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Vad är Funktionsrätt Stockholms län? 
Funktionsrätt Stockholms län är ett par-
tipolitiskt och religiöst obundet samar-
betsorgan för länstäckande funktions-
hinderorganisationer. 
 
Organisationens syfte 
Att medlemsorganisationernas gemensamma intressen i övergripande frågor 
tas till vara i samhället. 
 
Målet är att uppnå ett samhälle för alla! 
 
Funktionsrätt Stockholms län uppgift 
Samarbetsorganets uppgift är: 
• att verka för att medlemsorganisationernas intressen i gemensamma och 

övergripande frågor tas tillvara i länet 
• att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete genom utred-

nings- kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet 
 

Organisation  
Funktionsrätt Stockholms län har 44 medlemsorganisationer. Representanter 
för dessa träffas på ordförandestämmor minst fyra gånger per år varav ett ska 
vara årsmötet. Vid stämmorna behandlas gemensamma och övergripande 
frågor.  
 
Årsmötet väljer ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande, vilka utgör presidiet, 
samt övriga ledamöter i styrelsen.  
 
För det fortlöpande arbetet finns ett kansli med kanslichef, handläggare och 
administrativ personal.  
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Policyprogram  
För att förtydliga och fördjupa sig i vissa frågor tar Funktionsrätt Stockholms 
län fram handlingsprogram för vissa övergripande frågor. Handlingsprogram 
finns om delaktighet, tillgänglighet och bemötande, hälso- och sjukvårdsfrå-
gor, hjälpmedel, rehabilitering och trafik.  
 

Samverkan  
En modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och funktionshin-
derorganisationerna i länet startade i januari 2005. I september 2007 och sep-
tember 2011 fattades nya beslut och samverkansmodellen blev något modifi-
erad.  
 
Modellen innebär nu att sju samverkansråd med representanter för Funktions-
rätt Stockholms län, SRF och DHR regelbundet träffar landstingets olika för-
valtningar och bolag. Samverkansråden är knutna till Landstingsstyrelsens 
förvaltning, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Trafikförvaltningen, Kulturför-
valtningen, SLSO och LOCUM (Stockholms Landstings fastighetsbolag). I ett 
samverkansråd – LS politiken – träffar man landstingsstyrelsens politiker.  
 

Utbildning och seminarier 
Med stöd av ABF arrangerar Funktionsrätt Stockholms län regelbundet semi-
narier och utbildningar enligt en utbildningsplan som styrelsen fastställer. Äm-
nena styrs huvudsakligen av verksamhetsplanen, men kan också ta upp frå-
gor som blivit aktuella av andra anledningar. Målgruppen för seminarierna är 
i första hand medlemsföreningarnas förtroendevalda, samverkansrådens le-
damöter och för vissa speciella seminarier också de kommunala handikapp-
rådens ledamöter.  
 

Information 
Funktionsrätt Stockholms län skickar regelbundet ut information via hemsidan 
och via Aktuell Info, vilken utkommer ett tiotal gånger per år. Materialutgiv-
ningen består huvudsakligen av de policyprogram som nämnts tidigare. Ytter-
ligare produktioner har varit Lathund – att bilda ett kommun-HSO, Rekom-
mendation om rökfria sammankomster, häftet Samtalet, Presentation av läns-
föreningarna m.fl.  
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Funktionshindersrörelsen 
 
Riks – län – lokalt 
Funktionsrätt Stockholm län är en del av den samlade funktionsrättsrörelsen. 
 
Bland medlemsorganisationerna har riksorganisationerna formella band till 
länsorganisationerna, som i sin tur har formella band till sina lokalorganisat-
ioner i kommunerna.  
 
Mellan Funktionsrätt Sverige, Funktionsrätt i 
länen och Kommun-Funktionsrätt finns inga 
sådana formella band, men däremot regel-
bundna möten och kontakter t.ex. i Funkt-
ionsrätts länskonferenser.  
 
Representation och samarbete 
Förutom arbetet i samverkansråden med 
Stockholms läns landsting har Funktionsrätt 
Stockholms län också representation i Trafik-
verkets regionala råd för tillgänglighet, Reg-
ionala strukturfonden, ABF:s handikappkom-
mitté, Coompanion, Stockholms läns Utveckl-
ingspartnerskap för den Sociala ekonomin 
och Landstingets bemötandepris. Kontakter 
finns dessutom med Läkemedelsindustriföreningen LIF, Länspolismyndig-
heten, Patientnämnden, Försäkringskassan, BOJ, m.fl. Funktionsrätt Stock-
holms län deltar också i Funktionsrätt Sveriges länskonferenser och andra 
möten. 
 
Kommunorganisationer  
I några av länets kommuner finns kommunala Funktionsrättsorganisationer 
som samlar de flesta lokala funktionshindersorganisationerna. I några kom-
muner har man istället ett motsvarande samarbete i en funktionshinderallians 
eller liknande.  
 
KHR - Kommunala handikappråd 
I stort sett alla kommuner i Stockholms län har ett kommunalt handikappråd.  
Funktionsrätt Stockholms län sammanställer länsföreningarnas nomineringar 
till KHR i de kommuner där det inte finns någon lokal Funktionsrättsförening. 
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Historik  
I maj 1942 bildades Samarbetskommittén för Partiellt Arbetsföra, SAMPAS. 
Kommittén bestod av två representanter från vardera De Blindas förening, 
Föreningen för de Dövas Väl, De Lungsjukas Riksförbund och Riksföreningen 
Vanföras Väl.  
 
I oktober 1942 uppvaktade Samarbetskommittén socialministern som däref-
ter erhöll regeringens bemyndiganden att tillkalla fem sakkunniga att ”ta itu 
med uppgifterna”. 1949 anordnades en Rikskonferens för partiellt arbetsföra 
på Tollare gård. Från konferensen gjordes bland annat följande uttalande:  
 
”Samarbetskommittén för partiellt arbetsföra bör vara en rikskommitté och ett 
centralt organ för samarbete mellan de anslutna organisationerna. Som lokala 
organ för detta samarbete bör finnas lokala samarbetskommittéer.”  
 
1950 bildades en lokal samarbetskommitté i Stockholms län, där Hans Gedin 
från Blindföreningen i Stockholm blev den första ordföranden. 
 
1970 slogs SAMPAS ihop med Handikapporganisationernas Centralkommitté 
(HCK) i Stockholms län. Bakgrunden till sammanslagningen var bildandet av 
storlandstinget 1971. Eftersom man inom funktionshindersorganisationerna 
hade blivit beroende av landstinget, anpassades organisationen till landsting-
ets nya form. 

 
1994 antogs nya stadgar och Läns-HCK bytte namn till Handikappföreningar-
nas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län. Det fanns då 27 medlemsorga-
nisationer.  

Vid årsmötet 2014 ändrades namnet till HSO i Stockholms län - Funktions-
hindersrörelsen i samverkan, där HSO stod för Handling, Samverkan, Om-
tanke. 
 
Vid årsmötet 2018 ändrades namnet på nytt, till Funktionsrätt Stockholms 
län. Detta följde efter riksförbundets namnbyte 2017. 
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Medlemsorganisationer per 2018-05-14 
Afasiföreningen i Stockholms län (Afasi) 
Apnéföreningen i Stockholm 
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län (AASL) 
Attention Stockholms län 
Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län 
Blodcancerföreningen i Stockholms län (BLC Sth) 
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län 
Celiakiföreningen i Stockholms län (CFS) 
Dyslexiförbundet Stockholms län 
Elöverkänsligas förening i Stockholms län (FEB) 
Endometriosföreningen, Stockholms län 
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm (EPI) 
Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län (FSDB) 
Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm (FBIS-S) 
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) 
GynCancerFöreningen GCF Stockholm  
Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT Stockholms län  
Huvudvärksföreningen Stockholm 
Hälsa Oberoende av Storlek (HOBS) 
Hörselskadades distrikt i Stockholms län 
IFS Stockholmsdistriktet 
ILCO Tarm- uro och stomiförbundet Stockholms länsförening 
Lokalföreningen Hepatit C Stockholm, (LHC) 
Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län 
Länsförbundet FUB i Stockholms län 
Länsföreningen Stockholm HjärtLung (HL) 
Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 
Mellansvenska föreningen Cystisk Fibros 
Mun- och halscancerföreningen i Stockholms län 
Neuroförbundet Stockholm 
Njurföreningen Stockholm Gotland (NjSG) 
OCD-föreningen Stockholms län 
Parkinson Stockholm 
Personskadeförbundet RTP, Stockholms läns distrikt 
Psoriasisföreningen Stockholms län (PSO) 
Reumatikerdistriktet i Stockholms län (R) 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Stockholms läns distrikt (RSMH) 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län (RBU) 
Stockholms Dövas Förening (SDF) 
Stockholms Stamningsförening 
Storstockholms Diabetesförening (SSDF) 
STROKE-föreningen i Stockholms län 
Tandvårdsskadeförbundet i Stockholms län (Tf) 
Ångestföreningen ÅSS Stockholm
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