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Ett annorlunda år där det vanliga blev ovanligt
närstående tillhör en riskgrupp. Det har varit
en lång och snårig väg när det gäller vem
som skulle få ta del av smittskyddspengen.
När det väl blev klart gällde den inte alla
och ersättningen kom sent. Personer i våra
grupper har på många sätt osynliggjorts
vilket är djupt beklagligt. Dessutom har den
information som har kommit haft stora brister
och inte varit så tillgänglig som den borde.

År 2020 var det år då hela världen
förändrades genom pandemin. Vi var
alla oförberedda på att ett virus kan göra
så stor skada och i grunden förändra
förutsättningarna för så många. Trots detta
har arbetet fortsatt, men på ett annat sätt.
Vi och många med oss ställde snabbt om
till att arbeta hemma och i en helt digital
verksamhet. Vi lärde oss att utnyttja den
digitala tekniken till möten och insåg att det
fanns stora fördelar, och inte bara nackdelar.
En fördel är ett minskat resande, det är lättare
att ”träffas” när det fysiska avståndet inte
betyder något. Vi möts oftare än tidigare och
anordnar och deltar i webbinarier. Vi har lärt
oss mycket under året som vi kommer at ha
nytta av i vårt fortsatta arbete.

Sjukförsäkringssystemet fungerar inte som det
var tänkt. Ansökningar avslås på felaktiga och
osakliga grunder och människor misstros och
hamnar i ekonomiska svårigheter och kriser.
Det gäller många olika ersättningsformer och
det är helt oacceptabelt att människor som
förutom funktionsnedsättning och sjukdom
dessutom hamnar i ekonomisk kris som kan
leda till livslång fattigdom. Här behöver vi på
alla sätt och vis vara aktiva och hjälpas åt.

Något som vi visste innan men som blev
otroligt tydligt under 2020 är att vårt
välfärdssystem är bräcklig och det är de
som har det svårast som påverkas alla mest
i kriser. Medialt har det främst handla
om äldre men vi vet att personer med
funktionsnedsättningar också har drabbats
hårt under pandemin, till exempel genom
att insatser har ställts in eller helt tagits bort.
Vi ser också att den ökade belastningen
på hälso- och sjukvården har medfört att
vårdinsatser har ställts in. Självklart påverkar
det människor som har stora vård- och
omvårdnadsbehov.

Jämlik hälsa är vårt fokusområde och
det rymmer mycket. Vi har under året
påbörjat en ny form av samverkan, genom
klusterbildningar. Jag hoppas att det är något
som kommer att stärka oss alla och göra oss
mera framgångsrika i det intressepolitiska
arbetet.
Elisabeth Wallenius
ordförande

För många inom våra medlemsgrupper har
pandemin även inneburit stora ekonomiska
konsekvenser. De inte kunnat utföra
sitt arbete på grund av att de själva eller
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Corona - en pandemi
WHO förklarade den 11 mars att Covid-19 var
en pandemi. Det fick till följd att det infördes
omfattande restriktioner vars syfte var att
minska spridningen av Covid-19 i Sverige. För
Funktionsrätt Sverige internt innebar det att
vi under hela året följde rekommendationerna
från Folkhälsomyndigheten om bland annat
hemarbete. Möten som styrelsemöten och
arbetsmöten genomfördes digitalt.

Den dialogen var en viktig grund i vårt
intressepolitiska arbete.
Under sommaren genomförde Novus
en omfattande enkät på uppdrag av
Funktionsrätt Sverige med syftet att
undersöka hur personer med
funktions-nedsättning själva eller nära
familjemedlem/närstående till person med
funktionsnedsättning har upplevt pandemin.
Resultaten är mycket intressanta och bekräftar
att personer med funktionsnedsättning och/
eller kronisk sjukdom, samt deras närstående,
inklusive föräldrar, har påverkats på ett
genomgripande sätt av pandemin.

Vårt intressepolitiska arbete präglades både
till form och innehåll av pandemin och dess
olika konsekvenser. Vi hade under hela året
en nära kontakt med våra 46 medlemsförbund
för att få en tydlig bild av hur de som förbund
och deras enskilda medlemmar drabbades.

En enkät om Corona
I september släppte vi resultaten av vår enkät
om hur personer med funktionsnedsättning
och/eller kronisk sjukdom och deras anhöriga
påverkats under pandemin. Målgruppen i
enkätundersökningen har en täckning på
nära hälften bland allmänheten i åldern 18-79
år. Det handlar alltså om cirka 3,5 miljoner
människor, som delar de erfarenheter som
det ges uttryck för i enkätsvaren. Enkäten
visade bland annat att hälften av de
svarande uppger att de påverkats negativt
av rekommendationerna för att undvika
smittspridning. Många upplever ökad
isolering och ensamhet.

• 1 av 3 har upplevt att vårdinsatser som inte
är kopplade till covid-19, har ställts in eller
skjutits upp.
• Drygt 4 av 10 av de som studerar, upplever
att deras utbildning påverkats under
pandemin.
• 1 av 3 av de som förvärvsarbetar har stannat
hemma från sitt arbete för att skydda sig
själva eller en närstående från smitta.
• 1 av 5 anger att deras privatekonomi
påverkats negativt under pandemin.
Ta del av enkäten och våra kommentarer
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Kampanj för rapporten ”Respekt för rättigheter?”
I början av 2020 var efterfrågan stor på
rapporten ”Respekt för rättigheter?”som
lanserats den 3 december 2019. Fler än 110
organisationer stod bakom rapporten om
civilsamhällets granskning av hur Sverige
lever upp till konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Ännu
fler ville veta mer om rekommendationerna
för att kunna genomföra rättigheterna.
Under året har vi föreläst om rapporten för
flera länsstyrelser och organisationer. Vi
har lämnat över rapporten till ministrar,
riksdagsledamöter, myndigheter och andra
beslutsfattare.

Rapporten används löpande i remissvar,
skrivelser och sociala medier. Vi uppmanar
fler organisationer att göra detsamma och
använda sig av rapporten som ger oss en
gemensam grund för att hävda funktionsrätt
inom alla politikområden.
Kampanjsidan om Respekt för rättigheter
lanserades 14 september 2020. Där finns
möjlighet att läsa olika delar av rapporten och
ta aktiv ställning genom att ställa sig bakom
rekommendationerna.
www.respektförrättigheter.se

Lärande webbinarieserie om rättigheter
När pandemin slog till hade vi redan
börjat planera en webbinarieserie baserad
på rapporten ”Respekt för rättigheter?”
tillsammans med experter från olika
organisationer. Omställningen till digitala
seminarier gick oväntat bra. Vi hade
redan arbetat sedan 2010 med tillgängliga
webbmöten och hållit oss uppdaterade
kring mötesplattformar. Vi inledde också ett
samarbete med Södertörns folkhögskola för
att kunna erbjuda direkttextade webbinarier.

Efter att ha frågat deltagare om önskemål,
gjorde vi några fördjupade webbinarier
som handlade om diskriminering, aktiv
involvering och tillgänglighet.
Premiären för webbinarieserien hade nästan
80 deltagare. Vi har främst haft deltagare från
funktionsrättsförbund, länsorganisationer
och diskrimineringsbyråer men även från
myndigheter, länsstyrelser, kommuner och en
mindre andel företag och privatpersoner.
Förhoppningen är att filmerna från
webbinarierna ska användas av fler för att
diskutera hur fler kan bidra till att stärka
människors lika värde och genomföra
rättigheter. Alla filmer finns på vår Youtubekanal.

Under året genomförde vi sju webbinarier på
olika teman i rapporten. De organisationer
som var med och tog fram rapporten har
medverkat som experter med fokus på lagstiftning, utbildning, arbete, självbestämmande, hälsa, tvångsvård och tillgänglighet.
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Vad gör politiker för respekt för rättigheter? –
samtal på Internationell funktionsrättsdagen 3 december
I november 2020 sammanställde vi en översyn
av vad som hänt med rekommendationerna
sedan lanseringen av rapporten. På den
internationella funktionsrättsdagen den 3
december 2020 arrangerade vi ett webbinarium ett år efter lanseringen. Där medverkade
företrädare för medlemsförbund, riksdagsledamöter från tre partier och SKR:s vice
ordförande Carola Gunnarsson i ett samtal

om konkreta åtgärder.
FN har ännu inte lämnat besked om när nästa
dialog med Sverige kommer att ske. Det är
många länder som står i kö till möten med
övervakningskommittén. Vi planerar att
fortsätta kampanjen för Respekt för rättigheter
tills vi har fått besked om när förhöret ska ske
i Genève.

Funktionsrätt Sverige i media
Året har präglats av Corona och pandemin.
Det syns i vårt pressarbete. Men förutom
att uppmärksamma pandemin i 20 inlägg
med start 16 mars så har vi bland annat
uppmärksammat kränkningar på LSSboenden och omställningen till god och
nära vård. Vi har också fortsatt förra årets
arbete genom att uppmärksamma rapporten
”Respekt för rättigheter?”.

I samband med Oscar Sjöstedts (Sd)
kränkande uttalande mot personer med
funktionsnedsättning under riksdagens
budgetdiskussion i september skickade vi
ut ett pressmeddelande tillsammans med
fem andra MR-organisationer. Det ledde
till att Funktionsrätt Sveriges ordförande
Elisabeth Wallenius intervjuades i Dagens
Nyheter. Artikeln väckte starka reaktioner och
Elisabeth Wallenius intervjuades i Studio Ett i
P1 samma dag.

Vi har publicerat 18 unika debattartiklar.
Sex av dem har vi skrivit tillsammans med
andra organisationer, bland annat flera
av våra medlemsförbund. Debatten har
förts i nationell nyhetspress och etermedia,
exempelvis Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, Dagens Samhälle och SR, men
även i fackpress, som Dagens Medicin och
ETC. 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 över 7 000
egna följare respektive 3 800 följare. Våra
medlemsförbund har stor betydelse för
vårt genomslag då de sprider vidare våra
debattartiklar och pressutskick i sina egna
kanaler.
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PSFunk
Sedan 2007 har Handikappförbunden Funktionsrätt Sverige tillsammans med
SVT, Sveriges Radio och UR anordnat
en årlig konferens samt en workshop
med syftet ömsesidigt erfarenhetsutbyte
samt ökad inkludering av personer med
funktionsnedsättning i public service.
Det årliga mötet mellan funktionsrättsrörelsen
och Public Service-företagen genomfördes den
29 maj i en digital workshop som handlade
om rekrytering, tillgänglighet och spegling.
Trots tekniska utmaningar med tillgänglig
mötesplattform var deltagarna mycket nöjda
med resultatet i utvärderingen.

Internationellt arbete
och betonade att krisen synliggjorde de stora
klyftor som fanns redan innan.

Genom vårt medlemskap i European
Disability Forum, EDF, har vi bidragit till att
samla in kunskap om effekterna av COVID-19
för personer med funktionsnedsättning. Den
internationella rörelsen reagerade snabbt
och höll veckomöten om läget i Italien
och andra länder när pandemin slog till.
De snabba reaktionerna ledde till att FN:s
generalsekreterare tidigt lyfte behovet av att
prioritera personer med funktionsnedsättning

Trots pandemin genomförde EU-kommissionen flera möten med rörelsen för att kunna
presentera en ny funktionsrättsstrategi 2021
efter att den gamla gick ut vid årsskiftet.
Funktionsrätt
Sverige
deltog i fem
dialogmöten med
kommissionen
och drev på
mot en strategi
som bygger
på konkret
genomförande av
rättigheter.
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Intressepolitiskt arbete
Vårt huvudsakliga uppdrag från medlemsförbunden är att påverka i övergripande politiska
frågor som är gemensamma för förbunden. Det intressepolitiska arbetet riktar sig i första
hand mot riksdag och regering och tar sin utgångspunkt i funktionsrätten, varje människas
rätt att fungera på lika villkor i samhällets alla delar.
En stor del av vårt intressepolitiska arbete består av att bevaka pågående utredningar och
att samordna remissyttranden med våra medlemsförbund. De allra flesta frågor har ett
funktionsrättsperspektiv, men det är inte alltid som det synliggörs. Vi har ett viktigt uppdrag
tillsammans med våra medlemsförbund, att beskriva konsekvenser av olika politiska förslag
men också att påtala problem och brister som inte uppmärksammats.

Jämlik hälsa och vård efter behov
Under 2020 svarade vi på det viktiga
betänkandet God och nära vård (SOU
2020:19). Vi välkomnade utredningens
salutogena förhållningssätt och var positiva
till utredningens förslag. Men vi såg farhågor
med implementeringen och den omfattande
förändrings- och utvecklingsarbete som
omställningen kräver och uttryckte detta i
vårt remissvar och i vår debattartikel i Dagens
Medicin.

till förslaget om en integrerad digifysisk
vårdvalsreform.
Eftersom kärnan i God och nära vård är
ett personcentrerat arbetssätt, ordnade vi
ett webbinarium för att tillsammans med
forskare och SKR diskutera hur den nya
standarden ’Patientmedverkan i hälso- och
sjukvård – Minimikrav för personcentrerad
vård (CEN/TC 450) kommer användas av
regionerna och nyttan av personcentrerad
vård för patienter.

Vi svarade också på två andra viktiga
remisser; Sammanhållen Kunskapsstyrning
(SOU 2020:36), där vi saknade förslag som
inkluderar patienter, brukare och anhöriga
som kan öka statens möjligheter till bättre
uppföljning och styrning; Och Digifysiskt
vårdval (SOU 2019:42) där vi var positiva

Att beslutsfattare väljer sina egna patientföreträdare och inte från den organiserade
patientrörelsen, har vi fortsatt bevaka
under året och påtalat detta bland annat på
funktionshinderdelegationsmötet och i våra
remissyttrande.
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Ett samhälle för alla?
Regeringen har inte lämnat besked om en
ny funktionshinderpolitisk strategi efter
att den gamla gick ut 2016. Däremot var
EU-kommissionen aktiva under 2020 med
att involvera rörelsen i den europeiska
funktionsrättsstrategin som tar vid när den
gamla gick ut vid årsskiftet. Vi har fortsatt att
driva rättighetsfrågor kopplade till Agenda
2030 och bland annat uppmärksammat brister
i statistik. Propositionen för de globala målen
betonar att ingen ska lämnats utanför, men
klyftorna kommer att öka efter pandemin.

• Agerat i frågan om bristande skydd mot
hatbrott i en debattartikel tillsammans med
flera andra organisationer.
• Medverkat i utredningen för genomförande
av EU:s tillgänglighetslag i Sverige.
• Agerat för tillgänglighetskrav och universell
utformning i upphandling i ett informellt
myndighetsnätverk och medverkat i
webbinarium riktat till upphandlare.
• Medverkat i 11 standardiseringsgrupper,
om bland annat personcentrerad vård och
genomförande av Agenda 2030 i kommuner.

Under året har vi bland annat:
• Fortsatt agera för att Sverige ska införa
en oberoende institution för mänskliga
rättigheter.

Ett aktivt år med socialförsäkringsfrågorna
Med enkätrapporten om Försäkringskassan
som grund, arrangerade vi den 3 mars
riksdagsseminariet ”Vilken roll ska
socialförsäkringen ha?”. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inledde, därefter
följde talare från bland annat LO-TCO
Rättsskydd, Akademikerförbundet SSR och
Sveriges Företagshälsor.

För att nödvändiga förändringar skulle bli
verklighet för samtliga långtidssjukskrivna
och inte endast för de som insjuknat i
covid-19, intensifierades vårt påverkansarbete.
Vi träffade socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi, Centerpartiet, Folkpartiet,
Kristdemokraterna och gjorde medialt utspel.
I mars tillsattes en utredning som ser över
sjuk- och aktivitetsersättningen. Elisabeth
Wallenius företräder Funktionsrätt Sverige
i en referensgrupp. Vi har lämnat både
muntliga och skriftliga synpunkter under
arbetets gång.

Med seminariet som avstamp har idéskriften
”En socialförsäkring utan försäkring – är
det så det ska vara?” utarbetats under året,
den koller att lanseras i mars 2021. Vår
förhoppning är medlemsförbunden kommer
att använda skriften som ett intressepolitiskt
verktyg.

Under året har vi svarat på flera remisser
på området (SOU 2020:6, SOU 2020:24 och
2020:32)

Under hösten blev det aktuellt med en lättnad
i prövningen efter 180 sjukdagar.
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Arbetsmarknadspolitik
Januariavtalets ambition att ”reformera
arbetsförmedlingen i grunden”, har satt
de arbetsmarknadspolitiska frågorna i
politikens centrum. Funktionsrättsrörelsen
har uttryckt oro för de förändringar som
skett i snabb takt hos myndigheten, men
också pekat på de möjligheter som öppnas
för regeringen att komma tillrätta med de
arbetsmarknadspolitiska stöden för personer
med funktionsnedsättning. Funktionsrätt
Sverige har genom en arbetsgrupp haft en
nära dialog med arbetsförmedlingen för att

stötta i de utmaningar som myndigheten
möter i sin reformering. Tillsammans med
övriga rörelsen har vi uppvaktat regeringen
och samarbetspartierna med en tydlig
uppmaning att ta ett bredare grepp om
arbetsmarknadspolitiken för att inkludera
personer med funktionsnedsättning.
Funktionsrätt Sveriges påverkansarbete har
bland annat resulterat i nya viktiga uppdrag
i regleringsbrevet till arbetsförmedlingen för
2021.

LSS
Under 2020 tillsatte regeringen två viktiga
utredningar som berör vissa LSS-frågor. Den
ena utredningen har sett över hyressättningen
i särskilt boende inom LSS, en viktig fråga
eftersom hyrorna stigit kraftigt i många LSSboenden trots en svag betalningsförmåga
hos de flesta boende. Den andra utredningen
har haft i uppdrag att förstärka den
personliga assistansen i tre delar, dels att

utreda hur egenvård och sjukvård kan ges
inom assistansen, dels att utreda ”normalt
föräldraskap”, dels att utreda hur personer
med det så kallade ”femte grundläggande
behovet” kan rymmas inom assistansen. Båda
utredningar ska vara avslutade under våren
2021. Funktionsrätt Sveriges expert i båda
utredningar har varit Mikael Klein.

Barn, familj och skola
I början av året lämnade Funktionsrätt Sverige
en skrivelse till Utbildningsdepartementet
om initiativet till ett professionsprogram.
Vi framhöll att ett sådant behöver innehålla
fortbildning om vilka konsekvenser olika
funktionsnedsättningar kan få i skolan, om

specialpedagogik och metodik för en flexibel
lärmiljö.
Under våren anordnade vi inom ramen för
webbinarieserien ”Respekt för rättigheter?”
ett webbinarium på tema skola. Vi har
också suttit med i en referensgrupp till
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utredningen om elevers möjligheter att nå
kunskapskraven, samt svarat på två remisser.

eller organisatoriska svårigheter. Vi tillstyrkte
förslaget i SOU 2020:42 att kommuner
ska kunna inrätta och driva resursskolor
för elever i behov av särskilt stöd, men
påpekade samtidigt att ökade möjligheter till
särlösningar inte främjar utvecklingen mot ett
inkluderande skolsystem för mångfalden av
elever.

I yttrandet över ”En mer likvärdig skola—
minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning” (SOU 2020:28) uttryckte vi
besvikelse över att utredningen förordar att
kommuner även i fortsättningen ska kunna
neka tilläggsbelopp på grund av ekonomiska

Projekt 2020
Funktionsrätt Sverige bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete genom olika projekt.
Varje projekt har en koppling till vårt intressepolitiska arbete.
(t ex DN Debatt) i samverkan med olika
samarbetspartners. Samtidigt har det
pågått utvecklingsprojekt tillsammans med
Ikano Bostad, arkitektbyrån Codesign (om
inkluderande lärmiljöer) med flera.
Rätt från början drivs i samverkan med Certec
vid Lunds tekniska högskola och med stöd av
Arvsfonden. En av projektets medarbetare,
Emil Erdtman, är industridoktorand hos
Certec och skriver en avhandling om
universell utformning.

Hur kan universell utformning användas
som ett konkret verktyg för att skapa mer
tillgängliga skolor, bostäder och arbetsplatser?
Det är en fråga som projektet Rätt från början
försöker besvara.

Du följer Rätt från början på webbplatsen
https://rattfranborjan.nu/

Under 2020 har projektet ordnat digitala
studiecirklar. Projektet har också medverkat
vid digitala evenemang som exempelvis
Digitala Almedalen och en internationell
UDL-konferens vid Högskolan i Kristianstad.
Men Rätt från början har också arrangerat
webbinarier och tagit initiativ till debattinlägg
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Min sexualitet – min rätt
I april 2020 startade projektet ”Min sexualitet
– min rätt”, ett samarbetsprojekt mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Med stöd från
Allmänna arvsfonden ska projektet under tre
år arbeta för att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. I starten
var enbart projektledaren på RFSU anställd.
Hen lade grunden för projektets planering
och struktur. I juni 2020 anställdes Hanna
Öfors som projektledare för Funktionsrätt
Sveriges del och i augusti 2020 anställdes Veronica Östervall som kommunikatör och administratör på Funktionsrätt Sverige. Under
sommaren arbetade även Marre Ahlsén som
kommunikatör på halvtid för att stötta upp
projektet.

planeringen för projektår 1 samt ägnat en stor
del av arbetet åt att utforma den enkätundersökning som ska ligga till grund för projektets
fokusområden. Enkätundersökningen kommer att genomföras under 2021 och rikta sig
till personer med egen funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom.
Projektet har även fokuserat på att kommunicera med såväl funktionsrättsrörelsen som
lokalföreningar inom RFSU. Pressmeddelande
om projektets start gick ut 7 oktober och projektet har besökt Funktionsrätt Sveriges kommunikatörsnätverk för att berätta om projektet. Träffar har också genomförts med såväl
Folkhälsomyndigheten som olika forskare
inom området.

Under hösten har projektet arbetat med att
lära känna varandra som grupp, lägga upp

Projekt UUA

Projekten om universellt utformade arbetsplatser, UUA, finansieras av Europeiska
socialfonden och leds av Akademikerförbundet SSR. Det första projektet startade
2018 i samarbete med Funktionsrätt Sverige,
Vasakronan, Sveriges Företagshälsor,
Swedavia och Ranstad. Syftet är att fördjupa
kunskapen om hur arbetsplatser kan utformas
för att passa flera och projektet har genomfört
ett stort antal utbildningar där målgruppen
främst har varit nyckelpersoner inom
kommunala organisationer.

Med start i februari 2019 drog ett andra
projekt igång, nu med helfinansiering av
Svenska ESF-rådet och med syfte att bygga
ett varaktigt Lärandeforum för universell
utformning av arbetsplatser. Ytterligare tre
projektparter anslöt, IF Metall, KFO, Forum
och CSR Sweden. Första UUA-projektet
avslutas i februari 2020, det andra pågår till
juni 2021.
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Kansliet

Funktionsrätt Sveriges styrelse har ett kansli
till sitt förfogande. Vid årets slut arbetade 13
personer på kansliet. Åtta tillsvidareanställda
medarbetare, sju på heltid och en på deltid
samt fem projektanställda.

dessutom tre intressepolitiska utredare. I
projektet Rätt från början arbetar tre personer.
I projektet Min sexualitet - min rätt som
vi driver tillsammans med RFSU arbetar
två personer på RFSU och två personer på
Funktionsrätt Sverige. Pressekreteraren leder
press- och kommunikationsarbetet. I enheten
finns också en webbansvarig medarbetare på
deltid och en personal som har en delad tjänst
som lika delar intressepolitisk utredare/
kommunikatör.

Kansliet leds av en kanslichef och är
organiserat med fokus på det intressepolitiska
uppdraget samt kommunikation om detta.
Den intressepolitiska enheten leds av
en intressepolitisk chef. I enheten fanns

Samråd med myndigheter

Hos en rad myndigheter och andra
aktörer har vi formella samråd. Under
2020 representerade drygt 200 personer
Funktionsrätt Sverige i omkring 80 olika
samråd. Genom samråden kan våra
representanter föra in viktiga funktionsrättsperspektiv från Funktionsrätt Sveriges
medlemsförbund, bevaka och tillvarata

intresset för samtliga förbundsmedlemmar.
Samråden är en viktig arena för oss att
både uppmuntra och följa att regeringen
och dess myndigheter efterlever
funktionsrättskonventionen. Vi har också
en standardiseringsverksamhet med stöd
från Konsumentverket där vi deltar i 10
kommittéer.

Expertplats i utredningar
Ställföreträdarutredningen – Lisa Wallenius

Jämställda livsinkomster – Annica Nilsson

Utredning av sjuk- och aktivitetsersättning –
Lisa Wallenius

Implementering av EU:s
tillgänglighetsdirektiv – Mia Ahlgren

Regeringens funktionshinderdelegation
Funktionsrättsrörelsens formella dialogforum med regeringen är funktionshinderdelegationen som leds av statsrådet Lena
Hallengren. Delegationen möts i regel
fyra gånger per år och har oftast en eller
två gästande statsråd på besök. Under

2020 var det följande statsråd som besökte
delegationen: Infrastrukturminister
Tomas Eneroth, Civilminister Lena Micko,
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen samt
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
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Funktionsrätt Sveriges förtroendevalda 2020
Styrelse vald på kongressen 16 maj 2019
Elisabeth Wallenius, ordförande
Marie Sten, ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet, vice ordförande
Jimmie Trevett, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH),
andre vice ordförande
Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet
Anders Gustafsson, Riksförbundet HjärtLung
Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Marina Carlsson, Personskadeförbundet RTP
Veronica Magnusson Hallberg, Svenska Downföreningen
Revisorer, förtroendevalda
Gisela Petersson, Astma- och Allergiförbundet
Lars-Åke Pellborn, Njurförbundet
Revisor, auktkoriserad
Mats Blomgren
Ersättare
Christina Boman-Karlsson
Valberedning
Lars Berge-Kleber, Afasiförbundet, sammankallande
Leif Henriksson, Astma- och Allergiförbundet
Anki Sandberg, Riksförbundet Attention
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Håkan Hedman, Njurförbundet
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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 7 protokollförda möten.

Ordförandemöten
Under corona-pandemin har alla fysiska möten fått ställas in,
så även våra ordförandemöten, där våra medlemsförbunds
ordföranden samlas. Sedan sommaren 2020 har vi träffats en gång
i månaden till mer informella ordförandemöten. Samtalen har
rört den aktuella pandemi-situationen men också andra aktuella
frågor såsom vårt fokusområde Jämlik hälsa och den genomförda
organisationsöversynen.
Mötena har varit välbesökta och uppskattade och ett viktigt
samtalsforum för att hitta nya arbetsformer i våra gemensamma
frågor. Ordinarie ordförandemöten hölls vid två tillfällen under 2020,
i maj och i oktober.
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Avlämnade remissvar under 2020
Vårt remissarbete är en viktig del av vårt löpande intressepolitiska
arbete. Funktionsrätt Sverige ombeds ofta lämna yttranden kring
olika utredningar och lagförslag från regeringen, men också
kring föreskrifter, vägledningar och andra dokument från olika
myndigheter. Endast ett fåtal av de remisser vi får in har vi möjlighet
att lämna synpunkter på, därför sker en rätt hård prioritering av vilka
vi ska besvara. Under 2020 tog vi emot totalt 74 stycken remisser, varav
vi lämnade yttranden till 17 stycken av dessa.
Under 2020 har vi vid ett flertal tillfällen bjudit in utredare till
digitala förbundsmöten, både nytillsatta utredare och utredningar
som avslutat sina uppdrag och lämnat förslag till regeringen. Vår
ambition har varit att skapa mötesforum framförallt med nytillsatta
och pågående utredningar i syfte att påverka tidigare i processen än
vid den efterföljande remisshanteringen.

Januari
Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och
kontinuitet, SOU 2019:42
April
Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och
samlevnad i lärarutbildningarna
Maj
Idéburen välfärd, SOU 2019:561
Betänkandet Modernare byggregler, SOU 2019:68
En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU
2020:6
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Juni
Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning
av sjukdomen covid-19
Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av
sjukdomen covid-19 och PM Tillfälliga bestämmelser om förebyggande
tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt
Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF SOU 2020:01
Juli
God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem SOU 2020:19
Augusti
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess
Oktober
Grundpension – Några anslutande frågor SOU 2020:32
LSS-utredningen SOU 2018:88
November
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård SOU
2020:36
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten SOU 2020:45
December
En likvärdig skola – minskad skolsegration och förbättrad
resurstilldelning SOU 2020:28
En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala
resursskolor SOU 2020:42
Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda SOU 2020:44
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Avgivna skrivelser under 2020
Januari
Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth uppföljning av möte
januari 2020
Februari
Skrivelse om nationella professionsprogram
Skriftliga synpunkter på statistik om personer med
funktionsnedsättning efter saksamråd med SCB
Skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Mars
Skrivelse till Lena Hallengren Om riskgrupper vid covid 19 26 mars
Öppet brev om en oberoende MR-institution till Stefan Löfven från MRnätverket 23 mars
Frågor till statsrådet Åsa Lindhagen inför Funktionshinderdelegationen
18 mars
Frågor till statsrådet Lena Hallengren inför
Funktionshinderdelegationen 18 mars
Yttrande angående AI-agenda för Sverige 6 mars
Skrivelse Lena Hallengren kandidat till övervakningskommittén
Bilaga till Skrivelse om Nominering till FNs övervakningskommitte för
funktionsrättskonventionen från EDF
April
Yttrande över rekommendationer om mänskliga rättigheter som
lämnades till Sverige den 27 januari 2020 inom ramen för Universal
Periodic Report, UPR
Skrivelse till Lena Hallengren med anledning av smittskyddspenning
27 april
Skrivelse till Stefan Löfven Inför rådsmöte 23 april om EU:s strategiska
arbete med anledning av coronaviruset 20 april
Skrivelse till Ann Linde och Peter Eriksson angående Mänskliga
rättigheter och kampen mot Corona 15 april

18

Funktionsrätt Sveriges verksamhet 2020

Skrivelse till Olivia Wigzell angående konsekvenserna av
coronapandemin 3 april
Skrivelse till Amanda Lind med anledning av Coronapandemin 2 april
Maj
Frågor till Lena Hallengren inför Funktionshinderdelegationen (om
coronapandemin) den 19 maj
Brev till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 20 maj
Frågor statsråd Lena Hallengren inför Funktionshinderdelegationen 2 juni
Frågor statsråd Tomas Eneroth inför Funktionshinderdelegationen 2 juni
Skrivelse till regeringen ang SKRs hemställan ang lagärning av SOL och
LSS
Juli
Öppet brev från 25 organisationer om smittskyddshanteringen till
regeringen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
September
Till statsrådet Morgan Johansson angående straffrättsligt skydd av
personer med funktionsnedsättning
Svar på brev till stadsrådet Morgan Johansson
Svar på frågor ställda av Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen
samt förmåner vid rehabilitering S 2020:04
Oktober
Frågor till statsrådet Åsa Lindhagen inför Funktionshinderdelegationen
den 7 oktober, om oberoende institution för mänskliga rättigheter
Frågor till l statsrådet Lena Micko inför Funktionshinderdelegationen den
7 oktober, om likhet över landet och aktiv involvering
Skriftligt svar till Funktionsrätt Sverige från Lena Micko
November
Arbetsmarknadspolitik för personer med funktionsnedsättning – Inspel
till regeringen och samarbetspartierna
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Funktionsrätt Sveriges 46 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
Mag- och tarmförbundet
Mun- & Halscancerförbundet (MHCF)
Neuro
Njurförbundet
ParkinsonFörbundet
Personskadeförbundet RTP
Primär immunbrist organisationen (PIO)
Prostatacancerförbundet
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Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
RG Aktiv Rehabillitering
Riksförbundet Attention
Rkisförbundet Balans
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF)
Riksförbundet DHB
Riksförbundet för ME-patienter
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
Tandhälsoförbundet (TF)
Tarm-, uro- och stomiförbundet, ILCO
Ångestförbundet ÅSS
Funktionsrätt Sverige utgörs av 46 funktionsrättsförbund, som slutit
sig samman för att agera med samlad kraft. Tillsammans representerar
Funktionsrätt Sverige cirka 400 000 medlemmar.
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