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2022-06-22 

Till våra medlemsföreningar 

Sommarhälsning 2022    
 

Vi på Funktionsrätt Stockholms stad har haft en intensiv vår med flera intressepolitiska frågor 

på agendan. På vår hemsida www.funktionsrattstockholm.se kan ni bland annat läsa vår 

senaste debattartikel om brister i stadens statistik och inslag i Sveriges Radio P4 om 

föreningsbidragen. Ni kan också ta del av våra remissvar och annan information.  

Den 6 september kl 18-20, bara dagar innan valet, bjuder vi in de politiska partierna i 

Stockholms stadshus till en valdebatt om dagens och framtidens funktionshinderpolitik. 

Debatten kommer att äga rum i Kulturhusets Foajé 3, med utsikt över stadens hjärta. Alla 

intresserade är hjärtligt välkomna! 

 

Den viktiga remissen angående Funktionshindersråden har äntligen kommit och ska 

besvaras senast den sista september. Remissen har skickats till oss som 

paraplyorganisation och vidarebefordras till medlemsföreningarna i ett separat mejl.  

   Vi ser fram mot att ta del av era tankar om remissen och bjuder in till ett möte för att 

diskutera hur den ska besvaras och hanteras torsdag den 18 augusti. Inbjudan med 

detaljer för mötet kommer skickas ut och läggas upp på kalendariet på vår hemsida. Vi 

är medvetna om att det finns olika uppfattningar om förslaget och tänker att det är 

viktigt att varje förening samlar sina fh-rådsledamöter och tillsammans med dem tar 

fram de synpunkter som föreningen vill att Funktionsrätt Stockholms stad ska beakta. 

Varje förening kan också själva besvara remissen och framföra sina synpunkter direkt 

till staden. Samtliga fh-råd har fått remissen vilket ger alla intresserade en möjlighet att 

inkomma med synpunkter.  

 

Inför den kommande mandatperioden ska nya och sittande ledamöter nomineras på nytt. 

Vi vet inte i dagsläget hur vi på bästa sätt planerar för nomineringsprocessen med 

anledning av översynen men information kommer skickas ut i början av hösten om 

detta. 

 

Vi ser fram emot en spännande höst med extra stort fokus på våra gemensamt prioriterade 

funktionshinderspolitiska frågor inför valet och omorganiseringen av fh-råden. 

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig och vilsam sommar.  
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