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INTRODUKTION 

”DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet”, är en idéburen 
demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelse-
förmåga. Vi bildades 1923 av elever vid Vanföreanstalten i Göte-
borg. 

DHRs uppbyggnad 
DHRs organisation är uppbyggd på följande sätt: 
Förbund - Förbundet arbetar mot Riksdag, regering och centrala 
myndigheter. 
Distrikt - Distriktet arbetar med landstingspåverkan. Hit räknas kol-
lektivtrafik, sjukvård, hjälpmedel och rehabilitering. 
Avdelning - Avdelningarna arbetar på kommunal nivå med frågor 
som socialtjänst, hemtjänst och tillgänglighet. 

Medlemmar 

Följande tio DHR-avdelningar tillhör distriktet: 

Avdelning Antal medlemmar 31/12 

 2017 2016 2015 
Botkyrka-Salem 32 32 33 
Huddinge 42 43 47 
Nacka – Värmdö 33 32 34 
Norrtälje 116 123 134 
Nynäshamn – Haninge 26 27 27 
Stockholm 610 621 651 
Sundbyberg 29 28 29 
Södertälje 70 70 78 
Tyresö 27 31 34 
Täby     39 40 45 
Distriktet totalt 1024 1047 1172 

Antalet medlemmar i avdelningarna i distriktet har minskat med to-
talt 23 personer. 

Vårt uppdrag, våra uppdragsgivare 

På uppdrag av DHRs Förbundsstyrelse och avdelningarna i länet 
bedriver vi rättighets- och intressepolitisk verksamhet kring länsö-
vergripande och landstingsfrågor i Stockholms län. Vi har även 
vissa samordnande och medlemsstödjande uppgifter. Vi anser oss 

 

År 2017: 
1024 medlemmar 

År 2010: 
1572 medlemmar 
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även ha en förpliktelse gentemot landstinget att tillhandahålla på-
lästa och aktiva representanter i samverkansråden. 

Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2017 

Vår styrelse, sammanträden och personal 

DHR Stockholms läns distrikts arbete leds av en årsmötesvald sty-
relse med nio ledamöter, fem män och fyra kvinnor, som alla har 
nedsatt rörelseförmåga. Styrelsen har under året hållit tolv proto-
kollförda styrelsemöten och tre styrelsekonferenser. Styrelsen har 
även utsett ett beredningsutskott. Distriktskansliet ligger i Rissne 
Office Center i Sundbyberg. Vi har under året haft fyra deltids- och 
en heltidsanställd person varav tre använder rullstol. 

Årsmötet hölls i Drakenbergssalen lördagen den 22 april med totalt 
50 personer varav 25 av avdelningarnas valda ombud. Mötet leddes 
av Pia Ortiz Venegas (v), bland annat ledamot i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden och Landstingsfullmäktige. Protokollet fördes av In-
gela Larsson, distriktsombudsman. 
Årsmötet behandlade tre motioner: Liftar på vårdcentralerna, Dist-
riktsstyrelsen som valberedning i avdelningarna samt Försäkra 
hjälpmedel som landstinget äger, årsmötet biföll samtliga. Under 
året har frågorna om liftar på vårdcentralerna och försäkra hjälpme-
del som landstinget äger tagits upp i de olika råd distriktet är repre-
senterat i, bland annat i Sodexo brukarråd och de har även diskute-
rats vid Rh-gruppens möten. Motionen Distriktsstyrelsen som val-
beredning i avdelningarna sändes vidare till riksförbundets för-
bundsmöte då det var en fråga för dem där motionen blev avslagen. 

Distriktets intressepolitiska arbete – så här arbetar vi 

Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar 
DHR Stockholms läns distrikt för ett öppet Sverige, där personer 
med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda. 
En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning. Det är utifrån detta 
perspektiv vi arbetar. 

Universell design 
I vårt arbete har universell design en central plats. Universell design 
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innebär tillgänglighet och användbarhet för alla. Med universell de-
sign menas att göra rätt från början och på så sätt slippa dyra om-
byggnationer i efterhand; för att uppnå tillgänglighet och användbar-
het för alla. 

Samverkansråd 
Vårt praktiska arbete genomförs bland annat genom att vi har re-
presentanter i olika Samverkansråd inom landstinget. 

Insiktsutbildningar 
Distriktet erbjuder Insiktsutbildningar som en del av vårt Intressepo-
litiska arbete. Utbildningen varvas med personliga berättelser om 
hur det är att leva med en funktionsnedsättning i Sverige i dag och 
fakta kring situationen för personer med funktionsnedsättning idag. 
I fakta-delen är det viktigt för oss att belysa det faktum att personer 
med funktionsnedsättning har tio gånger sämre hälsa än personer 
utan funktionsnedsättning och orsakerna till det som bland annat är: 
arbetslöshet, dålig ekonomi, dyra hjälpmedel, indragen hemtjänst/ 
personlig assistans som i sin tur leder till instängdhet, utanförskap 
och som sedan bidrar till dålig självkänsla. 

Distriktet svarar på remisser 
Distriktet ombeds med jämna mellanrum att svara på olika remisser. 
De senaste vi svarade på var ”Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, Rufs 2050” och ”Kulturstrategi för Stockholmsreg-
ionen”. Remisserna kan fås av distriktskansliet om önskemål om att 
läsa finns. 

Insändare och debattartiklar 
Distriktet syns i medier genom att vi skriver insändare och debattar-
tiklar som vi publicerar i olika media. Det senaste vi skrev var en 
debattartikel om Färdtjänst. 

Information, rådgivning och stöd till avdelningar och enskilda 
medlemmar 
Distriktets webbplats används för att sprida information om aktuella 
frågor, distriktets verksamhet, olika kurser och aktiviteter. Avdelning-
arna har också genom särskilda meddelanden fått information om 
aktiviteter och andra handlingar. Ledamöter i distriktsstyrelsen och 
kanslipersonal har medverkat vid avdelningsårsmöten och andra 
sammankomster i avdelningarna. Distriktet har erbjudit rådgivning 
och stöd till avdelningarna och enskilda medlemmar kan kontakta 
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oss för stöd och rådgivning i olika frågor som är angelägna för dem. 

Distriktet träffar politiker 
Distriktet ordnar ibland möten med olika Landstingspolitiker för att 
diskutera och framföra våra synpunkter på frågor som är viktiga för 
den målgrupp vi företräder. 

Distriktet samarbetar med olika aktörer 
Distriktet har bland annat ett upparbetat samarbete med Rörelse-
hinderförbunden i länet. Tillsammans genomför vi bland annat Möj-
lighetsdagen. På Möjlighetsdagen kan besökare gå på gratis semi-
narier som på något sätt tar upp funktionshinderperspektiv på aktu-
ella frågor. 

Artikel 19 kampanjen 
Under året påbörjade distriktet ett samarbete med Unga Rörelse-
hindrade Stockholm kring artikel 19 i konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Artikel 19 heter: ”Rätt att 
leva självständigt och att delta i samhället”. Idén till kampanjen kom 
upp i samband med nedskärningarna i den personliga assistansen. 

Till den Internationella funktionshinderdagen den 3 december togs 
det fram knappar och flygblad som delades ut under ”Rädda LSS”-
manifestationen som hölls på Norra Bantorget. 

Syftet med kampanjen är att visa på att Sverige kränker våra rättig-
heter i konventionen och artikel 19 i den genom att nedmontera 
LSS. Konsekvenserna av regeringens politik är att vissa av våra 
medlemmar inte kan leva det självständiga liv de har rätt till. Detta 
är en kränkning mot artikeln. 

Inom ramen för kampanjen webbplatsen www.artikel19.nu tagits 
fram. På webbplatsen önskar vi att få in medlemmars personliga 
berättelser om hur de upplever att deras rättigheter har kränkts, en-
ligt artikel 19. Dessa berättelser ska sedan användas som underlag 
i vårt påverkansarbete. 

Barnrättsbyrån 
Under året togs initiativ att nå nya målgrupper av potentiella med-
lemmar. En sådan målgrupp är personer med funktionsnedsättning 
som är nyanlända i Sverige. DHR har behov av fler och yngre med-
lemmar. För att nå dit tror distriktet att vi måste söka nya kontaktvä-
gar och tillvägagångssätt. Dessutom ser vi att vår erfarenhet och 

http://www.artikel19.nu/
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kunskap kan komma väl till pass i mötet med personer som är nya i 
Sverige. 

Med anledning av detta tog distriktet kontakt med Barnrättsbyrån 
och Unga rörelsehindrade i Stockholm för att vi tillsammans ska 
uppsöka nyanlända för att erbjuda stöd, information och vår erfa-
renhet av att leva i Sverige och av att leva med funktionsnedsätt-
ning. 
Genom samarbetet har vi också glädje av varandras olika kompe-
tenser. Vi har bland annat tillgång till socionomer och jurister, vilket 
är positivt både för oss och den som är nyanländ i Sverige. 

Demonstrationer och manifestationer 
Distriktet medverkar i och arrangerar olika demonstrationer som ex-
empelvis ”Rädda LSS”-manifestationen, Färdtjänstdemonstration 
och Artikel 19 manifestation. 

Distriktets arbete med kulturfrågor 
Distriktet har en mångårig plats i Kulturrådets samverkansråd som 
Kulturrådet har tillsammans med representanter för funktionshinder-
rörelsen. Syftet med samverkansrådet är informationsutbyte och att 
funktionshinderrörelsen får lämna synpunkter på tillgänglighet och 
användbarhet inom kulturens alla områden. 

Vår roll i de olika samverkansråden är viktig, eftersom vi kan bli en 
garant för att funktionshinderperspektivet inte glöms bort. 
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SAMVERKAN MED LANDSTINGETS LED-
NING 

Samverkansråd med landstingsstyrelsens förvaltning 
och landstingsdirektören 

Under året har fyra planerade sammankomster hållits med samver-
kansrådet, under positiv ledning av nya landstingsdirektören Malin 
Frenning. Hon presenterade som sin uppgift att se över landstingets 
organisation för att skapa mer effektiv ledning, styrning och uppfölj-
ning samt stärka övergripande koncernstyrning och att minska onö-
dig administration. 

Hon har vid varje möte informerat om dagsaktuella och övergri-
pande långsiktiga frågor inom landstinget. Angelägna frågor har ta-
gits upp och flera av organisationernas önskemål om teman har bli-
vit tillgodosedda genom kunniga tjänstemän från olika delar av 
landstinget. Vi har också fått goda minnesanteckningar, ofta med 
powerpoint-bilder från dragningarna på mötena. Några teman och 
medverkande vid mötena har varit: 

• Chefläkare Johan Bratt informerade om projekt 4D, där syftet 
är att forskningsresultat snabbare ska komma vården till godo 
inom de fyra diagnoserna artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 
och hjärtsvikt. Han informerade också om den förändrade 
strukturen för akutsjukvården i länet. 

• VD Stefan Jacobson om verksamhet och utmaningar vid Dan-
deryds sjukhus 

• Tillgänglighetsaspekter i utbyggnaden av tunnelbanan (Mår-
ten Frumerie) 

• Personaldirektör Maria Englund informerade om landstingets 
arbete med personal- och kompetensförsörjning 

• Framtidens vårdinformationsmiljö SLL (Annabeth Bergqvist) 

• IT-direktör Stefan Schildt om landstingets IT- och digitali-
seringsarbete 

• Landstingets innovationsarbete (Annette Alkebo) 

Distriktets representanter i rådet är Olle Johansson och Gunder 
Wåhlberg. 

Faktaruta 

Landstings 
styrelsen leder 
och samordnar 
landstingets verk-
samhet och eko-
nomi. Den förbe-
reder ärenden 
som ska behand-
las av landstings-
fullmäktige. Styrel-
sen har ett över-
gripande ansvar 
för landstingets 
verksamheter och 
kan i många fall 
själv besluta i 
ärenden som inte 
behöver gå vidare 
till fullmäktige. 
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Bidragsgruppen 

Vi erhöll ett bra bidrag för vår verksamhet 2016; vi måste vara väl-
digt nöjda. Bidragsgruppens arbetssätt har under de tre senaste 
åren utvecklats oerhört. Bidragsgruppens ordförande Maria Fält har 
på ett mycket lovande sätt förändrat arbetssättet, den så kallade 
processen. Varje organisation måste kunna visa på ett mera utförligt 
sätt vad som menas med intressepolitisk verksamhet och hur man 
bedriver detta. Hittills har distriktet lyckats bra. För verksamheten är 
det ett absolut måste att vi lyckas med att erhålla ersättningen från 
SLL, utan den skulle distriktet stå sig väldigt slätt. 

Distriktets företrädare i gruppen är Anders Berglund. 

Samverkansråd för landstingsstyrelsens politiker 

Forskningsdirektör Jan Andersson gjorde sin vana trogen en spän-
nande framtidsbeskrivning kring tema E-Hälsa. Han beskrev tan-
karna kring framtidens möjligheter att koppla ihop databaser dels för 
stödet till patienthantering dels uppkopplingen till den kliniska forsk-
ningen. Som exempel nämnde han Projektet 4D (diagnoserna: 
bröstcancer, diabetes typ 2, artrit och hjärtsvikt), där forsknings- och 
behandlingsdata samlats som forskningsstöd från nämnda diagno-
ser. Vidare skissade han en vision, där människan förses med sen-
sorer, som via data analyseras och ger info till vårdgivare med möj-
lighet till ordination och behandling. 

Landstingsrådet Daniel Forslund presenterade under året olika in-
slag för landstingets utvecklingsprocess för E-Hälsa; allt ifrån krav-
och behovsanalys via gestaltning, konstruktion till leverans exem-
pelvis 1177 Vårdguidens olika webtjänster. Brukarsidan efterfråga-
des att delta i referensgrupper för att ta fram applikationer för olika 
behovsgrupper, småningom i utvärdering. 

Ett efterfrågat studiebesök angående AVC-verksamheten kunde gö-
ras till den Akademiska vårdcentralen i Huddinge. Där presentera-
des inriktningen att låta olika blivande professioner för blivande lä-
kare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, logopeder och psykologer att 
få tillgång till mentorer i sin forskning och examensarbete. 

Distriktet representeras av Gunder Wåhlberg och Olle Johansson. 
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Landstingets bemötandepris 

Bemötandepriset belönar initiativ som förbättrar bemötandet av 
människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten till 
landstingets olika verksamheter. Prisjuryn består av ett antal ut-
sedda politiker samt en representant från distriktsorganisationerna 
HSO, SRF och DHR. Priset utannonseras genom olika kanaler och 
antalet insända nomineringar har varierat genom åren. Detta år 
fanns endast ett fåtal nomineringar men dessa uppfyllde kriteri-
erna och reglerna föreskriver inget minimiantal för utdelning av pri-
set. 

Årets bemötandepris tilldelades Barnallergicentrum på Södersjuk-
huset, Astma- och allergiskolan. 

I juryn ingår Gunder Wåhlberg. 

Faktaruta 

Bemötandepriset 
belönar initiativ 
som förbättrar be-
mötandet av män-
niskor med funkt-
ionsnedsättning 
och ökar tillgäng-
ligheten till lands-
tingets olika verk-
samheter. 
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KULTUR 

Kulturförvaltningens samverkansråd (KUN) 

Kulturnämnden verkställer landstingets kulturpolitik och svarar för 
satsningarna inom kulturområdet och bidrar till att stimulera och ut-
veckla länets kultur- och föreningsliv. Samverkansrådet har under 
året haft fyra möten under ledning av förvaltningschef Eva Berg-
quist. Kulturförvaltningen utgör numera ett kompetenscentrum för 
kultur och hälsa och kopplingen däremellan. Kulturnämnden beslu-
tar om de olika kulturstöd och stödformer som finns att söka. Sam-
verkansrådet hålls informerat om de aktuella processer som förvalt-
ningen löpande arbetar med och som i grunden handlar om att ut-
veckla landstingets roll i länets kulturliv. Som organisationer strävar 
vi efter att vår funktionshindererfarenhet ska kunna påverka plane-
ringen och utformningen av ett tillgängligt kulturliv. 

Förvaltningen gör ett löpande utvecklingsarbete med sociala medier 
och två olika hemsidor där användarvänligheten betonas. I ett pro-
jekt arbetar man med förbättrad tillgänglig regional kulturskola och 
idrottsanläggningar. Vi har fått information om samverkansprojekt 
mellan landstinget och kommunerna kring kulturskolorna och man 
besöker länets kommuner också för att informera om kulturförvalt-
ningens roll. Konst-enheten har informerat om arbetet med konst 
och offentlig gestaltning. Uppdraget som kompetenscentrum för kul-
tur och hälsa kommer att utökas och förvaltningen växer då fler 
medarbetare snart tillkommer. 

Våra representanter i rådet är Gunder Wåhlberg och Anders Berg-
lund. 

Insikts-/Instegsutbildningar 

Vi får allt oftare förfrågningar om att medverka vid insikts-/instegs-
utbildningar där vi ger insikt till personer utan funktionsnedsättning 
hur det är att leva med en funktionsnedsättning i det dagliga livet. 

Insiktsutbildning för 1177 genomfördes vid två olika halvdagar under 
hösten tillsammans med SRF Stockholms och Gotlands län och 
HSO i Stockholms län. Upplägget var i form av olika stationer som 
deltagarna gick emellan. Dagen inleddes med en uppgift i form av 

Faktaruta 

Kulturnämnden 
verkställer lands-
tingets kulturpolitik 
och svarar för 
satsningarna inom 
kulturområdet och 
bidrar till att stimu-
lera och utveckla 
länets kultur- och 
föreningsliv. 
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tre ord. De tre orden var: Funktionsnedsättning, Tillgänglighet och 
Rörelsehinder. 
Deltagarna fick diskutera vad dessa tre ord står för. Uppgiften upp-
skattades mycket. Efter uppgiften gavs fakta om orsaker till varför 
personer med funktionsnedsättning har tio gånger sämre hälsa än 
personer utan funktionsnedsättning. Bland annat nämndes dyra 
hjälpmedel, instängdhet, arbetslöshet och dålig ekonomi som orsa-
ker för sämre hälsa bland personer med funktionsnedsättning. Av-
slutningsvis nämndes principer i konventionen. Därefter berättade 
HSO om deras organisations upplägg. 

Detta följdes av att deltagarna gick till olika stationer där fokus var 
på den personliga berättelsen av att leva med funktionsnedsättning 
samt prova bland annat synhjälpmedel och rullstol. Allt avslutades 
med en gemensam diskussion. Utbildningen var mycket uppskat-
tad. 

En insiktsutbildning har hållits för Hälso- och Sjukvårdsförvalt-
ningens medarbetare vilka har som mål att 90 personer/år ska ge-
nomgå en insiktsutbildning. 

Under året hölls även en insiktsutbildning för Sigtuna kommun och 
Vägverket. 
  



Sida 11 
 

 
   

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens råd 

Stockholms medicinska råd, SMR, är en del av sakkunnigstrukturen 
i Stockholms läns landsting. Varje år sammanställer SMR en års-
rapport som beskriver läget i sjukvården – en informationskälla för 
tjänstemän och politiker. Ansvariga för verksamhetsstyrning och 
stöd arbetar med en utredning om att stärka och tydliggöra sakkun-
nigas arbete med kunskapsstöd och styrning i landstinget. Rådet 
diskuterade vid ett tillfälle hur patientperspektivet skulle kunna för-
stärkas i de sakkunnigas arbete. Mycket sporadiskt har funktions-
hinderorganisationerna haft kontakt med Stockholms medicinska 
råd. Det finns ett stort behov av att formalisera samarbetet. De spe-
cialsakkunniga kan sitt fackområde, men en viktig del i vården är 
bemötande. Men också samverkan mellan olika specialsakkunniga. 

Vi har diskuterat upphandlingar inom prehospital verksamhet. 
Prehospital vård omfattar ambulans (på vägar och i luften), liggande 
persontransporter, sjukresor, transporter av avlidna och prioritering 
och dirigering av dessa enheter. Det som ska upphandlas nu är väg-
buren ambulans, akutläkarbilar, jourläkarbilar, sjuktransporter och 
liggande persontransporter.  

På rådet har vi också tagit upp E-hälsa och strategisk IT. Vi fick en 
presentation av de tjänster som ingår i 1177 Vårdguiden: Vårdgui-
den på telefon 1177.se. E-tjänster, tidning och 1177 Vårdguiden på 
Facebook. Det är dygnet runt öppna tjänster från Sveriges landsting 
och regioner. De äldsta åldersgrupperna är mest nöjda med tjäns-
terna, medan grupper med funktionsnedsättningar är mindre nöjda. 
Texterna omfattar omkring 3000, om fakta och råd om olika sjukdo-
mar, besvär, undersökningar och behandlingar. Texterna revideras 
löpande med intervallerna 1–5 år och alla texter har faktagranskare. 
Material ska finnas på svenska minoritetsspråken inklusive tecken-
språk. Det har av och till initierats samråd av olika slag kring inter-
nettjänster, men vi tycker inte att det gett möjligheter till riktigt infly-
tande. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort en ny Policy för 
Folkhälsa där vi yttrande oss. Folkhälsan hos personer med funk-
tionsnedsättning är sämre än vad den är hos andra. Myndigheten 
för mänskliga rättigheter har tagit upp det i sin rapport till Rege-
ringen. 

Faktaruta 

Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden 
har ansvar för led-
ning av landsting-
ets hälso- och 
sjukvård. Uppdra-
get innefattar an-
svar för all hälso- 
och sjukvård samt 
tandvård och in-
satser enligt LSS. 
Nämnden ska se 
till att hälso- och 
sjukvården styrs, 
samordnas och ut-
vecklas på ett så-
dant sätt att de 
samlade resur-
serna anpassas till 
befolkningens be-
hov och bidrar till 
förbättring av häl-
sotillståndet. 
Faktaruta 

Patientnämnden 
är vårdens fristå-
ende och oparti-
ska instans dit pa-
tienter, anhöriga 
och personal kan 
vända sig när det 
uppstått problem i 
kontakten med 
vården. Till Pati-
entnämndens 
förvaltning kan 
patienter, anhöriga 
och personal 
vända sig med frå-
gor som rör all of-
fentlig finansierad 
hälso- och sjuk-
vård. 
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Digitala vårdmöten handlar om att patientens kontakt med vården 
ska moderniseras med fler och enklare kontaktvägar för tidsbokning 
såväl som vårdmöten. Det innebär att invånare ges möjlighet att 
välja hur de vill kontakta vården. Rent konkret innebär inriktningen 
att utveckla mobilapplikationen för 1177 Vårdguiden inloggande e-
tjänster, integrera digitala vårdmöten som en del i det vårdutbudet 
under 2018. Öppna möjligheter för vårdgivare som enbart erbjuder 
vård i digitala kanaler och inte själva har en fysisk lokal. 

Bokslutet för 2016 visar ett underskott på 25 miljoner. En av orsa-
kerna till att nämnden i princip redovisar en ekonomi i balans är de 
åtgärder som fattades beslut om under 2015 och som inarbetats i 
budget 2016.  

Man har påbörjat arbetet med kommunalisering av hemsjukvården 
2020. Beslutet togs i december 2016 på Landstingsfullmäktige om 
att fortsätta arbetet med kommunalisering av den basala hemsjuk-
vården. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer samarbeta med 
Kommunförbundet Stockholms Län, i uppdrag att utarbeta ett för-
slag till kommunaliseringen av hemsjukvården. Det övergripande 
målet med arbetet med Hemsjukvården 2020 är en trygg och säker 
vård och omsorg samt en effektiv användning av samhällets resur-
ser. Det förslag som utarbetas ska också inkludera nivån på den 
skatteväxling som ska genomföras med anledning av förändringen. 
Under året hade Landstinget en konferens i Landstingssalen, om 
detta. 

Ny struktur för akut omhändertagande är Karolinska Universitets-
sjukhuset Solnas respektive Huddinges uppdrag. Kommande sam-
verkan mellan närakuter och Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna kommer att behöva prioriteras för att det som ska finnas på 
plats. En utmaning består också av den stora förflyttning av vård 
som kommer att ske. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i 
mars om en ny struktur för akut omhändertagande inom Stockholms 
läns landsting. Denna struktur innebär bland annat ett tillskott på 10 
nya närakuter. 

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är an-
tagen av Landstingsfullmäktige och gäller från 1 januari 2017. Syftet 
med policyn är att tydliggöra hur Stockholms läns landsting ska ar-
beta systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Policyn har tagits fram i samarbete med 
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landstingets förvaltningar och bolag samt i samverkan med intres-
seorganisationerna som företräder personer med funktionsnedsätt-
ning. Den nya policyn ersätter en tidigare (Mer än bara trösklar) och 
gäller för alla verksamheter i hela landstinget (inklusive verksamhet 
som utförs av privata entreprenörer på uppdrag av landstinget) för 
både medarbetare och invånare. Dokumentet är styrande vid verk-
samhetsplanering samt vid upphandling, avtal och beslut. Policyn 
innehåller 5 målområden: 1) möta människor med respekt, 2) an-
vändarvänlig kommunikation, 3) fysisk tillgänglighet, 4) öppenhet 
och samverkan samt 5) allas arbetsförmåga tillvaratas. Man arbetar 
nu med att ta fram tillämpningsanvisningar. Varje verksamhet kom-
mer sedan behöva sätta upp egna mål. Uppföljning ska sedan göras 
dels genom uppföljning och dels genom årsrapportering till lands-
tingsstyrelsens förvaltning. 

Vi har tillsammans med de andra funktionshinderorganisationerna 
träffat presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnden vid två tillfällen.  

Distriktet har också träffat de andra organisationerna vid två till-
fällen, en gång hos DHR Stockholms läns distrikt och vid ett tillfälle 
på HSO. Vid båda tillfällena bjöds Anna Ingmanson, avdelningschef 
för närsjukvården på HSF in för att utveckla samverkan. 

Akutsjukhusen 

Samverkan på SöS: Under året har signaler om det mycket an-
strängda läget på SöS-akuten varit uppe vid varje möte. Man har 
presenterat hur den nya akuten som kommer i drift 2019 ska klara 
läget. Men redan nu har läget blivit mer akut på grund av att den 
nya akuten inte klarar dagens patienter. Den gamla akuten var 
byggd för 190 patienter/dygn, den nya är byggd för 280 patienter, 
men redan nu är flödet uppe i 390 patienter/dygn. Man hoppas på 
att de region-baserade närakuterna ska svälja differensen. Trots det 
stora glappet mellan hur många personer/dygn och det verkliga ut-
fallet klarar dagens akut av läget på ett ganska bra sätt. Det är vart 
man ska placera färdigbehandlade patienter som är det stora pro-
blemet; dels kommunerna, dels de som behöver efterbehandling på 
sjukhus är ett jätteproblem. Mycket om SöS framtida drift har disku-
terats, dels städ som är ett jätteområde med många kvalitetsfrågor 
dels mat om det ska vara i egen regi eller köpt regi, man har nu sagt 
att man ska driva det i egen regi, med start 2018. 
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Habilitering 
Referensgrupp för habilitering 

Under året har två möten hållits med referensgruppen för habilite-
ringen; ett med beställarna samt ett möte om vårdval Intensivträning 
för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Upphandlingar: BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter har fått 
fortsatt uppdrag till psykosocial habilitering.  

Revidering/omarbetning av förfrågningsunderlaget för intensivträ-
ning för personer med nedsatt rörelseförmåga började gälla un-
der hösten. Det innebär att de två avtal som har funnits, ett vårdval 
för barn med nedsatt rörelseförmåga, intensivträning enligt olika 
metoder (traditionell träning, konduktiv pedagogik och annan evi-
densbaserad metod). Det har tidigare funnits en vårdgivare och det 
är Move & Walk. Den andra är upphandlat avtal för vuxna personer 
med rörelsenedsättning och det innehas av Rehabstation Stock-
holm. Uppdraget har utökat intensivträning så att även vuxna ska 
kunna träna konduktiv pedagogik. Därför har intensivträningen för 
barn och vuxna sammanfogats till ett vårdval, Vi i DHR har påpekat 
vikten av att inte ha blandade grupper med barn och vuxna. Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen ställer krav på särskilda barn- respektive 
vuxengrupper. 

Sodexo driver Syncentral från mars. 

Den nya organisationen för Habilitering & Hälsa har börjat sätta sig. 
Det har varit mycket klagomål på den nya organisationen, på grund 
av att personer har fått byta habiliteringspersonal och en del fått 
byta habiliteringscenter. Habiliteringsläkaren Annika Barr berättade 
att hon ofta är på olika vårdcentraler för att informera om de speci-
fika behov som många har som har funktionsnedsättning vilket är 
en brist hos vissa vårdcentraler. Vi har också tagit upp den eventu-
ella kommunaliseringen av hemsjukvård, vad kommer det att inne-
bära för personer med funktionsnedsättning? 

Det har också varit ett möte på Habilitering & Hälsa, om den nya 
organisationen och framtidens habilitering. 
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HJÄLPMEDEL 

Referensgruppen för hjälpmedel 

Referensgruppen för hjälpmedel har haft fyra möten under året. Vid 
de träffarna diskuteras framförallt aktuella avtal om hjälpmedel. Av 
pågående och avslutade arbeten och ärenden kan vi till exempel ta 
upp: 

• Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig mål-
bild för framtidens hälso- och sjukvård till 2040. 

• På 1177 kan nu även personer från 16 år nå sin journal. 

• Upphandling av ansiktsproteser är slutförd och startar under 
januari 2018. 

• Fritt val av hjälpmedel är under utredning och översyn görs 
under 2018. Inom Fritt val hörsel har det framkommit att ser-
vice för hörapparater har fakturerats landstinget i förväg utan 
att service skett. Landstinget motsätter sig förskottsbetalning 
och service betalas först när servicen är utförd. 

Brukarråd Sodexo 

Under året har vi haft 4 möten där vi informerats om aktuella upp-
drag och kurser för arbetsterapeuter och nya hjälpmedel i Sodexo. 

Vi diskuterar mycket goda erfarenheter och brister på hjälpmedel. 
Vi har till exempel tagit upp: 

• hjälpmedel om man är förälder och har en rörelsenedsättning 

• vikten av ombyggnad av hjälpmedel, så att de passar den en-
skilde personen. Behoven av ombyggnad av hjälpmedel är 
inte lika stor idag eftersom hjälpmedlen är mer flexibla idag. 

• jouren och att telenumret måste vara tydligt på webbplatsen. 

Hjälpmedel Stockholm, hjälpmedel KomSyn 

Under året har äntligen första mötet med hjälpmedel Stockholm, 
KomSyn hållits. 

Hjälpmedel Stockholm och Komsyn informerar om organisationsför-
ändring med 3 avtal/resultatenheter (Komsyn, Hjälpmedel Stock-
holm och MAH) och 3 verksamhetschefer. MAH, Komsyn och Hjälp-
medel Stockholm går tillsammans under benämningen Hjälpme-
delsverksamheterna Stockholm. 
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I första mötet tog vi bland annat upp: 

• Varför får vissa 2–3 rullstolar, gäller olika regler? 
Svar: Förskrivarens ansvar och i deras uppdrag ingår att följa gäl-
lande regelverk. Behovet styr alltid. 

• Kan inte Hjälpmedelsverksamheterna ha kvällsöppet? 
Svar: Vi har haft det tidigare men det fick ingen genomslagskraft. 
Det var väldigt få eller inga alls som kom på kvällstiderna. Vi har 
inga planer på att införa kvällsöppet i dagsläget men vi tar med oss 
frågan. 

• Rådgivningen är svår för medlemmar 
Svar: Samverkan audionomer, pedagoger och förskrivare är viktig 
för att underlätta för patienten. Ansvaret att utbilda och stödja är 
tydligt formulerat och är ett förskrivaransvar. 

Läkemedelskommittén 

Under året har fyra möten hållit med läkemedelskommitténs brukar-
råd. Där har bland annat Kloka listan för patienter som togs fram 
2015 utvärderats, Janusinfo (webbplats med kommersiellt obun-
den läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal 
samt informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté), 
rådets samverkan framöver och andra viktiga läkemedelsfrågor dis-
kuterats. 

Nya Karolinska Solna, NKS 

Vi träffar företrädare från NKS och får information om aktuella läget 
för verksamheten. Vi kan konstatera att verksamheten påverkas ne-
gativt av återkommande teknikproblem. 

E-hälsan 

E-hälsan växer så det knakar, vår inverkan är minimal. Vi har ägnat 
många timmar till att öka vårt inflytande på E-hälsa utan någon 
större framgång. Ett viktigt område är utan tvekan att öka DHRs in-
flytande. Plötsligt har det vänt tack vare en person på den andra 
sidan, Kim Radway som bland annat har tillgänglighet som ett an-
svarsområde. Plötsligt har vårt inflytande och medverkan inom E-
hälsan blivit en verklighet. Vi har ett läge där viss del av E-hälsan 
har flyttat till den nationella verksamheten. Vi har dock kvar denna 
verksamhet inom länet trots att den är nationell. Vi har tillsammans 

Faktaruta: 

NKS är ett nytt 
sjukhus i Solna. 
Verksamhetsinne-
hållet planeras 
hos KS och 
Landstingsstyrel-
sen. 

Faktaruta: 

E-hälsa är för 
vårdutövande som 
tar hjälp av elek-
troniska processer 
och kommunikat-
ion. Begreppet 
kan omfatta en 
rad tjänster i 
gränslandet mel-
lan medicin, sjuk-
vård och informa- 
tionsteknik, såsom 
e-journaler, och 
hälsoinformation 
för patienter. 
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med E-hälsan genomfört en aktivitet, den så kallade insiktsutbild-
ningen; en mycket uppskattad utbildning både av oss och E-hälsans 
personal. Dessutom har vi fått en bra samtalsperson inom E-hälsan. 

I vår samverkan med HSF är Amir Amirriazi, Anders Berglund, 
Yvonne Björkman och Olle Johansson engagerade. 

Stockholms läns sjukvårdsområde 

I rådet har ett brett spektrum frågor kring vården behandlats. Allt 
utifrån kallelser via sms till e-hälsa, läget inom habiliteringen, vård-
förutsättningar för nyanlända personer med funktionsnedsättningar, 
närakuter, förbrukningshjälpmedel i hemmet, virtuella mottagningar 
med mera. 

I denna samverkan representeras distriktet av Olle Johansson och 
Jaan Kaur. 

Locums samverkansråd 

Locum som är hyresvärden för den Landstingsägda vården bjuder 
in representanter för funktionshinderrörelsen till Samverkansråd, 
fyra gånger per år. På mötena får vi veta vad som är aktuellt inom 
tillgänglighetsområdet på våra sjukhus. Vid varje tillfälle får organi-
sationsrepresentanterna tillfälle att berätta vad som pågår i våra or-
ganisationer. 

På mötena diskuteras och testas användbarhet genom att Samver-
kansrådet får ta del av olika prototyper och praktiskt testa hur ex-
empelvis föreslagna kortläsare fungerar utifrån våra olika funktions-
nedsättningar. 

Ett studiebesök gjordes på Norrtälje sjukhus. Där genomfördes en 
guidad rundvandring med berättelser om vad som varit och vad som 
komma ska. 

Året avslutades med en trevlig jullunch. I samband med den så ut-
tryckte Locum önskemål om att funktionshinderrörelsen håller en 
Insiktsutbildning för Locum under nästa år och ett första planerings-
möte för detta är inbokat i början av 2018. 

Distriktet representeras i rådet av Sari Nykvist och Kjell Sandström. 
  

Faktaruta: 
Locum AB är en 
av Sveriges större 
fastighetsförval-
tare med ett fas-
tighetsbestånd på 
cirka 2,1 miljoner 
kvadratmeter loka-
ler i Stockholms 
län. Bland hyres-
gästerna domine-
rar sjukvården i lä-
net. Locum AB 
ägs av Stock-
holms läns lands-
ting. 
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Färdtjänstmanifestation 
utanför landstingshuset

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER 

Insiktsutbildningar har hållits vid sex tillfällen med personal från 
Trafikförvaltningen som en del i förvaltningens personalutbildning i 
”Social hållbarhet”. Vi har deltagit i utbildning av MTR:s personal 
som insiktsutbildar bolagets anställda. MTR svarar för SL:s spår-
trafik. Vi har även deltagit i utbildning av personal från SL:s kund-
tjänst. Även personalen vid Spårvägsmuseet har, på egen begä-
ran, fått en anpassad utbildning i insikt och bemötande.  

Tillsammans med SRF och HSO har vi arrangerat kollektivtrafik-
resa med tunnelbana och buss då färdtjänsthandläggare vid Tra-
fikförvaltningen fick pröva på att resa kollektivt på våra förutsätt-
ningar. 

Insiktsutbildningar har vi även genomfört med ledamöter i funkt-
ionshinderrådet respektive kommunstyrelsen i Haninge kommun.  

Kollektivtrafik till lands och sjöss 

Vi är genom resursgruppen mycket engagerade och delaktiga i 
diskussioner och tester för att utveckla tillgängligheten i kollektiv-
trafiken för personer med funktionsnedsättningar. Som några ex-
empel kan nämnas skyltning och information, plattformsbarriärer, 
frångänglighet, stationsutrymning och branddörrars utformning. 

I Västerås utvecklas den nya tunnelbanevagnen. Vi har, också på 
plats, deltagit i och lämnat synpunkter på möblering, färgsättning 
av hållstöd, instegens utformning med mera. 

Färdtjänst/rullstolstaxi 

Under året har 4 träffar genomförts med resursgrupp färdtjänst där 
vi till exempel bevakar bemötande, förseningar, aktuella rapporter 
från färdtjänst kundservice och resenärers nöjda och missnöjda re-
sor. 

Organisationerna som ingår i resursgruppen är inte nöjda med färd-
tjänstförvaltningens samarbete med oss i viktiga frågor. Därför har 
vi haft många särskilda möten, både med politiker och tjänstemän, 
om nuvarande färdtjänstavtal. 

DHR och SRF har under året kallat medlemmar till aktiviteter i lands-
tingshuset, hearing med politiker och en demonstration framför 
landstingshuset. 

Faktaruta 

Trafiknämnden 
fattar beslut, upp-
handlar samt ingår 
avtal. Avtalen 
överlåts därefter 
till AB SL vilka 
uppdrar åt trafik-
nämndens förvalt-
ning – kallad tra-
fikförvaltningen – 
att förvalta avtalen 
för AB SL:s räk-
ning. 
Till Trafikförvalt-
ningen hör SL:s 
personal, admini-
strativa tillgångar, 
avtal och tillgång-
ar som inte hör till 
trafikverksamhet-
en samt trafiktill-
stånd för järn 
vägar och sjöfart. 

Hos AB SL finns 
tillgångar som hör 
till trafikverksam-
heten. 
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Distriktsstyrelsen tackar er medlemmar för ert stöd. Vi är medvetna 
om att ni är missnöjda i några fall med er färdtjänstresa men tillsam-
mans kan vi kämpa vidare för att påverka ansvariga. 

FUT (förvaltning för utbyggnad tunnelbana) resurs-
grupp 

I år hölls bara ett möte. Orsaken vet vi inte så mycket om, men för-
valtningen har lovat att under 2018 redovisa pågående arbete med 
några av de planerade nya tunnelbanorna; till exempel Nacka och 
Barkarby. Det som är nytt är att under 2018 kommer nämnden till 
FUT försvinna, men förvaltningen kvarstår. Det innebär att trafikför-
valtningens nämnd får ett utökat ansvar. Vad det innebär för oss vet 
vi inte exakt men vi tror att FUT kommer att behålla resursgruppen. 

Trafikverkets råd 

Under året har två samverkansråd för trafikverket region Stock-
holm och Gotland hållits, ett per termin. Vi har fått information om 
aktuella projekt i regionen Trafikverket har ansvar för (bil, tåg, cykel 
och båt) vägar och tågstationer. 

Pågående arbete i regionen är förberedande arbeten inför de stora 
arbetena som planeras starta under 2017 och pågå till 2021. Där-
ibland ombyggnad av Stockholms station i gången mellan regio-
naltåg och Stockholms tunnelbana samt några cykelbanor runt om 
i länet. 

Vi försöker bevaka att tillgänglighet och användbarhet präglas i re-
sultat och planering, där resenärer berörs mycket. Detta råd är 
mycket beroende av centrala trafikverkets beslut som tyvärr ibland 
känns som redan försent. Därför försöker vi att uppmärksamma 
vår ombudsman på förbundet om vad vi tycker bör finnas eller bris-
ter i tillgänglighet. 

I samverkan med Trafikförvaltningen är Amir Amirriazi, Patrick 
Englund, Jaan Kaur och Ingela Larsson distriktets representanter. 
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Prideparaden

ÖVRIGA MÖTEN, KURSER MED MERA DÅ 
VI DELTAGIT/MEDVERKAT 

Kurser och konferenser 

Våra medlemsträffar har två syften. Dels ska medlemsträffarna bi-
dra till ökad kunskap för distriktets och avdelningarnas styrelser 
inom olika intressepolitiska områden som exempelvis färdtjänst, 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
och familjeliv med personlig assistans. Dels ska våra träffar erbjuda 
sociala möten mellan våra medlemmar. De sociala träffarna ska 
bland annat bidra till en känsla av gemenskap. Träffar med socialt 
fokus har bland annat varit skogspromenader och träffar där själv-
känsla och självförtroende varit temat för kvällen. 

Under året har distriktet arrangerat 21 egna kurser och konferenser 
inom vårt intressepolitiska område med totalt lite drygt 320 delta-
gare. Tillsammans med flera andra rörelsehinderföreningar, 
BOSSE och Rehab Station Stockholm har vi arrangerat en möjlig-
hetsdag med tema Möjligheterna för din hälsa för dig med funktions-
nedsättning som samlade närmare 40 deltagare. Vi har även en ar-
betsgrupp som träffas och jobbar med smärtfrågor. 

Kursverksamheten har genomförts i samarbete med ABF Stock-
holms län som också har gett bidrag till täckande av kurskostna-
derna. 

Informationsmaterial och mässdeltagande 

DHR Stockholms läns distrikt har de senaste åren gått i Pridepara-
den. Den 5 augusti deltog vi för första gången tillsammans med de 
övriga Rh-föreningarna i Stockholms län i Prideparaden. Det är en 
viktig fråga för oss och ett angeläget samarbete, eftersom våra olika 
organisationer möter samma fördomar och samma kamp när det 
gäller frågor om sexualitet. 

Distriktets informationsfolder har under året i första hand lämnats 
på vårdcentraler, bibliotek och platser där potentiella medlemmar 
kan finnas. 
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SAMARBETE MED ÖVRIGA FUNKTIONS-
HINDERORGANISATIONER 

Rh-gruppen (Rörelsehinderföreningarna i samverkan) 

Rh-gruppen är ett samarbete som omfattar rörelsehinderförbunden 
inom Stockholms län. Under året var det lite aktiviteter inom Rh men 
det viktiga är att vi kan genomföra gemensamma aktiviteter. Vi ge-
nomför tillsammans med BOSSE och Frösundavik den mycket upp-
skattade Möjlighetdagen. 

En utbildning för Kommunala Handikappråd/Funktionsrättsråd var 
inplanerad. DHR var väl inbokade men övriga organisationer lycka-
des inte få deltagare varför kursen planeras att genomföras under 
2018 istället, synd, men bra att den återkommer. 

Distriktet representeras i gruppen av Anders Berglund, Gunder 
Wåhlberg och Ingela Larsson. 

Samarbete kring BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter 

Under året har samarbetet bland annat inneburit att finna former i 
och med byte av verksamhetschef på BOSSE. DHR nyttjar BOSSE 
som sin insats för olika funktionshinderfrågor för medlemmar. Vi har 
en mycket bra resurs för våra frågor inom länet, det är viktigt att 
komma ihåg att BOSSE är en kooperativ organisation det vill säga 
alla verksamma på BOSSE äger företaget. Vi ska utarbeta en för-
djupning av vårt arbete med BOSSE. BOSSEs samverkansråd är 
en instans för alla funktionshinderfrågor inom Stockholm län. 

I detta samarbete återfinns Anders Berglund och Sari Nykvist. 

Presidiemöten 

En samarbetsform för de organisationer som tecknar samverkans-
avtal på landstingsnivå, SRF, HSO och DHR. Ett möte genomförs 
per halvår där vi försöker att finna gemensamma åtgärder med eller 
mot SLL. Det man kan se är ett större utbyte mellan organisation-
erna, vi genomför flera gemensamma remissvar än förut, det är nu-
mera mer vanligt med ett gemensamt remissvar än det varit tidigare. 

Faktaruta: 

Rh är en samman-
slutning av sex 
länsorganisationer 
inom Stockholms 
län. Reumatikerna, 
RBU – Föreningen 
för Rörelsehind-
rade Barn och 
Ungdomar, DHR, 
NEURO-förbun-
det, Personskade-
förbundet RTP och 
Unga Rörelsehind-
rade. 
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Ekonomi 

Distriktet har erhållit anslag från Stockholms läns landsting, bidrag 
från ABF samt del av medlemsavgiften från riksförbundet. 
 
 
 
 

Ordförandens slutord 

Äntligen har vi bromsat den negativa utvecklingen i medlems-
antalet och bryter en negativ trend. Så viktigt att få nytt bränsle 
under våra vingar, att det arbete vi lägger ner ger resultat. Det be-
höver vi, nu gäller det bara att säkra trenden i bra aktiviteter som 
stödjer vår önskan att växa så det knakar. Vi bör hedra några med-
lemmar som gjort ett fantastiskt jobb. Och våra anställda som gör 
ett jättejobb samt styrelsen som gjort ett bra dagsverk. 

Vår satsning på insiktsutbildning för alla förvaltningar inom Stock-
holms läns landsting, SLL. En stor men viktig händelse. Nu tror jag 
snart att alla förvaltningar är infångade i vår insiktsutbildning. Hur vi 
upplever vår dagliga livssituation i kontakt med landstinget, hur vi 
bemöts och hur vi upplever vårt liv med sjukvård, kommunikationer, 
färdtjänst, kulturaktiviteter med så mycket mera. 

Utan tvekan vågar jag påstå att vi är på rätt väg med distriktet, vi 
börjar få ett namn bland övriga funktionshinderorganisationer, vi 
börjar bli en av många i den allt viktigare insiktsutbildningen, vi bör-
jar bli allt mera framstående i intressepolitiken med SLL, vi har väl-
digt bra och framstående personal, vi börjar bli allt mera kraftfulla i 
distriktsstyrelsen. Jag känner att vi är på rätt väg. 

Nu gäller det att året blir lyckat med satsning på valet, vi har inte 
ännu bestämt vilka områden vi ska satsa på men mycket snart kom-
mer det att ske. Det är det ena prioriterade området det andra är 
konventionen för personer med funktionsnedsättning, ett mycket 
prioriterat område där vi måste få våra nära och kära, vår vänskaps-
krets, våra föreningar och våra medmänniskor att förstå oss och 
konventionen. Ett jättejobb men det klarar vi! 

Du, vi syns i vårt påverkansarbete – kul att du också är med! 
 
 

Foton (uppifrån 
och ner): 
Anders Berglund 
(ordförande), 
Liza Syeda (vice 
ordförande och 
Gunder Wåhlberg 
(kassaförvaltare). 
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Stockholm den 12 mars 2018 
 
 
 
Anders Berglund Liza Syeda Gunder Wåhlberg 
ordförande vice ordförande kassaförvaltare 
 
 
 
Amir Amirriazi Yvonne Björkman Patrick Englund 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
Olle Johansson Beatrice Kolijn Anna Westerberg 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 

Förekommande förkortningar i verksamhetsberättel-
sen 2017 

För att ta reda på vad förkortningar i verksamhetsberättelsen står 
för hänvisar vi till vår webbplats. 
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Bilaga 1 

Förtroendevalda och personal 

Styrelse 
Styrelsen har efter årsmötet den 22 april haft följande samman-
sättning: 

Ordförande Anders Berglund, Nynäshamn 

Vice ordförande Liza Syeda, Norsborg 

Kassaförvaltare  Gunder Wåhlberg, Nacka 

Ledamöter Amir Amirriazi, Skärholmen 
Yvonne Björkman, Sundbyberg 
Patrick Englund, Skarpnäck 
Olle Johansson, Huddinge 
Beatrice Kolijn, Farsta 
Anna Westerberg, Täby 

Adjungerade Mika Ihanus, Enskededalen 
Jaan Kaur, Farsta 
 

Revisorer 

Ordinarie Nina Jönsson, Järna 
Anders Runnman, Ösmo 

Suppleanter Iris Persson, Sundbyberg 
Karin Sääf Göransson, Bagarmossen 

 

Siffergranskningen har utförts av Monica Hedberg, auktoriserad 
revisor, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. 

Valberedning 
 Bengt-Åke Johansson, Stockholm 

Karin Lemberg, Stockholm 

Annika Sjöstedt, Stockholm 
Sammankallande Ingela Larsson, distriktsombudsman 
(Behjälplig) 

 

Foton på leda-
möterna i styrel-
sen (uppifrån 
och ner): 
Amir Amirriazi, 
Yvonne Björk-
man,  
Patrick Englund, 
Olle Johansson, 
Beatrice Kolijn 
och 
Anna Westerberg 
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DHR-aktuellt i Stockholm 

Redaktörer och Gunder Wåhlberg 
ansvariga utgivare: Ingela Larsson 

Under året har följande personer varit anställda 

Gunilla Carlberg Ekonomi och kurser 
Carola Alexandersson Kurser (fr o m 1 mars) 
Jaan Kaur Ombudsman (t o m 1 juni) 
Ingela Larsson Ombudsman 
Sari Nykvist Ombudsman (fr o m 1 maj) 
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Bilaga 2 

Av distriktet arrangerade kurser och konferenser 

15 januari Vad kan vi göra åt nedskärningen inom per-
sonlig assistans. 
Företrädare för VIMPA pratade om sitt engage-
mang för den personliga assistansen i synnerhet 
och LSS-reformens bevarande i samhället. 

24 närvarande 

6 februari Motionsskrivning inför förbundsmötet 
På denna träff arbetade vi med att hitta ämnesom-
råden för motionerna. 

22 närvarande 

13 februari Den kåta själen och kroppen 
Stefan Balogh och Patrik Forslin från BOSSE Råd 
& Stöd, berättade om sexualitet och fysisk funkt-
ionsnedsättning. Stefan pratade om vad sexualitet 
är och kan vara. Patrik resonerade kring vad erfa-
renheten av att leva med en funktionsnedsättning 
kan betyda för en persons psykosexuella utveckl-
ing och beredskap för relationer och sexuell prak-
tik. 

19 närvarande 

6 mars Motionsskrivning inför förbundsmötet 
Ämnesområdena var klara till denna träff så den 
här kvällen började vi formulera motionerna. 

17 närvarande 

22 mars Mitt liv är mitt 
Karin Delén berättade om sitt liv, hon beskrev sig 
själv som CP-skadad, jurist, dansare och flickvän 
men framför allt människa. Karins syfte med före-
läsningen var att berätta att hon lever och att allt är 
möjligt, bara mer eller mindre svårt. 

19 närvarande 
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3 april  Motioner och förbundsmötesfrågor  
Vi slutförde formuleringen av motionerna och till-
sammans tog vi fram argument för de vi skrivit. 

13 närvarande 

25 april Alla lika olika! 
Mats Sternhag är sjukgymnast och har arbetat 
med neurologisk rehabilitering och tidigt kommit i 
kontakt med frågor som rör allas lika värde, till-
gänglighet, bostads- och arbetsplatsanpassningar. 
Han berättade hur han som tillgänglighetsstrateg 
på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetat med 
ett internt och externt perspektiv utgående från 
”Mer än bara trösklar”. 

16 närvarande 

23 maj Kvinnokväll; Så kommunicerar jag med min 
omgivning 
Cecilia Zadig är ledarskapsutvecklare, samtals-
partner för kvinnliga chefer, chefscoach/-utveck-
lare, workshopledare och författare med lång erfa-
renhet inom ledarskap och medier. Under mer än 
20 år har Cecilia jobbat som kursledare, utbildare 
med inriktning på ledarskapsutveckling och har 
lika länge varit samtalspartner för chefer på olika 
nivåer. Hon delar gärna med sig av sina erfaren-
heter och insikter om vad som gör kvinnor till fram-
gångsrika ledare och varför kvinnor är bra ledare. 

10 närvarande 

6 september Personlig service 
Jonas Franksson, från föreningen STIL, pratade 
om rätten till ett självbestämt liv, om personlig as-
sistans och även om kampen för självbestäm-
mande i andra instanser. 

16 närvarande 

11 september Inför förbundsmötet i oktober 
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Vi gick igenom handlingarna till förbundsmötet och 
särskilt de motioner som Stockholms län skickat till 
förbundsmötet. 

11 närvarande 

13 september Information om BOSSE Råd & Stöd 
Niklas Renner och Krister Gullberg från BOSSE 
Råd, Stöd & Kunskapscenter berättade om deras 
verksamhet och hur och vad man kan få hjälp med 
hos dem. 

14 närvarande 

15 september  Möjlighetsdagen (tillsammans med övriga RH-
förbund.) 
Temat för årets möjlighetsdag var Möjligheterna 
för din hälsa för dig med funktionsnedsättning. 

19 september Trycksår 
En utbildningskväll om hur man kan förebygga och 
läka trycksår. Inger Rising, Distriktssjuksköterska 
och biträdande enhetschef på QRC (Kvalitetsre-
gistercentrum) Stockholm, kom till distriktet och 
berättade om detta. 

15 närvarande 

20 september Framtidens färdtjänst 
Ett informationsmöte om framtidens färdtjänst. 
Jaan Kaur, Amir Amirriazi och Patrick Englund från 
distriktet medverkar i Trafikförvaltningens resurs-
grupp Färdtjänst och informerade om vad som dis-
kuteras inom denna grupp. 

19 närvarande 

26 september Skrivarstuga, träff 1 av 3 
Det här var en träff för oss som tycker om att 
skriva. Distriktets ombudsman Sari Nykvist ledde 
kvällen och tillsammans spånade vi fram idéer till 
insändare och debattartiklar. 

10 närvarande 
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24 oktober Skrivarstuga, träff 2 av 3 
Det här var en träff för oss som tycker om att 
skriva. Distriktets ombudsman Sari Nykvist ledde 
kvällen och tillsammans spånade vi fram idéer till 
insändare och debattartiklar. 

11 närvarande 

31 oktober Diskrimineringsutbildning 
Eugenia Rudenberg, Jurist och Ombudsman på 
DHRs förbundskansli, kom och höll en minikurs 
om diskrimineringslagen. 
Det var en intressant föreläsning med mycket in-
formation om de många delarna i diskriminerings-
lagen. 

19 närvarande 

7 november Arbetsmarknadsfrågan och förbundet, Arbets-
villkor 
Förbundsordförande Rasmus Isaksson var hos 
oss och pratade om hur förbundet jobbar med ar-
betsmarknadsfrågan.  
Rasmus sa att personer med nedsatt rörelseför-
måga ofta är en onyttjad resurs på arbetsmark-
naden. Nedsatt rörelseförmåga är inte detsamma 
som nedsatt arbetsförmåga. 

13 närvarande 

8 november  FUNKA 
Funka bedriver konsultverksamhet inom allt som 
har med tillgänglighet och användbarhet att göra 
men även förtroendeuppdrag, forskning, innovat-
ionsprojekt och standardisering. Andreas Ceder-
bom från Funka berättade att de ofta samarbetar 
med funktionshinderrörelsen och många universi-
tet. Han pratade sedan om standardisering och 
universell design, gemensamma europeiska krav 
på tillgänglighet vid offentlig upphandling och även 
IT och tillgänglighet. 

13 närvarande 
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20 november Efter förbundsmötet 
De ombud som var på Förbundsmötet i oktober 
berättade om de motioner som distriktet skrivit och 
vad det blev bifall respektive avslag på. 

14 närvarande 

28 november Skrivarstuga, träff 3 av 3 
Det här var en träff för oss som tycker om att 
skriva. Distriktets ombudsman Sari Nykvist ledde 
kvällen och tillsammans spånade vi fram idéer till 
insändare och debattartiklar. 

11 närvarande 

7 december Åsiktstorg 
Janna Olzon, Kommunikatör på DHR förbundet, 
pratade om Åsiktstorg. Åsiktstorg är en metod för 
att skapa samtal och delaktighet. Hon berättade 
att metoden baseras på stationer och deltagarna 
går i grupp runt bland stationer och diskuterar de 
frågeställningar eller förslag som finns. 

16 närvarande 
 
Kursverksamheten har genomförts i samarbete med ABF Stock-
holms län som också har gett bidrag till täckande av kurskostna-
derna.  
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DHR Botkyrka-Salemavdelningen 

: 08-530 355 30, exp. 

: am@kolhed.se 

Kontaktuppgifter till 
DHR-avdelningarna 

inom Stockholms län 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du ha andra kontaktuppgifter; hör av dig per telefon, mejl 
eller gå in på distriktets webbplats. 

 

DHR Stockholms läns distrikt 

Kavallerivägen 30, 1 tr 
174 58  SUNDBYBERG 

Telefon 08-120 556 80 

www.dhr.se/stockholmslan 

 

DHR Sundbybergsavdelningen 

: 08-733 05 92, ordf. 

: yvonne-bjorkman@outlook.com 

DHR Stockholmsavdelningen 

: 08-564 826 50, exp 

: info@dhrs.se 

: www.dhrs.se 

DHR Täbyavdelningen 

: 08-511 782 92, ordf. 

DHR Tyresöavdelningen 

: 08-742 12 20, ordf. 

: dhrtyreso@gmail.com 

DHR Södertäljeavdelningen 

: 08-550 119 60, exp 

: dhr.sodertalje@telia.com 

: 070-556 03 19, ord. 

: Britt.stig@bredband.net 

DHR Huddingeavdelningen 

: 08-774 07 06 ordf. 

: ingalill.garfve@tele2.se 

DHR Nacka-Värmdöavdelningen 

: 08-716 08 25, ordf. 

: gunder.wahlberg@comhem.se 

DHR Norrtäljeavdelningen 

: 0176-178 40, exp 

: dhrnorrtalje@gmail.com 

DHR Nynäshamn-Haningeavdelningen 

: 08-520 205 40, exp 

: nynashamn-haninge@dhr.se 

mailto:info@dhrs.se
mailto:info@dhrs.se

