
49 medlemsförbund



Vårt intressepolitiska arbete utgår från FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, 
Funktionsrättskonventionen. Gäller i Sverige sedan 
2009. 

Vårt kongressmål är rätten till jämlik hälsa.

Vårt mål är ett samhälle för alla. 



Organisationsutredningen 2019-2020 (beslut från kongressen 2019)

• Organisationsutredningen slutförde sitt uppdrag i slutet av 2020 och 
lämnade en omfattande rapport till styrelsen om hur samarbetet kan 

förstärkas mellan lokal, regional och nationell nivå.

• Hela utredningen skickades i slutet av 2020 ut till medlemsförbund, 
kommunförbund och län på snabbremiss i ett förenklat remissförfarande 

med några webbaserade frågor. Även ett webbinarium arrangerades. 



Organisationsutredningens medlemmar
Från styrelsen:
Elisabeth Wallenius Ordförande 
Marina Carlsson Styrelseledamot 

Från medlemsförbunden
Hans Håkansson. Förste vice ordförande Reumatikerförbundet 
Anders Lago. Förste vice ordförande Riksförbundet FUB 

Från länssamarbeten
Kerstin Westin Andersson. Ordförande Funktionsrätt Gävleborg. 
Magnus Agestav. Ordförande Funktionsrätt Västmanland. 

Från lokala samarbetsorgan
Thomas P Larsson. Verksamhets- och kanslichef HSO Skåne
Berndt Ohlin. Ordförande HSO Blekinge

Revisorsrepresentant
Lars-Åke Pellborn, Njurförbundet 
Sekreterare från Funktionsrätt Sveriges kansli
Mikael Klein



Organisationsutredningen
• Bakgrunden till nuvarande organisationsstruktur är det missnöje förbunden 

upplevde med ett för starkt HCK fram till 1980-talet

• Begreppet och namnet Funktionsrätt har skapat större samhörighet

• Samhällsorganisationen har förändrats, allt mer kommunalt ansvar

• En samlad bild av rörelsen förstärker vår politiska kraft, en splittrad bild försvagar

• Idag 49 medlemsförbund nationellt, Lika Unika har upphört.



Våra medlemsförbund på nationell nivå har 
länsföreningar/distriktsföreningar som i olika grad 
är medlemmar i Funktionsrätt på länsnivå:

Neuro och Diabetesförbundet finns i alla 21 län.

Afasiförbundet, Astma- allergiförbundet och
Autism- Aspergerförbundet i alla 19 Funktionsrätt.

ILCO, Njurförbundet, PSO, Reumatikerförbundet, 
Riksförbundet HjärtLung, Epilepsiförbundet, 
Bröstcancer, FUB, Elöverkänsliga, Mag-Tarm, 
Parkinsonförbundet, RSMH, Personskadeförbundet 
RTP fler än 18 län.

18 av våra medlemsförbund har 
länsföreningar i fler än 18 län



Vi har ingen kontakt med lokala Funktionsrätt!

Vi har ingen samlad kunskap om de lokala 
Funktionsrättsföreningar som verkar på kommunal nivå.

Vi vet att en del har bytt namn till Funktionsrätt.

Samarbetet mellan lokala och regionala Funktionsrätt 
skiljer sig mycket åt mellan regionerna.

Det finns ”vita fläckar” både lokalt och i enstaka regioner.

Vi har ett gemensamt intresse av fungerande påverkans-
arbete på alla samhällsnivåer och utan ”vita fläckar”!



Organisationsutredningen
• Styrelsen ställde sig positiv till utredningens förslag och utarbetade ett 

förslag till vårens kongress om förstärkt portalparagraf för Funktionsrätt 
Sverige samt förslag till ett bredare värdegrundsdokument av vår nuvarande 
uppförandekod.

• Styrelsens förslag till kongress skickades ut 20 december för att möjliggöra 
motioner från förbund och län (motionstid till 20 februari).



Portalparagrafen antogs på kongressen

Uppmana regionala och lokala samarbeten att anta samma portalparagraf som i 
våra stadgar, som då behöver kompletteras med några moment: 

• Funktionsrättskonventionen som grund

• Demokratisk organisation med respekt för allas lika värde.

• Våra företrädare representerar alla medlemmar.

• Värna organisationsnamnet Funktionsrätt och hur det uppfattas i omvärlden.

Vår nuvarande Uppförandekod breddas till ett Värdegrundsdokument som 
förtydligar portalparagrafens skrivningar.



Portalparagraf från stadgarna antagna på kongressen 20 maj 2021

§ 1. Vision, syfte och uppgift 

Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor med 
funktionsnedsättning. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

Moment 1: Vision 

Visionen för Funktionsrätt Sverige är ett samhälle för alla. 

Moment 2: Syfte 

Funktionsrätt Sverige arbetar för förverkligandet av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. 

Funktionsrätt Sveriges uppdrag är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst 
mot politiker och beslutsfattare som har ansvaret för att rättigheterna i 
konventionen säkerställs. 
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Moment 2: Ombud och representanter 

Samarbetsorgan på läns- och regionnivå som antagit en likalydande portalparagraf som i dessa 
stadgar har rätt att skicka en representant, i första hand förtroendevald, till kongressen. För att räknas 
som länsrepresentant ska personen kunna visa en fullmakt från det aktuella samarbetsorganet.

kongressen

Kongressen ska behandla förslag från styrelsen samt motioner från medlemsorganisationer, 

länssamarbetsorgan och lokala Funktionsrättsföreningar som antagit en likalydande portalparagraf 

som i dessa stadgar. För att tas upp på kongressen ska en motion ha kommit 

till Funktionsrätt Sveriges kansli senast tre månader före kongressen.

Representant från samarbetsorgan på läns- och regionnivå har närvaro- och yttranderätt under hela 
kongressen. (inte bara det som rör kommun och region)

Motioner från medlemsorganisationer, länssamarbetsorgan och lokala Funktionsrättsföreningar.

Stadgarna



Värdegrundsdokumentet
Gäller

Vi kombinerar ideellt engagemang med professionellt arbetssätt. Värdegrundsdokument 

gäller för alla som arbetar på uppdrag av Funktionsrätt: förtroendevalda, medarbetare, 

praktikanter och ideellt arbetande. Det gäller även för Samverkansorganisationer som har 

antagit vår portalparagraf och har ordet Funktionsrätt i sitt namn.

Bilden av oss

Tillsammans värnar vi organisationsnamnet Funktionsrätt, dess värde och hur det uppfattas 

i omvärlden. Samverkansorganisationer som har antagit vår portalparagraf och har ordet 

funktionsrätt i sitt namn, ska följa den grafiska profilen för vår logotyp. Vår kommunikation 

ska vara tillgänglig och följa aktuella riktlinjer och lagstiftning.


