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DHR Stockholms läns distrikt 

Preliminärt verksamhetsprogram 2021–2022 

DHR:s verksamhetsprogram utgår från vision, budskap och mål och beskriver vart 

vi vill på både kortare och längre sikt. Målen är styrande för samtliga nivåer inom 

förbundet; avdelningar, distrikt/regioner och nationellt. Hur målen ska nås 

konkretiseras i de årliga verksamhetsplanerna. 

Verksamhetsprogrammet har två ben – rättighetspolitik och organisationsutveckling. 

Dessa båda områden förutsätter varandra och ska arbetas med parallellt 

Vår vision 

”Ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje 
människa ses som en tillgång.” 

Vårt budskap 

”Rättigheter är möjligheter” 

Säg rättigheter, och de flesta tänker krav. Men rättigheter skapar möjligheter. Med 
fler och stärkta rättigheter, sätter vi inte upp hinder, utan vi frigör krafter som 
utvecklar samhället och skapar möjligheter både för företag, organisationer och 
enskilda individer. 

2021-2022 

Samverkan med regionen 

Sedan flera år har vi en formell och organiserad samverkan med Region Stockholm 
och dess verksamheter/förvaltningar. Vi förutsätter att denna samverkan kommer att 
fortsätta och utvecklas under mandatperioden. Vår ambition är att fylla samtliga våra 
ordinarie och ersättare i samverkansråden med aktiva representanter. Från och med 
hösten 2021 kommer vi att ha en årlig sammandragning för att planera våra insatser 
och eventuella behov av utbildningsinsatser för våra representanter. 2022 beslutar vi 
om representationen för mandatperioden som inleds 2023. 

2021 

Vårt fokus ligger på konsekvenser av pandemin, på re-/habilitering och hjälpmedel. 



Abonnemangsavgifter för nödvändiga förflyttningshjälpmedel måste tas bort. 
Högkostnadsskyddet för hjälpmedel måste återinföras om inte avgifterna tas bort. 

2022 

Under 2022 kommer vårt fokus ligga på aktiviteter kring valet och Framtidens 
färdtjänst och allmänna kommunikationer. 

Samarbeten 

Vi har ett nära samarbete med Funktionsrätt Stockholms län och SRF Stockholm 
Gotland kring samverkan med Regionen genom förmöten inför rådsmöten, 
gemensamma skrivelser och gemensamma uppvaktningar av partierna. 

På framför allt kanslinivå samarbetar vi med övriga rörelsehinderförbund i länet kring 
planering av våra aktiviteter kring Pride och manifestationer. 

Vi är beredda att samarbeta med de som är beredda att stödja oss i vårt 
rättighetspolitiska arbete. 

Styrelsen och kansliet 

Vi har en stor styrelse – 10 personer - med en god potential som i nuläget inte 
används fullt ut. Och vi har ett kansli med fyra deltidstjänster varav en för närvarande 
hålls vakant. Styrelsen och kansliet tillsammans utgör grundstenar i vårt 
rättighetspolitiska arbete. Vi kommer att satsa på kompetensutveckling av personal 
och styrelse. 

Under 2021 kommer vi att genomföra en kurs för styrelsens ledamöter om roller och 
mål. Vi kommer även att försöka effektivisera styrelsearbetet genom en tydlig 
planläggning av såväl beredningsutskottets som styrelsens möten. 

Under 2022 kommer vi att försöka genomföra de förslag som kommer fram från vår 
framtidsgrupp och som redovisas/beslutas på årsmötet 2021. 

Mötesverksamhet 

2021 

Vi återupptar all vår mötesverksamhet på vid tillfället i bästa form. Det vill säga 
digitalt, fysiskt eller en kombination av fysiskt och digitalt (i hybridform). 

Möten tillsammans med någon eller ett par avdelningar genomförs i länet. 

2022 

Aktiviteter med anledning av valet och valrörelsen. 

Kurser och studiecirklar 

2021 

Smärtcirkel genomförs 



Kurs för valberedare planeras och genomförs 

Utbildningsinsatser för våra samverkansrepresentanter planeras och genomförs. 

Medlemssocial verksamhet 

Det är i huvudsak avdelningarna som arrangerar trivselaktiviteter för att möjliggöra 
för sina medlemmar att träffas och utbyta erfarenheter i goda vänners lag. 

Jubileer 

År 2022 är det 60 år sedan DHR Stockholms läns distrikt bildades. 

År 2023 firar riksförbundet sitt 100-årsjubileum. 

Dessa jubileer kommer vi att uppmärksamma. 

Insiktsutbildningar 

Inom funktionshinderrörelsen arrangerar vi insiktsutbildningar tillsammans med 
förvaltningar, entreprenörer och företag. 

2021 

Vi fortsätter genomföra insiktsutbildningarna inom trafikområdet.  

Vi tar initiativ till att utveckla och kvalitetssäkra utbildningarna tillsammans med våra 
samarbetspartners. 

2022 

Vi genomför insiktsutbildningar enligt ett framtaget grundkoncept som anpassas till 
de behov beställaren har. 

Information, distriktets webbplats och sociala medier 

Distriktet erbjuder rådgivning och stöd till avdelningarna och enskilda medlemmar 
kan kontakta oss för stöd och rådgivning i olika frågor som är angelägna för dem. 

Vår webbplats och sociala medier används för att sprida information om aktuella 
frågor, distriktets verksamhet, olika temakvällar och aktiviteter. 

2021 

Distriktets webbplats kommer att uppdateras. 

Under 2021 påbörjar vi en översyn av vår kommunikationsstrategi och våra 
distributionskanaler i syfte att göra den målinriktad, tillgänglig, lättförståelig och 
kostnadseffektiv. Översynen inkluderar även innehåll och distribution av ¨DHR-
aktuellt i Stockholms län¨.  

2022 

Nya kommunikationsstrategin sjösätts. 


