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Ordföranden har ordet
Mycket har hänt under 2018! Vi inledde våren med utbildningar och 
nätverksträffar och i maj bytte föreningen namn från HSO i Stockholms län till 
Funktionsrätt Stockholms län. Det blev startskottet för vår valsatsning, som 
fortsatte med en politikerdebatt om funktionshinderspolitiken och partiernas 
ståndpunkter. Vi hann även medverka på Politikerveckan i Järva, där vi bland 
annat anordnade en politikerpanel om digitaliseringsfrågor. 

Vår ambition är också att stödja våra medlemsföreningar. Vi ordnar 
utbildningar och försöker underlätta för föreningarna att bilda nätverk. 
Ordförandestämmor och seminarier utgör mötesplatser för utbyte av 
synpunkter, erfarenheter och önskemål från våra föreningar. Vi strävar efter 
att representera alla i vårt intressepolitiska arbete.

En förutsättning för allt detta är kompetens och stöd från vår kanslipersonal. 
Ett särskilt tack även till alla andra som under året har bidragit med arbete, 
engagemang och inspiration till vår verksamhet.

För styrelsen

Annika Hässler, Ordförande 
Funktionsrätt Stockholms län
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Vad är Funktionsrätt Stockholms län?

Funktionsrätt Stockholms län är en paraplyorganisation för 44 föreningar 
inom länet, alla med unika erfarenheter och kunskaper inom landstingets 
olika verksamhetsområden. Tillsammans representerar vi ca 70 000 
medlemmar.

Funktionsrätt Stockholms län har ett samverkansavtal med Stockholms 
läns landsting. Detta ger oss möjlighet att påverka verksamheterna 
inom landstinget. Vi är mycket glada över att vår kompetens, våra 
insiktsutbildningar, våra erfarenheter och åsikter allt oftare efterfrågas i 
många olika sammanhang! Vårt mål är att tidigt påverka utvecklingen i 
landstingets verksamheter, för att bidra till att skapa möjligheter för alla att 
delta i samhället på jämlika villkor.

Funktionsrätt Stockholms län är partipolitiskt och religiöst obundet, och 
föreningen är organisatoriskt och ekonomiskt stabil.

Vad innebär ”Funktionsrätt”? 
Sedan årsmötet den 14 maj 2018 heter vi Funktionsrätt Stockholms län. 
Med ”funktionsrätt” menar vi rätten att fungera i samhällslivet på lika villkor. 
Det betyder att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga 
rättigheter. Med ordet ”funktionsrätt” i föreningsnamnet tas ett nytt steg 
framåt i sättet att tänka och tala om funktionsrättsfrågor. Namnbytet ska 
ses som ett sätt att höja rösten, skapa ny energi och se varje individ som en 
fullvärdig del av samhället!

Var arbetar Funktionsrätt Stockholms län?
Funktionsrätt Stockholms län har representanter i flera olika råd och grupper 
– insatserna från våra förtroendevalda motsvarar i tid hela 22 heltidstjänster! 
Det intressepolitiska påverkansarbetet sker främst i samverkansråd med 
landstingets förvaltningar, enligt vårt samverkansavtal. 

I modellen har vi försökt att illustrera Stockholms läns landstings organisation 
och hur den hänger ihop med våra samverkansråd och grupper. 

Delar av Stockholms 
läns landsting, som vi 
samverkar med.

Samverkansråd - grupper där 
Funktionsrätt Stockholms län 
har representanter inom ramen 
för vårt samverkansavtal med 
landstinget.Övriga grupper: grupper där 

Funktionsrätt Stockholms län 
har representanter.

Grupper där referensgruppen för 
hjälpmedelsfrågor sitter med.
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Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårds-
nämnden

Trafiknämnden

Patientnämnden

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsägda bolag 
och förvaltningar som 
drivs som bolag

Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen (HSF)

Samverkansråd

Samverkansråd

Samverkansråd

Samverkansråd

Samverkansråd

Samverkansråd

Bidragsgruppen

Resursgrupp land och sjö

Resursgrupp Färdtjänst

Sodexo hjälpmedels-
services brukarråd

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium

Akademiskt specialist-
centrums brukarråd

Förvaltning utbyggd 
tunnelbana (FUT)

Locum

Stockholms läns 
sjukvårdsområde 
(SLSO)

Trafikförvaltningen 
(TF)

Patientnämndens 
presidiums förvaltning

Samverkansråd

Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor

NKS verksamhetsinnehåll

Läkemedelskommitténs brukarråd

Patientsäkerhetsgruppen

1177 Vårdguiden

Hjälpmedel Stockholm

Kulturnämnden

Tillväxt- och region-
planenämnden

Samverkansråd

Samverkansråd

Kulturförvaltningen 
(KUF)

Tillväxt- och region-
planeförvaltningen

Under Stockholms läns landsting finns ett flertal nämnder, med politiker. 
Under dessa finns motsvarande förvaltning med tjänstepersoner. Till 
exempel får Hälso- och sjukvårdsförvaltningen sina uppdrag från Hälso- och 
sjukvårdsnämnden.
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Kollektivtrafik

Det blir mycket fältarbete för våra trafikgrupper, som ofta är ute och testar!

Trafikförvaltningen
Ibland fungerar inte samverkansavtalet som det är tänkt! Under hösten tog 
Trafikförvaltningen fram ett förslag om nya riktlinjer för färdtjänst, utan att 
stämma av med samverkansrådet. I samarbete med SRF och DHR skickade 
Funktionsrätt Stockholms län då in en skrivelse till politiken. Detta ledde till 
att Trafiknämndens färdtjänstutskott skickade tillbaka förslaget i sin helhet 
till Trafikförvaltningen. Förvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram ett nytt 
förslag, den här gången inom ramen för samverkan. 

Trafikförvaltningens resursgrupper
Resursgrupp Färdtjänst har under året deltagit i en rad workshops och 
fördjupade möten. Här har bland annat ”Mina sidor” och en app för 
färdtjänsten utvecklats. Hänsyn har tagits till medlemsföreningarnas behov 
och önskemål.

Ett viktigt projekt att bevaka ur ett tillgänglighetsperspektiv var ombygget 
av Slussen. Resursgrupp Land och sjö har gjort observationer på plats och 
gett förslag på förbättringar. Gruppen har även inspekterat pendelbåten 
”Sjövägen” och deras synpunkter har nu åtgärdats.



Resursgrupp FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, har kommit med 
synpunkter på hissar, ledstråk och bänkar på de nya tunnelbanestationerna. 
Även cykelbanor i anslutning till tunnelbaneuppgångar och skyltar och lösa 
föremål som kan vara i vägen har kommenterats.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Samverkansrådet med RUFS, regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, har haft ett möte under året. Gruppen har också varit 
med på två seminarier, där projektet RUFS redovisades. 

Funktionsrätt Stockholms län hade ett seminarium i september om 
tillgängligheten i Stockholms län. Matilda Rehn, Regionplanerare på RUFS 
2050, informerade om hur planeringen ser ut. På samma seminarium 
berättade Max Johansson, doktorand i naturgeografi, om vikten av tillgängliga 
grönområden. Anders Andrae berättade om hur han kommit att anordna 
naturutflykter för bland annat rullstolsburna och dövblinda.

Trafikverket
En samverkansgrupp utanför avtalet med landstinget är Trafikverksgruppen. 
Här har fokus legat på avstängningen under sommaren av den så kallade 
Getingmidjan – den tungt trafikerade tågsträckan mellan stationerna 
Stockholm Central och Stockholms södra. Påverkansarbetet har lett till ett 
förbättrat skyltprogram och ledstråk på Stockholms central och Södra station 
inför sommaren 2019.

Vi var inte inblandade i SL:s pepparkakskampanj 
i julas. Däremot har vi utbildat många i 

deras personal, för att öka förståelsen och 
kunskapen om våra frågor!
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Hälso- och sjukvård

Funktionsrätt Stockholms läns intressepolitiska arbete med hälso- 
och sjukvårdsfrågor är brett och stäcker sig över flera av landstingets 
verksamhetsområden. Det finns väletablerad samverkan med flera 
förvaltningar, men vi samverkar även med förvaltningar och utförare kring 
mer specifika frågor som patientsäkerhet, läkemedel och hjälpmedel. I de 
här forumen har Funktionsrätt Stockholms län drivit intressepolitiska frågor 
utifrån målsättningen bästa möjliga hälsa för alla!

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Projektet #frånförtillmed har i uppdrag att ta fram en plan för att öka 
patientsamverkan och har deltagit på samverkansrådet med Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen flera gånger. Ett exempel från projektet var 
förvaltningens översyn av avtalen med länets akutsjukhus. Projektledarna 
fick förslag från patienterna som de aldrig själva hade tänkt på och som 
förbättrade avtalen!

Funktionsrätt Stockholms län har tyckt till om Stockholms läns landstings 
informationskampanj ”Rätt vård nära dig”. Vi framförde bland annat att 
informationen ska vara tydlig, kortfattad och skriven på lätt svenska. 

Vi har också svarat på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens marknadsanalys 
om utvecklingen av hälso- och sjukvårdsmarknaden i Stockholms län nu 
och om fem år. Vi tog upp att omstruktureringarna i hälso- och sjukvården 
samt digitaliseringen är de två viktigaste frågorna just nu. Två områden 
som behöver utvecklas i framtiden är patienters delaktighet och minskad 
administration för vårdpersonal som ger dem mer tid att träffa patienter.

Projektet Kunskapsstyrning region Stockholm-Gotland var under året ett 
aktuellt ämne i samverkan med både Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Funktionsrätt Stockholms läns 
ordförande Annika Hässler var utsedd till patientrepresentant i projektets 
styrgrupp. 

Stockholms läns landsting har beslutat om en ny läkemedelsstrategi, 
som ska gälla fram till år 2022. Den nya strategin diskuterades både på 
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkansråd och i Stockholms läns 
läkemedelskommittés brukarråd. Ett av målen i strategin är att främja 
patienters delaktighet. Funktionsrätt Stockholms län har framfört att det 
behövs utbildningssatsningar till vårdpersonal i kommunikation och att kunna 
ge anpassad information. 

I början av 2018 fick Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda 
den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i länet fram till år 
2040. Med anledning av det arrangerade Funktionsrätt Stockholms län ett 
seminarium i september. 

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
Den första juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, över avtalet 
för förbrukningshjälpmedel i hemmet. Exempel på förbrukningshjälpmedel 
är diabeteshjälpmedel, stomibandage, näringsprodukter och sårvård. Under 
sommaren fick SLSO problem med leveranserna och cirka 130 000 patienter 
drabbades. Funktionsrätt Stockholms län tog upp frågan på samverkansmötet 
i september. Samverkansrådet kommer att följa ärendet, som ska granskas av 
en extern utredare.

Nya Karolinska Solnas programkontor
2018 öppnades hela Nya Karolinska Solna. Samverkansgruppen gjorde 
två studiebesök på sjukhuset. På ett av dem gjordes en så kallad 
simuleringsövning. Representanterna navigerade sig runt på sjukhuset 
utifrån två kallelser och lämnade förslag på förbättringar. På det sista 
samverkansmötet i december diskuterades servicefunktionerna på sjukhuset. 
Funktionsrätt Stockholms län lyfte frågor om service och bemötande av 
besökare och patienter. Det resulterade i att servicepersonalen på sjukhuset 
under 2019 ska gå en insiktsutbildning. Samverkan med Nya Karolinska 
Solnas programkontor avslutades 2018. 

Hjälpmedelsgruppen
Hjälpmedelsgruppen har varit med och arbetat fram en omarbetad 
arbetsbeskrivning för samverkan kring hjälpmedelsfrågor med Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. Det resulterade i ett tydligare syfte och uppdrag. Till 
exempel samverkar vi kring förändringar i vårdutbud, utvecklingsprojekt, 
upphandlingar och införande av nya hjälpmedel. Hjälpmedelsgruppen 
har även samverkat med utförarna Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn och 
Medicinteknisk apparatur i hemmet, samt med Sodexo Hjälpmedelsservice. 
Där har frågor som handlar om sortiment och service av hjälpmedel 
diskuterats. 
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Digitalisering och e-hälsa

10 11

Framtidens vårdsinformationsmiljö (FVM)
Framtidens vårdsinformationsmiljö är Stockholms läns landstings nya 
plattform för informationshantering, dokumentation och kommunikation. 
Flera av landstingets förvaltningar ansvarar för olika delar, så Funktionsrätt 
Stockholms län har arbetat med FVM.

På en workshop på samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
fick representanterna lämna förslag på olika nyttor med Framtidens 
vårdinformationsmiljö. Dessa rangordnades sedan. Funktionsrätt Stockholms 
läns tog upp att plattformen ska:

•	 vara tillgänglig och användarvänlig för alla,
•	 främja patienters delaktighet,
•	 ge patienter vägledning, coachning eller samordning.

Funktionsrätt Stockholms läns representanter i samverkansrådet med 
SLSO har varit med i ett brukarråd, som SLSO startade under hösten 
2018. Brukarrådet arbetar för att se till att tillgänglighetsaspekterna 
uppmärksammas.

Digitalisering inom hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkansråd har under året 
haft ett möte på temat digitalisering inom hälso- och sjukvården. 
Funktionsrättsorganisationerna riktade skarp kritik mot att Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen inte har samverkat i önskvärd utsträckning. 
Organisationerna betonade att det är avgörande att Stockholms läns 
landsting ställer krav på tillgänglighet och användarvänlighet vid 



upphandlingar och beställningar av digitala tjänster. Funktionsrätt Stockholms 
län tog även upp att det måste finnas alternativ för personer som av olika 
anledningar inte kan använda digitala tjänster. 

Digitalisering och Inera
2018 övergick Stockholms läns landstings Invånartjänster till Inera. Inera 
ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och har i uppdrag att ta 
fram digitala lösningar för offentlig sektor. Arbetet med digital tillgänglighet 
är dock en fråga både på riks- och länsnivå. Av den anledningen har 
Funktionsrätt Stockholms län under året diskuterat samarbetsformerna med 
Funktionsrätt Sverige. Vi har även kontaktat övriga länsorganisationer för att 
höra hur de arbetar med digitaliseringen.

Under året har Funktionsrätt Stockholms län deltagit som en referensgrupp 
för digitala utbildningar i lagen om tillgänglighet för personer inom digital 
offentlig service. Vi har också diskuterat samarbetsformer för testning av 
webbplattformar med Inera.

Funktionsrätt Stockholms län har även startat en intern Digitaliseringsgrupp 
på kansliet. Gruppen arbetar för att bevaka och sprida kunskap kring 
digitaliseringen i kansliets arbetsprocesser.

I samverkansråden med Landstingsstyrelsens politiker och förvaltning har 
Funktionsrätt Stockholms län betonat vikten av att funktionsrättsrörelsens 
samverkan kring digital vård fortsätter. I samband med detta skickade vi även 
en skrivelse till Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund med förslag för 
fortsatt samverkan.

Digitala tjänster 
blir en allt större 
del av vardagen 
för många. Det 
är viktigt att vi är 
med och påverkar 
utvecklingen och 
förklarar varför 
det fortfarande 
är viktigt med 
alternativ för 
personer som av 
olika anledningar 
inte kan använda 
digitala lösningar.
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Politik och tillgänglighet

Landstingsstyrelsen och dess förvaltning
Med politikerna i Landstingsstyrelsen har många frågor diskuteras, även 
sådant som gäller de övriga samverkansråden. I samband med landstingets 
omorganisation drev vi i slutet av året frågan om en omarbetning av vår 
Samverkansöverenskommelse med landstinget. Bland annat skickade vi en 
skrivelse till politikerna i landstingsfullmäktige om vikten av samverkan!

Vi har även diskuterat frågan om samverkansformer och om hur 
samverkansråden ska handla om dialog och inte bara envägskommunikation 
på informationsmöten.

Med anledning av att förvaltningarna ska flytta till samma lokaler har vi också 
lämnat synpunkter om arbetsmiljön för anställda med särskilda behov. 

Vi vill att alla ska ha gått igenom vår insiktsutbildning, för att få förståelse 
och insikt i våra frågor. Under året har vi planerat insiktsutbildningar för 
förtroendevalda politiker i samverkansråden samt för styrelsen på Nya 
Karolinska Sjukhuset.
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Locum och Kulturförvaltningen
Funktionsrätt Stockholms län har länge haft en bra samverkan med 
landstingets fastighetsbolag Locum AB. Under 2018 har vi bland annat 
påverkat genom att lämna synpunkter på aktiveringslister (knappar som 
öppnar dörrar) och den nya standarden för hisspaneler. I början av december 
anordnade vi även ett seminarium om Locums framgångsrecept för lyckad 
samverkan.

I samverkansrådet med Kulturförvaltningen diskuteras tillgänglig kultur. 
Alla måste ha möjlighet att delta i kulturlivet, både som kulturskapare 
och -konsumenter. Kulturgruppen har under 2018 erbjudit sig som 
en expertresurs som kulturstödssökande kan vända sig till med 
tillgänglighetsfrågor. 

Funktionsrätt Stockholms läns grupper har även lämnat synpunkter när 
Locum och Kulturförvaltningen samarbetat om konst i offentliga vårdmiljöer. 
Kultur måste vara tillgänglig för alla och erbjudas för alla sinnen och på olika 
sätt. 

Tommy Östmars tavla ”Konsert 
i skogen” på Eastmaninstitutet. 
Foto: Per Mannberg
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Utöver samverkan

14 15

Funktionsrätt Stockholms län har verksamhet även utöver samverkansråden. 
Vi har tre interna referens- och arbetsgrupper; Utbildningsgruppen, 
Arbetsmarknadsgruppen och Referensgruppen för barn, unga och deras 
närstående. Vi arrangerar också flera utbildningar, föreläsningar och 
workshops varje år för medlemsföreningarna. Valåret 2018 var Funktionsrätt 
Stockholms län dessutom för första gången med på politikerveckan i Järva.

Gruppen för barn, unga och deras närstående
Under året avslutades arbetet med de två fokusområdena ”barn och 
ungas rättigheter i hälso- och sjukvården” och ”övergången från barn- 
till vuxensjukvården”. Bland annat resulterade arbetet i en fråga vid 
politikerutfrågningen i maj om övergången från barn- till vuxensjukvård. 
Referensgruppen började även arbetet med det nya fokusområdet, FN:s 
konvention om barns rättigheter. Det gjordes utifrån frågeställningen om hur 
Barnkonventionen kan användas som verktyg i Funktionsrätt Stockholms läns 
intressepolitiska arbete.

Eftersom många föreningar arbetar med liknande barn- och ungdomsfrågor 
har gruppen även arrangerat två nätverksträffar under året. Syftet var 
att skapa en mötesplats för barn, ungdomar och föreningar att utbyta 
erfarenheter, få inspiration och starta samarbeten. Totalt deltog 15 olika 
organisationer och nätverksträffarna var mycket uppskattade av både 
besökare och arrangörer.



Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppens arbete går ut på att ta fram koncept för 
utbildningsinsatser. Målgruppen är yrkesgrupper som möter personer med 
funktionsnedsättning i sitt arbete. Utbildningsgruppen har under 2018 
arbetat med två spår: Utbildningsspåret och Blåljusspåret.

Utbildningsspåret har inriktat sig på studenter på Lärarhögskolan 
och på Stockholms Universitet. Under våren 2018 genomfördes ett 
halvdagsseminarium för studenter på Studie- och yrkesvägledarutbildningen. 

På Blåljusspåret har fokus legat på utbildning av ambulansförare. 
Utbildningsgruppen uppvaktade chefsläkaren för ambulanssjukvården, Patrik 
Söderberg, för att diskutera behoven av alternativ kommunikation i akuta 
situationer. Därefter uppvaktades Anna Lundström, chef för det nya kliniska 
träningscentret på Karolinska Institutet, KTC. 

Eftersom det fanns ett behov av utbildning i hur en förening kan 
arbeta intressepolitiskt arrangerades ett heldagsseminarium för 
medlemsorganisationernas förtroendevalda och kanslipersonal under hösten. 

Vår ordförande Annika Hässler höll tillsammans med Mårten Jansson från 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) igång diskussionerna.

Arbetsmarknadsgruppen
Funktionsrätt Stockholms läns arbetsmarknadsgrupp vilade under stor del 
av året, efter ett antal vakanser. Men i februari arrangerades ett seminarium 
med information om rekryteringsprocessen för sommarjobb i landsting och 
Stockholms stad.
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Gruppen har även granskat och lämnat synpunkter på Landstingets digitala 
rekryteringsprocess och erbjudit hjälp att ta fram rekryteringsvektyg med 
mångfaldsperspektiv.

Seminarier och utbildningar
Varje år håller Funktionsrätt Stockholms län ett flertal utbildningar för 
medlemsföreningarnas ledamöter och personal. Förutom de tidigare 
nämnda seminarierna hölls ett möte om de nya reglerna i den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) under våren. En utbildning i två delar om det 
nya webbtillgänglighetsdirektivet hölls under hösten. 

Nätverksträffar för medlemsföreningarna
Flera medlemsföreningar har efterfrågat en arena för kontakter och samtal 
föreningarna emellan. Under 2018 höll vi därför både ett vårmingel och ett 
vintermingel. Uppslutningen var hög vid båda tillfällen och vi hoppas att 
många nya kontakter knöts!

Insiktsutbildningar
Funktionsrätt Stockholms län har sedan 
tidigare en så kallad insiktsutbildning, 
som framför allt erbjuds till landstingets 
förvaltningar. Syftet med utbildningarna 
är att ge insikt och fördjupad förståelse 
kring våra gruppers olika behov och 
förutsättningar. Deltagarna ska även få 
verktyg för att kunna ge ett professionellt 
bemötande och bli stärkta i sin yrkesroll när 
det gäller att möta och bemöta personer 
med funktionsvariation.

Insiktsutbildningarna sker tillsammans 
med SRF och DHR, och antalet 
utbildningstillfällen har ökat kraftigt! Nytt 
för 2018 var insiktsutbildningar för SL:s 
biljettkontrollanter och för SL-personal 
som undersöker kundnöjdhet genom att 
dela ut enkäter till resenärer. För första gången har insiktsutbildningar även 
genomförts för personal anställda på Waxholmsfartyg. Totalt har ett 30-tal 
insiktsutbildningar genomförts under året och mellan 300 och 400 personer 
har genomgått utbildningen.

I maj hölls insiktsutbildningen för 
personal på Locum.

Utöver samverkan
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Politikerutfrågning
Valår betyder politikerutfrågning! I slutet av maj bjöd Funktionsrätt 
Stockholms län traditionsenligt in företrädare för samtliga länspartier för 
utfrågning. Kvällen inleddes med tipsrunda, därefter spelades monopol 
med funktionsrättsfrågor. Spelet tog upp olika scenarier från verkligheten 
och bjöd förhoppningsvis på insikter om vad det kan innebära att leva med 
funktionsvariation. Kvällen avslutades med valfiske, där politikerna fick ge sitt 
och partiets viktigaste vallöfte till Funktionsrätt Stockholms läns medlemmar! 
Politikernas vallöften finns på hemsidan under val 2018 – politikerutfrågning. 

Från vänster: ordförande Annika Hässler, Petteri Louhema (V), Susanne 
Nordling (MP), Ellinor Moberg (C), Ella Bohlin (KD), Msciwoj Swigon (SD), 
Daniel Forslund (L) och Pia Helleday (M). Saknas på bilden: Mattias Vepsä (S).

Politikerveckan i Järva
Järvaveckan arrangeras av the Global Village, 
en ideell förening som arbetar för att vara 
en mötesplats mellan folkvalda politiker 
och medborgarna. Under Järvaveckan var 
Funktionsrätt Stockholms län på plats i ett 
eget tält för att driva intressepolitik och skapa 
opinion kring funktionsrättsfrågor. Besökarna 
i tältet kunde prova den insiktsutbildning som 
Funktionsrätt Stockholms län håller för bland 
annat landstingsanställda, för att ge kunskap 
och insikt om hur det är att leva med en 

Ordföranden Annika var ansvarig tältfixare!
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funktionsnedsättning. De medlemsföreningar som valt att delta informerade 
om sina aktiviteter, värvade medlemmar och nätverkade med politiker och 
andra samhällsaktörer på plats. 

På Järvaveckans sista dag arrangerade Funktionsrätt Stockholms län 
en politikerpanel på temat ”e-hälsa för vem”. Företrädare för samtliga 
landstingspartier var med och fick ge sitt partis syn på tillgänglig, användbar 
och jämlik e-hälsa. En inspelning av mötet finns på hemsidan.

På plats för att diskutera e-hälsa var (från vänster) Marie Ljungberg Schött 
(M), Daniel Forslund (L), Dag Larsson (S), Petteri Louhema (V), Susanne 
Nordling (MP), Catharina Mann (C), Ella Bohlin (KD), samt Christina Wallmark, 
(SD). Moderator var vår andra vice ordförande Lennart Håwestam.

Utöver samverkan
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Kommunala funktionshinderråd (FHR)
I kommuner utan ett lokalt Funktionsrätt är det Funktionsrätt Stockholms 
län som samlar in och sammanställer medlemsföreningarnas nomineringar 
till de kommunala funktionshinderråden (FHR) i länet. Inför den nya 
mandatperioden 2019-2022 var det 17 kommuner vi administrerade 
nomineringarna för. 

Information och omvärldsbevakning
Funktionsrätt Stockholms län har flera informationskanaler för att nå ut 
till medlemsföreningarna, politiker och allmänheten. Nytt för 2018 var 



Facebook, där vi informerar om verksamheten och kommande evenemang. 
Alla rapporter från samverkansråden hittar du på hemsidan, tillsammans med 
våra broschyrer och en länklista till alla våra medlemsföreningar. Utöver detta 
finns det även mejllistor för att sprida relevanta pressmeddelanden och tips 
till föreningarna.

I början av året genomfördes en ordentlig vårstädning av våra gamla register, 
inför införandet av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och en policy 
togs fram för hur Funktionsrätt Stockholms län ska behandla personuppgifter. 

Möt representanterna!
Micke Lundquist (Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
Stockholms län) Referensgruppen för barn, unga och 
deras närstående

Varför har du engagerat dig? 
– När jag engagerade mig i Hjärnkraft Stockholms län 
kunde jag göra lite kring barn- och ungdomsfrågor, 
men när jag kom med referensgruppen upptäckte 
jag att jag kunde göra mer av det jag brinner för. 
Möjligheterna att påverka och nå ut är större när 

man är med i en större organisation. 

Vad var intressant 2018? 
– Vi anordnade två nätverksträffar som blev väldigt lyckade! Det var riktigt kul 
att träffa andra, utbyta erfarenheter och lära sig nya saker. 

Tips till den som vill engagera sig? 
–Sluta inte jobba för det du tror på och brinner för. Kör på! Men glöm inte att 
ta hand om dig själv, varva ner och återhämta dig. 

Karin Lemberg (Reumatikerdistriktet i Stockholms län) 
Resursgrupp färdtjänst

Varför har du engagerat dig? 
– Jag vill kunna påverka situationen. 

Vad var intressant 2018? 
– Tillgänglighet, neddragningar inom rullstolstaxi och 
färdtjänst. Finns mycket att kämpa vidare för.

Tips till den som vill engagera sig? 
– Prata med folk, på alla nivåer.
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Ekonomi
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Funktionsrätt Stockholms läns ekonomi är fortsatt stabil, efter flera år med 
överskott. Det finns med andra ord kapital som garanterar personalkostnader 
och andra avtal under en avvecklingsperiod ifall landstingsbidragen skulle 
upphöra. Föreningen innehar också ett hyreskontrakt på drygt 2 miljoner kr 
per år. 

Årets överskott är på 630 087 kr. Det beror på oförutsedda händelser, som 
minskade personalkostnader på grund av pensionsavgång och tjänstledighet, 
samt minskade datorkostnader. 
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Bilaga 1: årsbokslut
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Årsbokslut
Funktionsrätt Stockholms län

Styrelsen för Funktionsrätt Stockholms län får härmed lämna sin redogörelse
för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2018. Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Förslag till beslut om årets överskott
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att av årets överskott om 630 087 kronor  balanseras
i ny räkning.

Resultaträkning per den 31 december 2018

Not 2017 2018
Föreningens intäkter 1
Medlemsavgifter 61 600 88 000
Bidrag 5 725 450 5 943 250
Nettoomsättningar 1 539 807 1 500 175
Övriga rörelseintäkter 645 726
Summa föreningens intäkter 7 972 583 7 531 425

Föreningens kostnader                          
Övriga externa kostnader 2 -2 904 458 -3 297 681
Personalkostnader -3 285 896 -3 572 813
Avskrivningar                   -     -26 615

-6 190 354 -6 897 109

Rörelseresultat 1 782 229 634 316

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                          -            -33
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 217 -4 196

Årets resultat 1 778 012 630 087



Balansräkning per den 31 december 2018

TILLGÅNGAR 2017 2018

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 3     - 53 228

Summa anläggningstillgångar                   - 53 228

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 37 113 129 775
Övriga fordringar -25 472 197 669
Förutbetalda kostnader 524 548 546 503

Kassa och bank
Kassa och bank 9 705 682 10 542 050

Summa omsättningstillgångar 10 241 871 11 415 997

Summa tillgångar 10 241 871 11 469 225

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2017 2018

Eget kapital
Reserver 7 637 970 9 415 982
Årets resultat 1 778 012 630 087

9 415 982 10 046 069
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 108 147 662 419
Övriga skulder 72 027 81 363
Upplupna kostnader 645 715 679 374

825 889 1 423 156

Summa eget kapital och skulder 10 241 871 11 469 225
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Noter

Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokförings-
nämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.
Årsbokslutet upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 

Materiella anläggningstillgångar
Föreningens samtliga materiella anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsvärdet med 
avdrag för avskrivningar som fördelas över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Not 1 2017 2018
Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande:

Medlemsavgifter 61 600 88 000
Landstingsbidrag 4 900 000 5 100 000
Bidrag samverkan 800 450 807 450
Bidrag ABF 25 000 35 800
Övriga ersättningar och intäkter 1 539 807 1 500 175
Folksam Liv 645 726
Summa 7 972 583 7 531 425

Not 2 2017 2018
Övriga externa kostnader

Lokalkostnader (inkl städning) 2 216 429 2 288 918
Kontorsmaterial (papper, reklamtrycksaker  mm) 9 323 62 845
Underhåll maskiner/leasingavgift 72 523 65 859
Datorkostnader (service, Internet, hemsida) 117 868 203 399
Porto, telefon 112 251 75 089
Kursverksamhet, konferenser, Järvaveckan 78 332 325 193
Förvaltningskostnader (styrelse, revision, lönebyrå) 280 785 249 589
Div kostnader (tidskrifter, bevakning, försäkr) 16 947 26 789
Summa 2 904 458 3 297 681

Not 3 2017 2018
Avskrivningar

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 179 100 179 100
Ack.avskrivning -179 100 -179 100
Årets avskrivning 0 0
Bokfört värde                  -                       -      
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2017 2018
Datorer
Anskaffningsvärde 124 848 204 691
Ack.avskrivning -124 848 -124 848
Årets avskrivning 0 -26 615
Bokfört värde 53 228
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Bilaga 2: representanter
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Styrelse, valberedning och 
revisorer
Styrelsen
Annika Hässler, R
Inge-Britt Lundin, SSDF
Lennart Håwestam, RSMH
Maj-Britt Lind, FUB
Kristina Törnblom, Neuro
Ewa-Maj Rasmusson Säter, HOBS 
Judith Berntsson, AASL
Anita Örum, FSDB
Eva Flygare Wallén, FUB
Bernd Priemer, HRF

Valberedning
Björn Boquist, Hjärnkraft
Kerstin Tärnholm, Stroke
IngMarie Bohmelin, LymfS

Revisorer
Bo Rundelius, SSDF
Agneta Österman, HRF

Samverkansråd och 
resursgrupper
Landstingsstyrelsen – politik 
Annika Hässler, R
Inge-Britt Lundin, SSDF
Lennart Håwestam, RSMH
Maud Molander, HL
Lars Ettarp, PSO
Kenneth Bäck, Neuro
Håkan Mandahl, Stroke

Landstingsstyrelsens förvaltning
Annika Hässler, R
Inge-Britt Lundin, SSDF
Lennart Håwestam, RSMH
Lena Ringstedt, Afasi
Lars Rekke, NjSG
Kenneth Matz, SSDF
Lilia Kalmér, Hjärnkraft

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Lennart Håwestam, RSMH
Gunnel Mimi Wandeli, AASL
Claes Stjernström, R
Kim Randrup, Stroke
Britt Bergh, HL
Annika Hässler, R
Lena Ringstedt, Afasi

Stockholms läns sjukvårdsområde 
– SLSO
Lennart Håwestam, RSMH
Kristina Törnblom, Neuro
Annika Hässler, R
Ivar Hjelm, SSDF, Mag- och 
tarmfören.

Trafikförvaltningen
Inge-Britt Lundin, SSDF
Britt Marie Färm, Mag- och 
tarmfören.
Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Anders Lissegårdh, RTP-S
Lasse Persson, Neuro
Peter Wätterljung, Stroke

Resursgrupp Färdtjänst
Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Carin Lemberg, R
Peter Wätterljung, Stroke

Resursgrupp Tillgänglighet
Kerstin Fagerström, AASL
Britt Marie Färm, Mag- och 
tarmfören.
Leif Ekström, RTP-S
Anders Lissegårdh, RTP-S
Roland Hedman, HRF



Förvaltningen för utbyggd tunnel-
bana, FUT
Lasse Persson, Neuro
Anders Lissegårdh, RTP-S
Jan Lamby, HRF
Hjalmar Friberg, FHDBF
Lennart Elg, R

Locum
Britt-Marie Karlsson, FEB
Karin Rask, HL
Börje Larsson, Neuro
Ritva Elg, R
Bo Rundelius, SSDF
Eva Söderbärj, FUB

Kulturförvaltningen
Kristina Törnblom, Neuro
Yvonne Holmberg, AASL
Anita Kjellin, SSDF
Margareta Krantz, R 
Maria Sofia Modig, SDF
Agneta Österman Lindquist, HRF

Övriga grupper med 
Stockholms läns landsting
Bidragsgruppen
Lena Ringstedt, Afasi
Lasse Persson, Neuro
Annika Hässler, R

Hjälpmedelsgruppen
Kristina Törnblom, Neuro
Kenneth Lundh, SDF
Sonia Hantman, RBU

Läkemedelskommitténs brukarråd
Annika Hässler, R
Karin Rask, HL

Patientsäkerhetskommittén
Lennart Håwestam, RSMH
Annika Hässler, R
Judith Berntsson, AASL

Patientnämnden
Lena Ringstedt, Afasi
Lennart Håwestam, RSMH

Övrig samverkan 
Trafikverket
Leif Ekström, RTP-S
Lasse Persson, Neuro

Interna grupper
Arbetsmarknadsgruppen
Lennart Håwestam, RSMH
Ewa-Maj Rasmusson Säter, HOBS
Kim Randrup, Stroke
Björn Boquist, Hjärnkraft

Utbildningsgruppen
Annika Hässler, R
Markus Blomqvist, Attention
Berit Hagström, HRF
Helena Lif, EPI
Gunilla Finnström, Afasi

Referensgrupp i barn och ung-
domsfrågor
Maj-Britt Lind, FUB
Michael Lundquist, Hjärnkraft
Gunnel Mimi Wandeli, AASL
Helena Lif, EPI
Robin Slätt, FHDBF
Karin Bergström, R
Lill Hultman, RBU
Elisabeth Lagerqvist Nerpin, 
Stamning
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Sankt Göransgatan 84, 112 38 Stockholm. Telefon: 08-651 25 10. 
info@funktionsrattstockholmslan.se www.funktionsrattstockholmslan.se

https://funktionsrattstockholmslan.se/
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