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Funktionsrätt Stockholms stad arbetar brett med många frågor samtidigt. Av dessa bör dock 
särskilt lyftas:  
 
- Vi förbereder oss för remissen om ny organisation och arbetssätt vad gäller 
funktionshinderråden 
- Vi har tillsammans med medlemsorganisationer tagit fram en plan för prioriterade frågor 
inför valet  
- Vi arbetar med att lyfta dessa frågor (i media och i dialog med partierna)  
- Avvaktar svar från Allmänna arvsfonden om nytt arvsfondsprojekt  
 
För den som vill veta mer kan man ta del av information på vår hemsida, i våra nyhetsbrev, 
på våra sociala medier eller ringa till oss under kontorstid.  
 

 

 
 

DHR jobbar med förberedelse av valarbetet.  
Frågor som vi kommer att driva är Personlig service, tillgängliga möteslokaler, 
tillgänglighet.  
Vi jobbar även med att få igång verksamheten efter pandemin.  
 
 



 

 

 
Under en ganska lång period har SRF Stockholms stad byggt upp en omfattande verksamhet. 

Många möten har genomförts om våra viktigaste intressepolitiska frågor. Sociala aktiviteter 

har genomförts. En tidning har publicerats. Studiecirklar har anordnats. 

Ett kansli har på arbetstid handlagt våra ärende sedan slutet av 1970-talet. 

  

Vi kan nämna mer saker som föreningen ägnat kraft åt. Men läget är nu att SRF Stockholms 

stad har levat i skuggan av pandemin i något drygt två år. Kort kan sägas, att formella möten 

av olika slag har kunnat genomföras med hjälp av telefoner och modern teknik under denna 

period. Men självklart har vi tvingats pausa både det ena och det andra. 

Dock har vi följt rekommendationer från folkhälsomyndigheten Och därifrån har signalerna 

från och med hösten 2021 lättat något. 

 

Alltså är flera av våra traditionella studiecirklar igång igen. Det ordnas möten av olika slag. 

Nu under vårterminen 2022 har i princip allt kommit igång. Vi tar fram de planer vi hade 

inför 2020 och arbetar på. Hoppas att det dröjer länge innan nästa pandemi lamslår 

verksamhet med öppna möten. 

 

Nämnas bör också att vi nyrekryterat personal i början av 2022. Nu har vi fyra 

heltidsanställda och anställer några personer till vid behov. Och det är en skillnad mot vad 

som gällde förut. Då hade vi istället några flera som delade på arbetsuppgifter. Däremot 

innebär detta inte att vi ändrat ramen för de uppgifter som ska verkställas. 

Till slut bör ändå sägas, att SRF Stockholms stad ser fram med förväntningar och optimism, 

på ett sätt som känns inspirerande. 

 


