurförbundet
Valberedning
Lars Berge-Kleber, Afasiförbundet, sammankallande
Leif Henriksson, Astma- och Allergiförbundet
Anki Sandberg, Riksförbundet Attention
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Håkan Hedman, Njurförbundet
Arvodeskommitté
Lars Berge-Kleber, Afasiförbundet, sammankallande
Håkan Jarmar, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Gisela Petersson, Astma- och Allergiförbundet
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten.
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Avlämnade remissvar under 2018
Funktionsrätt Sverige är en flitigt tillfrågad remissinstans.
Regeringskansliet och centrala myndigheter vill ofta ta del av
funktionsrättsorganisationernas synpunkter. 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
Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
Februari
För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i
psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning
Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll
av serietillverkade hus (2017:23)
Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för
ungdomar
Mars
Utkast till allmän kommentar 7 om funktionsrättsorganisationers
involvering i beslutsprocesser
April
Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt
samverkan, SOU 2017:106 från Kommittén för modernare byggregler
Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)
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Maj
Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning med
anledning av prop. 2017/18:190
Juni
Framtidens biobanker SOU 2018:4
Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och
rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)
Juli
Frågelista till FN:s övervakningskommitté
September
Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället
Oktober
Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat
ansvar(SOU 2018:50)
Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - en
förutsättning för mediestöd
Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn
(SOU 2018:48)
November
God och nära vård – en primärvårdsreform, SOU 2018:39
December
Slutbetänkande av samordnaren för Unga som varken arbetar eller
studerar: Vårt gemensamma ansvar SOU 2018:11
Komvuxutredningens slutbetänkande, en andra och annan chans – ett
komvux i tiden SOU 2018:71
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Avgivna skrivelser under 2018
Februari
Kompletterande synpunkter om uppföljning av rekommendationer
från FN:s kommitté om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Utvärderande frågor för inbjudna organisationer i sakråd
Mars
The Swedish Disability Rights Federations alternative answers to the
questionnaire on the right of persons with disabilities
Funktionsrätt Sverige bidrag till Agenda 2030 (HLPF 2018)
Funktionsrätt Sverige kompletterande synpunkter efter sakråd Byggd
miljö 14 mars 2018
Frågor till Lena Micko inför Funktionshinderdelegationen 5 mars 2018
Frågor till Martin Olauzon inför Funktionshinderdelegationen 5 mars
2018
April
Skrivelse Malmborg Oroande arbetsordning för LSS-utredningen
Skrivelse Hallengren om akuta åtgärder för LSS april 2018
Skrivelse Hallengren om våra mest angelägna frågor inför Regeringens
delegation april 2018
Skrivelse om CRPD_NHRI april 2018
Skrivelse angående regeringens förslag om Läsa, skriva räkna – en
garanti för tidiga stödinsatser april 2018
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Maj
Skrivelse från Nätverket för oberoende MR-institution om
tredjepartsintervention maj 2018
Skrivelse Annika Strandhäll inför Regeringens
funktionshindersdelegation 28 maj 2018
Skrivelse Hallengren inför Regeringens funktionshindersdelegation 28
maj 2018
Skrivelse Ylva Johansson inför Regeringens funktionshindersdelegation
28 maj 2018
Juni
Skrivelse rörande funktionsrätts- och konsumentrörelsens möjligheter
att delta i standardiseringsarbetet 15 jui 2018 (Svar på skrivelsen 4 juli
2018)
Juli
Submission to the 20th Session of the Committee on the Rights of
Persons with Disabilities juli 2018

19

Funktionsrätt Sveriges verksamhet 2018

Funktionsrätt Sveriges 41 medlemsförbund
Afasiförbundet
Astma- och Allergiförbundet
Autism- och Aspergerförbundet
Blodcancerförbundet (BLC)
Bröstcancerförbundet
Diabetesförbundet
Dyslexiförbundet
Elöverkänsligas Riksförbund
Fibromyalgiförbundet (FF)
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)
Hiv-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsfonden
Huvudvärksförbundet
ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet
Mag- och tarmförbundet
Mun- & Halscancerförbundet (MHCF)
Njurförbundet
ParkinsonFörbundet
Personskadeförbundet RTP
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Primär immunbrist organisationen (PIO)
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 Downföreningen
Svenska Epilepsiförbundet (SEF)
Svenska OCD-förbundet
Svenska Ångestsyndromsällskapet
Tandvårdsskadeförbundet (TF)

Funktionsrätt Sverige utgörs av 41 funktionsrättsförbund, som slutit
sig samman för att agera med samlad kraft. Tillsammans representerar
Funktionsrätt Sverige cirka 370 000 medlemmar.

21

Funktionsrätt Sverige, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
www.funktionsratt.se

