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Vision och målgrupp

Vision 

Funktionsrättsbyrån är en stark aktör där människor med 

funktionsnedsättning får stöd för att utkräva sina rättigheter. 

Primär målgrupp 

Vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Förstudien visar på stort behov av juridiskt stöd till enskilda.



Mål och delmål

▪ En rättighetsdatabas för ökad kunskap om behov

▪ En handbok med metod för rådgivningen

▪ En utbildning för praktikanter och rättsombud

▪ Finansieringsplan för en fristående organisation

Övergripande projektmål

Ett första steg till en etablerad och rikstäckande Funktionsrättsbyrå, 

med finansiering från flera parter, som erbjuder rådgivning till 

individer främst via telefon, webb och mejl.



Projektorganisation och tidplan

20 September 2021 start för 3-årigt projekt

Fyra heltidsanställda, begränsade resurser för aktiviteter.

Utveckla databas, handbok, utbildning och finansieringsplan

stegvis. Första årsrapport i början av 2023

Styrgrupp, referensgrupp 3 gånger/år, “rådgivarlag” 1 

gång/månad, särskilda mindre grupper kopplade till olika delmål. 



Rådgivningen startade i januari

Telefontid på de flesta helgfria måndagar klockan 13–16 och onsdagar 

klockan 9–12. Telefon 010-898 50 90.

Epost kontakt@funktionsrattsbyran.se.

En jurist och en socionom arbetar i rådgivningen, en praktikant våren 2022.

Vi erbjuder rådgivning genom att:

• lyssna och hjälpa till att prioritera,

• informera om rättigheter,

• ge stöd för att förstå beslut och dokument från myndigheter

Inga fysiska möten, inte agera ombud, skriver inte texter.

mailto:kontakt@funktionsrattsbyran.se


Flöde i rådgivningen
1. Rådgivningsförfrågan via telefon och mail.

2. Rådgivare ger respons och dokumenterar för att ge goda råd. 

Eventuell bokning av längre samtalstid och återkoppling.

3. Data tvättas från specifikationsuppgifter, som namn, personnummer, 

telefonnummer, e-post mm. och läggs in i databasen.

4. Statistik kan extraheras ut databasen.

5. Analyser görs av data och statistiken.

6. Rapporter tas fram årligen, och möjligen även tematiska rapporter.

Intressepolitiskt arbete.



Vad har vi sett hittills?
Fler än 150 kontakter hittills. Lite fler kvinnor än män, de flesta i ålder 25-64. 

Bred spridning över landet. Olika diagnoser och funktionsnedsättningar. 

Många hittar oss via medlemsförbund, men även andra tipsar. 

Cirka en tredjedel av telefonsamtalen leder till uppföljande samtal. 

Vilka sakfrågor och rättighetsfrågor?

Sjukförsäkring, boende, tillgänglighet, LSS, socialförsäkring, identitet 

funktionsnedsättning, kränkning i arbetslivet, skolsituationer, triage i sjukvård...

Flera artiklar i Funktionsrättkonventionen t ex 5 diskriminering, 9 tillgänglighet, 19 

leva självbestämt, 20 personlig rörlighet, 24-29  utbildning, hälsa, rehabilitering, 

arbete, levnadsstandard, politisk delaktighet, m.fl.



Utmaningar, möjligheter och behov

• Balansera utbud och efterfrågan – sparsam marknadsföring för att slippa stänga 

Hinna utveckla handbok, rekrytera praktikanter, handleda, ta fram utbildning, 

samla data och analysera den för att plocka fram underlag för påverkan.

• Resurser i projektet, spara på arbetstid, för att kunna rekrytera olika kompetens.

• Reglera och möta förväntningar på vad vi kan göra. 



Webbinarier 2022

28 april 12-13 zoom

Reformer för rättshjälp och tillgång till rättvisa

Preliminärt juni/juli lunchwebbinarium

Likhet inför lagen – (luckor konvention och lag).

Preliminärt i början september lunchwebbinarium

Sociala rättigheter – utmaningar och lösningar

Preliminärt i mitten av november MR-dagarna

AI och funktionsrätt – hur stärka rättigheter



Tack!

Rådgivningen för individer:

kontakt@funktionsrattsbyran.se

Andra frågor till Funktionsrättsbyrån:

info@funktionsrattsbyran.se
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