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INTRODUKTION
”DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet”, är en idéburen 
demokratisk organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Vi bildades 1923 av elever vid Vanföreanstalten i Göteborg.
DHRs uppbyggnad
DHRs organisation är uppbyggd på följande sätt:
Förbund - Förbundet arbetar mot Riksdag, regering och centrala 
myndigheter.
Distrikt/region - Distriktet arbetar med regionspåverkan. Hit räknas 
kollektivtrafik, 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
 2020 2019 2018 2017 2016
Botkyrka-Salem 18 23 27 32 32
Huddinge 42 46 46 42 43
Nacka – Värmdö 32 36 37 33 32
Norrtälje 102 117 112 116 123
Nynäshamn – Haninge 25 23 26 26 27
Stockholm 543 578 598 610 621
Sundbyberg 28 30 31 29 28
Södertälje 57 66 63 70 70
Tyresö 22 27 27 27 31
Täby 35 38     41 39 40
Distriktet totalt 904 984 1008 1024 1047

Vårt uppdrag, våra uppdragsgivare
På uppdrag av DHRs Förbundsstyrelse och avdelningarna i 
länet bedriver vi rättighets- och intressepolitisk verksamhet kring 
länsövergripande och regionsfrågor i Stockholms län. Vi har även 
vissa samordnande och medlemsstödjande uppgifter. Vi anser oss 
även ha en förpliktelse gentemot regionen att tillhandahålla pålästa 
och aktiva representanter i samverkansråden.

År 2010: 
1572 medlemmar

År 2020: 
904 medlemmar
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Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2020

Distriktets förtroendevalda, sammanträden och 
personal
DHR Stockholms läns distrikts arbete leds av en årsmötesvald sty-
relse med tio ledamöter, fem män och fem kvinnor, som alla har 
nedsatt rörelseförmåga. Styrelsen har under året hållit elva proto-
kollförda styrelsemöten och två styrelsekonferenser. Styrelsen har 
även utsett ett beredningsutskott. 
Distriktskansliet ligger i Rissne Office Center i Sundbyberg. Vi har 
under året haft tre deltidsanställda kvinnor varav två använder rull-
stol.
Styrelsen har efter årsmötet den 12 december bestått av:

Ordförande Jaan Kaur, Farsta
Vice ordförande Olle Johansson, Huddinge
Kassaförvaltare  Gunder Wåhlberg, Nacka
Ledamöter Anders Berglund, Nynäshamn
 Yvonne Björkman, Sundbyberg
 Patrick Englund, Skarpnäck
 Beatrice Kolijn, Farsta
 Anna Palmborg, Stockholm
 Liza Syeda, Norsborg
 Anna Westerberg, Täby

Under året har följande personer varit anställda:
Gunilla Carlberg, ekonomi
Ingela Larsson, sekreterare till styrelsen, Ombudsman - informa-

tion och kommunikation
Sari Nykvist, Ombudsman - intressepolitik

Årsmötet hölls via microsoft teams den 28 november med totalt 
26 personer varav 12 av avdelningarnas valda ombud samt den 12 
december med totalt 21 personer varav 8 av avdelningarnas valda 
ombud. Mötet leddes av Stefan Sundquist, DHRs förbundskansli. 
Protokollet fördes av Ingela Larsson, distrikts-kansliet.
Årsmötet behandlade nio motioner. Årsmötet avslog motionerna 
“Distriktsstyrelsen DHR i region Stockholm säkrar information 
och beslutshandlande till DHR-avdelningar inom regionen“, 
“Personalsituationen på Distriktskansliet“, “Max längd man-
dattid för styrelseuppdrag för DHR distrikts styrelse i Stockhol-
msregionen” samt “En gemensam valberedning för länet DHR 
Stockholm”. Årsmötet biföll motionerna “Attityder - Respekt mot 
varandra och dig själv”, “Allergier - Taxibilar och rullstolsbus-
sar” samt “Säkerställa möjligheten för arbetsterapeut och rätt 
redskap”. Motionen “Färdtjänsten” ansågs första och andra att-
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satsen bifallen medan tredje och fjärde attsatsen ansågs besvarade. 
Motionen “Badverksamheten” ansågs besvarad. 
(Mer om vad som hänt under året i dessa områden kan du läsa om 
under respektive samverkansråd).
Valberedningen har efter årsmötet bestått av:

Anders Runnman, Nynäshamn (sammankallande)
Rafiq Amiree, Skarpnäck
Emelie Utas, Farsta

Ekonomi
Distriktet har erhållit anslag från region Stockholm samt del av 
medlemsavgiften från riksförbundet.
Distriktets revisorer har efter årsmötet varit:

Ordinarie Nina Jönsson, Järna
Anders Runnman, Ösmo

Suppleant Karin Sääf Göransson, Bagarmossen
Siffergranskningen har utförts av Monica Hedberg, auktoriserad revi-
sor, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB.

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 rät-
tigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är utifrån detta 
perspektiv vi arbetar.
Universell design
I vårt arbete har universell design en central plats. Universell design 
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 använd-
barhet för alla.
Samverkansråd
Vårt praktiska arbete genomförs bland annat genom att vi har repre-
sentanter i olika Samverkansråd inom regionen.
Distriktet svarar på remisser
Distriktet har svarat på fyra remisser under 2020.
• DHR Framtidsgruppens slutrapport - I remissvaret lyfte vi 

bland annat fram: Med tanke på de förändringar DHR-organi-
sationen långsamt genomgår, särskilt på avdelningsnivå, med 
minskat medlemsantal och krympande verksamhet, vill vi att en 
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genomlysning av DHR görs beträffande organisationens upp-
byggnad och funktion. En sådan struktur förändras inte i all hast 
men detta arbete måste snarast påbörjas med tillräckliga resur-
ser, egna och hämtade utifrån.

• HSF - Organisationernas samverkansavtal - I remissvaret till-
sammans med Funktionsrätt Stockholm lyfte vi bland annat fram: 
Att samverkan ska hållas vid minst åtta tillfällen/år även nu när 
inte pensionärsorganisationerna är med då de fått ett eget råd.

• Hållbarhetspolicy för Region Stockholm - I remissyttrandet 
skrev vi bland annat med fokus på folkhälsan att: Personer med 
funktionsnedsättning har sämre förutsättningar än övrig befolk-
ning att uppnå en god hälsa. Bland annat på grund av bristande 
tillgänglighet och ekonomisk otrygghet. Därför är det viktigt att 
policyn har ett brett tillgänglighetsperspektiv. Med det menar vi 
att personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som 
andra ha tillgång och tillträde till bland annat en jämlik hälso- och 
sjukvård, fysisk tillgänglighet i till exempelvis byggnader, anlägg-
ningar och utomhusmiljö. Personer med funktionsnedsättning ska 
ha tillgång till en tillgänglig information och kommunikation. En 
region som uppmuntrar och underlättar fysisk aktivitet, fri rörlighet 
och delaktighet skapar förutsättningar för att personer med funk-
tionsnedsättning kan ta hand om sin hälsa och samtligt vara med 
och bidra till regionens arbete med en hållbar utveckling. 
Utöver det påpekade vi att regionen måste ha ett ständigt pågå-
ende arbete som utgår från perspektiv om mänskliga rättigheter.

• Hållbar utveckling - Trafikförvaltningen, Region Stockholm: 
Kommunikativ tillgänglighet.

Information, rådgivning och stöd till avdelningar och enskilda 
medlemmar
Distriktets webbplats används för att sprida information om aktuella 
frågor, distriktets verksamhet, olika temakvällar och aktiviteter. Vi 
återfinns även på Instagram, Facebook och Twitter. Ledamöter i dis-
triktsstyrelsen har medverkat vid avdelningsårsmöten. Distriktet har 
erbjudit rådgivning och stöd till avdelningarna och enskilda medle-
mmar kan kontakta oss för stöd och rådgivning i olika frågor som är 
angelägna för dem.
DHR-aktuellt i Stockholms län

Redaktör och
ansvarig utgivare: Gunder Wåhlberg
Layout: Ingela Larsson

Utvecklingsprojektet
Det är viktigt för en organisation att utvecklas. Våra årsmöten 
behandlar ofta motioner som handlar om hur verksamheten inom 
distriktet ska förbättras. Vid årsmötet 2019 fanns en motion som 
rörde distriktets organisering i olika avseenden. Diskussionen ledde 
till ett förslag om att en arbetsgrupp skulle tillsättas som kunde 
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fördjupa diskussionen om verksamheten hos både distrikt och 
avdelningar samt våra samarbetsformer. Även behovet av stöd 
och förändring hos avdelningarna skulle belysas för att ta reda på 
hur verksamheten där skulle kunna upprätthållas. Den arbetsgrupp 
som bildades har med viss coronafördröjning kommit igång med sitt 
uppdrag och kommer att lägga ett yttrande i början av nästa verk-
samhetsår.
Distriktet träffar politiker
Distriktet ordnar ibland möten med olika regionspolitiker för att dis-
kutera 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 Rörelsehin-
derförbunden i länet.
Demonstrationer och manifestationer
Distriktet brukar medverka, arrangera och delta i olika demonstra-
tioner samt Prideparaden men på grund av pandemin blev det inget 
sådant i år.
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.

Insiktsutbildningar
Locum brukar ha insiktsutbildningar för att lära sig om olika funk-
tionsnedsättningar och våra olika behov av tillgänglighet. Dessa 
har skjutits upp på grund av pandemin, men man hoppas att de ska 
komma igång igen under 2021.
Insiktutbildningar har hållits digitalt för personer som jobbar i eller för 
trafikförvaltningen samt färdtjänst.
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SAMVERKAN MED REGIONENS LEDNING
Bidragsgruppen
Regionens funktionhinderorganisationer ansöker årligen på fastställd 
och detaljerad blankett om det bidrag regionen beviljar våra orga-
nisationer enligt fastställda kriterier. För 2021 ansökte ett sextiotal 
organisationer om bidrag. Tilldelat regionbidrag avser löner inklusive 
sociala kostnader, hyra samt bidrag för intressepolitisk verksamhet. 
Innehållet i denna verksamhet utgör grunden för den noggranna 
bedömning av bidrag som görs utöver de andra kostnader som tas 
upp i ansökan. Det intressepolitiska innehållet poängsätts och kan 
variera genom åren beroende på hur väl vi kunnat beskriva vår verk-
samhet. Efter bidragsgruppens bedömning och förslag beslutar regi-
onstyrelsen om beloppen.
Distriktets representant i gruppen var Gunder Wåhlberg.

Regionstyrelsens (RS) samverkansråd
I detta samverkansråd träffar vi politiker från alla partier i regions-
tyrelsen och kan i denna direktkontakt med beslutsfattare föra fram 
synpunkter som berör alla regionens verksamheter. RS samver-
kansråd som består av enbart politiker och har möten månadsvis. 
Övriga råd ligger på förvaltningsnivå där vi i huvudsak träffar tjäns-
temän med i stort sett fyra möten om året. Varje möte med region-
styrelserådet har olika teman med inbjudna experter och chefer för 
olika verksamheter. Årets virusspridning av covid-19 har inneburit att 
de flesta mötena hållits digitalt.
Några av de teman som tagits upp i rådet flera gånger under året 
är hur coronaläget påverkat sjukvården och dess resurser. Medias 
rapportering om covid-19 har varit intensiv. Trafikfrågorna och färd-
tjänsten har återkommit vid mötena. Vi har fått löpande information 
om digitaliseringen inom sjukvården, särskilt e-hälsan liksom digi-
tala vårdtjänster, Centrum för hälsodata och AI-satsning. Framti-
dens vårdinformationsmiljö och primärvårdens utveckling har pre-
senterats. Regionförvaltningarnas samlokalisering har diskuterats. 
Hållbarhetsfrågorna i vid mening har diskuterats vid flera möten. 
Personal- och utbildningsfrågor samt förändringar inom hjälpmedel-
sområdet har tagits upp liksom hållbarhetsfrågorna. Nya riktlinjer för 
intressepolitiska bidrag har förberetts och kommer att beslutas. Vid 
varje samverkansmöte finns också punkten där vi från organisatio-
nerna lyfter frågor som efter vårt förmöte tas upp med politikerna.
Distriktet har representerats av Jaan Kaur och Gunder Wåhlberg.

Faktaruta
Region- 
styrelsen leder 
och samord-
nar regionens 
verksamhet och 
ekonomi samt 
följer upp att full-
mäktiges beslut 
förverkligas.
Regionstyrelsen 
förbereder ären-
den som ska 
behandlas av 
regionfullmäktige 
(regionens hög-
sta beslutande 
organ).Styrelsen 
har ett övergri-
pande ansvar 
för regionens 
verksamheter 
och kan i många 
fall själv besluta 
i ärenden som 
inte behöver gå 
vidare till full-
mäktige. Under 
regionstyrelsen 
finns utskott och 
beredningar.
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Regionens bemötandepris
Bemötandepriset 2020 tilldelades ungdomsmottagningar och mot-
tagningar för sexuell hälsa inom SLSO, för deras satsning Ung funk. 
Projektet är en satsning på barn och ungdomar med funktionsned-
sättningar, en särskilt utsatt grupp för vilka man vill förebygga med 
tidiga insatser vid psykisk ohälsa. I projektet ingår en satsning på 
utbildning för alla mottagningar som därefter utdelar en Funkisdiplo-
mering.
I juryn representerades distriktet av Gunder Wåhlberg.

KULTUR
Kulturförvaltningens samverkansråd för tillgänglighet   
(KUF)
Samverkansrådet har under året haft fyra möten under ledning av 
förvaltningschef Eva Bergquist och olika tjänstemän har presenterat 
delar av verksamheten. Kulturförvaltningen har gjort en ombyggnad 
av sina lokaler, med inriktning på ökad tillgänglighet och effektivare 
användning av lokaliteterna. Utlokaliserade enheter har nu kunnat 
flytta in till en koncentrerad enhet för en mängd av regionens olika 
kulturformer.
Vårt deltagande i samverkansrådet har med åren blivit mer effektivt 
och lyhört för våra synpunkter på hur regionen kan utveckla sin roll 
för ett tillgängligt kulturliv. Nämndens ordförande har besökt rådet 
och förmedlade synen på kulturliv som regionen vill arbeta för. Vi har 
diskuterat stödet som beviljas olika utövare av kultur och det krav på 
tillgänglighet som ställs vid bedömningen av kulturstöd. Rådet har 
diskuterat VR-teknik som stöd för personer med synnedsättning. Vi 
har fått information om hur coronapandemin påverkat förvaltningens 
fördelning av bidrag. Förvaltningen går vidare med översynen av 
nämndens stöd till ungdomsorganisationer genom att se över kraven 
på bidragsmottagare och demokratikriterier. Regionen kommer att 
gå in i ett samarbete kring filmproduktion med Stockholms Stad. Vi 
får en presentation av ett stort arbete kring folkbildningsstrategin. 
Den kulturkatalog som länge funnits för vårdinrättningar att beställa 
kulturevenemang från, kommer att läggas ned. Det innebär att för-
valtningen ställer om sitt sätt att arbeta inom vårdområdet. Förvalt-
ningen har också fokus på den digitala tillgängligheten.
Distriktets representanter i rådet har varit Gunder Wåhlberg och 
Beatrice Kolijn.

Faktaruta
Kulturnämnden 
administrerar 
och verkställer 
regionens kultur-
politik och svarar 
för satsningarna 
inom ett brett 
kulturområde.
Nämnden bidrar 
till att stimulera 
och utveckla 
regionens kultur- 
och föreningsliv.

Faktaruta
Bemötande- 
priset belönar 
initiativ som 
på olika sätt 
tillförsäkrar 
människor med 
funktionsned-
sättning delak-
tighet, tillgäng-
lighet och en 
god service till 
regionens olika 
verksamheter. 
Juryn består av 
utsedda politiker 
och distriktsre-
presentanter 
från Funktions-
rätt, SRF och 
DHR.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) råd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft tre samrådsmöten under 
året, första mötet var hos HSF resten var på Microsoft teams. Träff 
har genomförts med presidiet vid två tillfällen, det ena mötet i lands-
tingshuset och det andra mötet på Microsoft teams med Björn Eriks-
son, hälso- och sjukvårdsdirektör tillika ordförande i samverkansrå-
det. Från årsskiftet har pensionärsorganisationerna ett eget råd och 
är inte längre med i samverkansrådet. Det första mötet var i de nya 
lokalerna för HSF på Lindhagensgatan 98. Vi fick en lägesrapport 
om Långtidsutredningen, under året skulle det ha hållits ett antal 
seminarier men dessa har inte blivit av på grund av pandemin.
Samrådet fick också information om primärvårdsstrategin och 
genomförandeplan. Primärvårdsstrategin tas fram för att skapa ett 
långsiktigt mål för primärvården. Primärvården består av många 
olika aktörer och strategin syftar till att få alla dessa att dra åt 
samma håll. Det är viktigt att poängtera att primärvårdsstrategin 
inte bara handlar om primärvården. Det kommer inte fungera om 
inte kommunerna och sjukhusen är med på samma spår och en 
genomförandeplan har nu tagits fram till strategin. Genomförande-
planen svarar på frågorna: vilka åtgärder ska genomföras och ska 
de prioriteras? Det är viktigt att patienter inte hamnar mellan stolar-
na, man måste få rätt vård på rätt plats. För att säkerställa att varje 
åtgärd leder åt rätt håll ska man därför inleda varje åtgärd med en 
utredning och analys, de kommer också att stämma av löpande med 
personen och verksamheten under tiden. Vi har haft ett dialogmöte 
mellan HSF och pensionärsorganisationerna om genomförandepla-
nen. I genomförandeplanen finns ett antal olika åtgärder som ska 
genomföras. En av åtgärderna är att bredda vårdcentralernas vård-
valsuppdrag genom sammanslagning med närliggande vårdval och 
förenkla möjligheterna för underleverantörer. Vi talade bland annat 
om att primärrehabilitering ska tillhöra vårdcentralerna.
Jul och Nyårshelgerna präglades av mindre halka än normalt samt 
färre fall av influensa. Efter Julhelgerna drabbades Karolinska Hud-
dinge av större IT-störningar samt problem med journalsystemet. 
Antalet samtal till 1177 fortsätter att öka, vilket är bra.
Distriktsorganisationerna DHR, SRF och Funktionsrätt vill att sam-
verkan ska fortsätta utifrån det centrala avtalet som beslutats av 
regionfullmäktige med minst fyra möten per år, vilket organisationer-
na anser är för lite eftersom HSF består av 80% av regionens verk-
samhet. Därför vill vi fortsätta med åtta gånger per år á två timmar.
Avdelningen för Närsjukvård var med vid ett av tillfällena och rappor-
terade om genomförandet av dämpande kostnadsutveckling inom 

Faktaruta
Hälso- och 
sjukvårds-
nämnden an-
svarar för att det 
finns ett utbud 
av hälso- och 
sjukvård som 
svarar mot 
befolkningens 
behov.
Uppdraget inne-
fattar ansvar för 
all hälso- och 
sjukvård samt 
tandvård och 
insatser enligt 
LSS. Nämn-
den ska se till 
att hälso- och 
sjukvården styrs, 
samordnas och 
utvecklas på 
ett sådant sätt 
att de samla-
de resurserna 
anpassas till 
befolkningens 
behov och bidrar 
till förbättring av 
hälsotillståndet.
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hjälpmedelsområdet. Där tog vi upp att det ej gjorts någon konse-
kvensanalys av beslutet och högkostnadskortet tas bort, att avgifter 
på elrullstolar kommer drabba en grupp mycket hårt, när den eko-
nomiska situationen är svår för personer som lever på marginalen 
redan. Detta beslut togs i november av regionfullmäktige. 
Covid-19 vården fortskrider. Förvaltningen arbetar med att gå 
igenom den aktuella vårdskulden tillsammans med professionen. 
DHR lyfte frågan om kommande rehabiliteringsbehov inom regio-
nen. Finns det risk att man kommer prioritera ner de patienter som 
har behov av kontinuerlig rehabilitering för de som behöver reha-
bilitering med anledning av covid-19. Förvaltningen har stärkt upp 
primärvårdsrehabilitering och målsättningen är att man ska kunna 
hantera båda grupperna. Förvaltningen tog i september fram en 
rapport om coronapandemins effekter på sjukvården. Under septem-
ber månad var bedömningen att pandemin har haft stor påverkan 
på vården men att vården har klarat sig relativt väl. Vårdbehovet är 
stort och pandemin kommer att påverka folkhälsan på ett grundläg-
gande plan.
Enheten för allmän medicin informerade om revideringen om för-
frågningsunderlag avseende husläkarverksamheten med basal 
hemsjukvård. I förslaget prioriteras personer med stora samman-
satta vårdbehov. Ändring av äldre mottagningsuppdrag, insatser för 
psykisk hälsa, rehabkoordinatorer införs, geografiskt samordnings-
ansvar. Vi tar upp frågan om första linjens psykiatri för personer 
med funktionsnedsättning som har kognitiva svårigheter och har 
andra sätt att kommunicera på och behöver längre tid, tänker man 
sig att alla vårdcentraler ska ha samma kompetens? Förvaltningen 
kommer att återkomma med den frågan till samverkansrådet.

Akutsjukhusen
På grund av coronapandemin genomfördes inga möten under året.
Distriktet representerades av Amir Amirriazi, Anders Berglund, 
Yvonne Björkman, Olle Johansson, Jaan Kaur och Sari Nykvist.

HABILITERING
Referensgrupp för habilitering
Under året har det hållits ett referensgruppsmöte med beställarna 
samt ett möte med Habilitering & Hälsa, båda mötena var under 
hösten och på Microsoft teams. En av de frågor som bland annat 
har varit aktuell under året är första linjens psykiatri. Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen vill att stödet ska komma fler patienter till 

Faktaruta
Patientnämn-
den är vårdens 
fristående och 
opartiska instans 
dit patienter, an-
höriga och per-
sonal kan vända 
sig när det upp-
stått problem i 
kontakterna med 
vården.
Till Patient-
nämndens 
förvaltning kan 
patienter, anhöri-
ga och personal 
vända sig med 
frågor som rör all 
offentligt finan-
sierad hälso- 
och sjukvård.
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godo och att insatser som ska ges till personer inom primärvården 
och första linjens psykiatri utöver de insatser och stöd patienterna 
får inom habiliteringen. Regionen tog detta beslut i november. Vi i 
DHR har påtalat faran med att människor med funktionsnedsättning 
inte kommer få ett tillräckligt stöd av första linjens psykiatri för att 
kompetensen hos sjukvårdspersonalen inte är tillräcklig, till exempel 
om personer använder sig av Bliss, som är ett sätt att kommunicera 
eller att man har kognitiva svårigheter. Det behövs kompetens och 
tid. Det är få husläkarmottagningar/vårdcentraler som har denna 
kompetens. Man är medveten om att det saknas kompetens inom 
psykiatrin vad gäller att möta habiliteringens målgrupper och de 
vill satsa på en generell kompetenshöjning. Man diskuterar att det 
ska finnas en mottagning som har särskild kompetens för dessa 
personer, men det är inte klart ännu. Situationen upplevs som hård 
för människor med funktionsnedsättning. Vår hälsa är generellt 
försämrad och påverkad av åtstramning gällande möjligheter 
till personlig assistans, LSS, färdtjänst och den pandemi som 
vi lever i nu gör inte situationen bättre. Många personer med 
funktionsnedsättning mår inte bra. Vi kommer fortsätta att följa 
upp detta. Vi har också pratat om besparingarna på hjälpmedel 
och vilka konsekvenser det medför för den enskilde. På mötet 
med Habilitering & Hälsa pratade vi om den nya webbsidan och 
om att det finns saker för att göra den mer tillgänglig. Vi talade 
om hur pandemin påverkar människor med funktionsnedsättning 
särskilt på grund av att många tillhör riskgrupper och personer 
är isolerade och inte kan träna, och oro om hälsan hos personer 
som har funktionsnedsättning. De mötena hålls på distans och om 
man träffas försöker de göra dem så smitt säkra som möjligt. Vi 
pratade också om att nå äldre personer med funktionsnedsättning. 
Människor med funktionsnedsättning blir idag äldre och habilitering 
behöver man hela livet.
Distriktet representerades av Yvonne Björkman.

HJÄLPMEDEL
Referensgruppen för hjälpmedel
Under året har det hållits tre referensgruppsmöten med Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen tillsammans med distriktsorganisationerna 
DHR, SRF och Funktionsrätt; under hösten hölls de på Microsoft 
teams. Dessa möten har till största delen handlat om besparing-
ar av hjälpmedel. Hjälpmedel är en förutsättning till full delaktighet 
och självständighet. Besparingar på ca 65 miljoner kronor på hjälp-
medel. Bland annat avgifter på 500 kr styck per år på elrullstolar, 
borttagning av högkostnadskortet på hjälpmedel, duschpallar utan 
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ryggstöd, special bestick, förhöjningsdynor med mera räknas nu till 
eget ansvar, och dessa får man bekosta och köpa själv i handeln. 
Avgifter varje månad på träningshjälpmedel som hand- och ben 
cyklar. Beslutet togs i november i budgeten för 2021. Beslutet som 
Hälso – och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Starbrink tillsam-
mans med den blå-gröna majoriteten fattat, bygger på ett tjänstutlå-
tande som Hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson godkänt. 
Den främsta kritiken som lyfts fram av såväl funktionshinderrörelsen 
som den politiska oppositionen är att föreslagna tjänsteutlåtande 
inte bygger på en konsekvensanalys värt namnet. Det som står i 
beslutet att införa hjälpmedelsavgifter kan få konsekvenser för jäm-
ställd och jämlik vård om hjälpmedelsanvändare med begränsade 
ekonomiska möjligheter väljer att lämna tillbaka hjälpmedel eller att 
avstå från förskrivning av hjälpmedel trots att behov finns. Redan nu 
ekonomiskt utsatta människor får det tuffare. Vi har tillsammans med 
Funktionsrätt Stockholms län och SRF Stockholm Gotland skrivit 
till politiken. Vi har också haft möte med presidiet i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden och med den politiska oppositionen.
Hjälpmedelscentralen Sodexos avtal förlängs till 2024. Man kommer 
också teckna ett nytt avtal med medicinsktekniska hjälpmedel i 
hemmet (MAH), samt att de kommer vara kvar i regionens regi. Ny 
upphandling pågår till mars månad av ortopediska verksamheter. 
Där tog vi upp vikten av kompentens av ortopedtekniker till ortope-
diska skor.
Joakim Jarnryd kommer att sluta som chef på enheten på hjälpme-
del och Marika Berggrund kommer att gå in som chef istället.

Brukarråd Sodexo
På grund av coronapandemin genomfördes inga möten under året.

Brukarråd Hjälpmedel Syd, MAH och KommSyn
På grund av coronapandemin genomfördes inga möten under året.
Distriktet representerades av Amir Amirriazi och Yvonne Björkman.

Läkemedelskommittén
Under året har tre möten hållits.
Vid det första mötet diskuterades bland annat Kloka Listan. Vi fick 
även en genomgång om äldres hälsa av Pauline Raaschou och 
Christian Molnár, som båda är från Läkemedelskommitténs expert-
grupp för Äldres hälsa. De berättade om hur det informationsmateri-
alet ska hjälpa läkaren att göra rätt, när det gäller de mest sköra 
äldre om klok läkemedelsbehandling. Storleken på tabletter har lyfts, 
eftersom många äldre kan ha svårt att svälja.
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Eftersom Pademin slog till med full kraft under våren hölls resteran-
de möten digitalt.
Information gavs om hur regionen arbetat med läkemedelsförsörj-
ning. Det finns en funktion inom den Regionala särskilda sjukvårds-
ledningen som hanterar läkemedelsfrågor kopplat till corona-pan-
demin. Deras fokus är framför allt att, tillsammans med sjukhusen, 
arbeta för att det ska finnas tillgång till de läkemedel som behövs.
DHR lyfte frågan om våra sköra gruppers testprioritet och synen på 
oss när det blir dax för vaccinering.
Erik Johansson, upphandlingskoordinator på Hälso – sjukvårdsför-
valtningen berättade om upphandling av läkemedel som används 
inom vården, exempelvis på sjukhus.
Vi diskuterade vikten av användbara förpackningar som till exempel 
att den nya Alvedon förpackningen är fullkomligt inbrottssäker!
Aktuellt från kommittén är att Gerd Lärfors, som har varit kommitténs 
ordförande slutade vid årsskiftet, rekrytering av ny ordförande pågår. 
Fram till dess är det Rickard Malmström som är tillförordnad ordfö-
rande. Kristina Ateva avslutar sitt uppdrag som farmaceutisk sekre-
terare och ersätts vid årsskiftet av apotekaren Siobhan Wallhuss..
Distriktet representerades av Anna Westerberg och Ingela Larsson.

E-hälsan
På grund av coronapandemin genomfördes inga möten under året.
Distriktet representerades av Amir Amirriazi, Anders Berglund, 
Yvonne Björkman, Olle Johansson, Ingela Larsson och Sari Nykvist.

Stockholms läns sjukvårdsområde
Under året skapade coronapandemin bekymmer kring de olika 
formerna för hur testning kunde genomföras. Inte minst för syn-
skadesidan.
Den digitala verksamheten inom regionen är bred. Året gav 
verkligen syn för sägen framför allt på grund av pandemin. En 
genomgång fick vi av den digitala tillgängligheten – i ett urval bland 
ca 50 webb platser för SLSO. Applikationen ”Alltid öppet” sjösattes 
i full utsträckning. Den är tyvärr bara användbar inom SLSO:s 
område.
FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) skulle bli det genomgri-
pande nya journalsystemet men fick avbrytas av kostnadsskäl enligt 
order från Regionens finansledning. I efterförloppet av den avveck-
lingen, som innehöll hundratals ingående initiativ, gällde det att 
vidmakthålla utvecklingen för Region Stockholms vårdnära digital-

Faktaruta
E-hälsa är för 
vårdutövande 
som tar hjälp 
av elektroniska 
processer och 
kommunika-
tion. Begreppet 
kan omfatta 
en rad tjänster 
i gränslandet 
mellan medicin, 
sjukvård och 
informations-
teknik, såsom 
e-journaler, och 
hälsoinformation 
för patienter.
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isering. Det var bråttom att följa upp tvingande myndighetskrav, att 
bevaka utgående avtal. På något sätt skulle man fortsätta ta initiativ 
för att nå FVM:s effektmål. Till exempel att ändå göra det lättare för 
såväl patienten som för vårdens medarbetare. Att fortfarande ha 
kvar journalsystemet Take Care.
Patient- & närståenderådet, som etablerades i samband med den 
stora planerade FVM upphandlingen, har fått läggas på is i avvaktan 
på en eventuell ny upphandling. Det rådet, som vi ingått i, träffades 
en gång per månad. Ett första upphandlingsförsök till intressenter 
hade gjorts. Men avbröts. Få anmälde intresse, troligen för projek-
tets komplexitet.
Distriktet representerades av Olle Johansson och Jaan Kaur.

Locums samverkansråd
När coronapandemin slog till med full kraft under våren ställdes alla 
möten in. Så småningom började vi övergå till digitala möten.
Innan sommaren skickade Locum ut en sommarhälsning med infor-
mation om vad som var på gång.
När det gäller covid-19 har frågan kring ventilationen på sjukhu-
sen kommit upp, men när WHO konstaterade att det handlade om 
droppsmitta, genonförde Locum olika åtgärder utifrån den infor-
mationen. Man gjorde bland annat en översyn gällande över- och 
undertryck i ventilationen samt minimerade förekomsten av läckage 
mellan vårdrummen och korridoren / publika ytor.
Locum hade tänkt satsa på utformningen av larmknappar under 
året, men det blev uppskjutet på grund av pandemin.
Locum har olika samgranskningsgrupper där medlemmar i samver-
kansrådet får möjlighet att tillsammans med Locum göra ett studie-
besök i vårdlokaler för att diskutera tillgängligheten. 
I oktober var vi i en så kallad Mock-up i vårdbyggnad 21 på Dan-
deryds sjukhus. En Mock-up är som ett eller flera rum där man kan 
se hur det är tänkt att vara i färdigt skick. Innan vi gick in i lokalerna 
samlades vi för en genomgång. Det första vi lade märke till var att 
de hade en brits i undersökningsrummet som såg väldigt säker ut. 
De flesta britsar är ofta smala och utan grindar. Den här britsen såg 
ut att vara bred och framför allt hade den rejäla grindar, vilket ingav 
trygghet. Den fick de beröm för, vilket de skulle föra vidare. 
I hygienrummet var det svårt att nå till pappersbehållaren som satt 
bredvid handfatet, vilket ju tyvärr är vanligt. Däremot var det en stor 
spegel över handfaten, vilket gör att oavsett om du står eller sitter 
kan du spegla dig!
Distriktet representerades av Sari Nykvist och Anna Westerberg.

Faktaruta
Locum AB är 
en av Sveriges 
största fastig-
hetsförvaltare 
som svarar för 
att sjukhus och 
andra vårdinrätt-
ningar i länet har 
ändamålsenliga 
lokaler. Bland 
hyresgästerna 
dominerar sjuk-
vården i länet, 
såväl offentlig 
som privat. Lo-
cum AB ägs av 
Region Stock-
holm.
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TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER
Distriktsorganisationerna DHR, SRF och Funktionsrätt samverkar 
med trafikförvaltningen om tillgänglighet i kollektivtrafik och färd-
tjänst för hela region Stockholm. Medlemmars positiva och negativa 
erfarenheter i kollektivtrafik och Färdtjänst hjälper oss att påverka 
politiker i Stockholms region om vad som behövs för att kollektiv-
trafik samt Färdtjänst skall fungera för alla. Samarbetsavtalet med 
Stockholms Region ger oss möjlighet att samverka om tillgänglighet 
i kollektivtrafiken samt bevaka våra intressefrågor inom Färdtjänst.
Året 2020 blev mycket annorlunda för vår samverkan med Trafikför-
valtningen. Flera möten var planerade med förvaltning i olika former, 
men snart fick vi lära oss att en farlig pandemi hade nått hela värl-
den och Sverige. I mars fick vi information från förvaltningen att alla 
planerade möten ställts in tillsvidare.
Så hela våren gick utan några möten och träffar. Men på hösten fick 
vi äntligen mötas med hjälp av internet. Det kändes konstigt och 
svårt att följa diskussionerna. Därefter hölls tre digitala möten i sam-
verkan med Trafikförvaltning och färdtjänst.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRN)
Tillväxt och regionplaneförvaltningen, fortsättningsvis TRN, bjöd 
in till ett samverkansråd med funktionshinderrörelsen och pensio-
närsorganisationerna i mitten av december. Mötet genomfördes digi-
talt i Teams, eftersom pandemin hindrade oss från att träffas i lokal.
TRN:s uppdrag innebär bland annat att analysera och ge underlag 
till kommunerna för att underlätta för kommunerna i deras planering 
av och bidrag till en region i framkant. Därutöver är uppgifter för 
TRN Regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen, regionalt 
utvecklingsansvar enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar samt 
ansvar för  Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstif-
telsen i Stockholms län och Stiftelsen Flemingsberg Science.
Frågorna för detta möte var bland annat:
• Regionplanering i framkant
• Hållbar regional tillväxt
• Tillvarata kompetens och matchning på arbetsmarknad 
• Ökat bostadsbyggande
Förvaltningen undersöker befolkningens ålder, inkomst med mera 
för att analysera exempelvis behoven inför ett ökat bostadsbyggan-
de. Det innebär inte att speciell hänsyn tas till bostäder för exempel-
vis äldre. Fokus är istället bostäder för alla.
Under mötet visades staplar som redogjorde för hur arbetslösheten 
utvecklats under pandemin. Distriktets ombudsman nämnde i sam-

Faktaruta
Trafiknämnden 
fattar beslut, 
upphandlar 
samt ingår avtal. 
Avtalen överlåts 
därefter till AB 
SL vilka uppdrar 
åt trafikförvalt-
ningen – att för-
valta avtalen för 
AB SL:s räkning. 
Till Trafikför-
valtningen hör 
SL:s personal, 
administrativa 
tillgångar, avtal 
och tillgångar 
som inte hör 
till trafikverk-
samheten samt 
trafiktillstånd för 
järnvägar och 
sjöfart.
Hos AB SL finns 
tillgångar som 
hör till trafikverk-
samheten. 
Trafikförvalt-
ningen an-
svarar för att 
Stockholms 
läns invånare 
och besökare 
ska kunna resa 
tryggt, tillgängligt 
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kollektivtrafiken i 
länet.
Region Stock-
holm har det 
övergripande an-
svaret för att alla 
som bor i eller 
besöker Stock-
holms län ska 
ha tillgång till 
en väl utbyggd, 
lättillgänglig och 
pålitlig kollektiv-
trafik.
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band med detta att: det vore intressant att se hur arbetslöshet bland 
personer med funktionsnedsättning utvecklas i pandemin. Samma 
sak kring folkhälsa, att distriktet önskar att man får med personer 
med funktionsnedsättning i alla sammanhang där viktiga perspektiv 
för en förbättrad folkhälsa diskuteras.
I övrigt presenterades TRN:s budgetansvar inför 2021 med många 
besparingskrav. Det innebär bland annat minskade investeringar, 
minskad administration och att 100 politiska uppdrag upphör, alla 
nämnder åläggs effektiviseringskrav genom bland annat förbättrad 
samordning och en tydlig prioritering inom vård ock kollektivtrafik.

Trafikverkets råd
Året 2020 blev ett konstigt år. På grund av pandemin kunde vi inte 
följa upp våra ordinarie möten med Trafikverket region Stockholm. 
Vi har ett samverkansavtal med Trafikverket region Stockholm som 
innebär att vi ska träffas tre gånger per år men på grund av pande-
min kunde vi bara hålla ett kortfattat möte digitalt på senhösten.
Vår samverkan med Trafikverket region Stockholm handlar mest om 
tillgänglighet i verksamheten som berör folks dagliga resor med tåg, 
båt och bil och inte minst gång och cykelvägar. Därför försöker vi 
påverka tillgängligheten där folk rör sig mycket.
Under året har deras arbete påverkats av pandemin och inga nya 
projekt har startats. Projekt som pågått har varit de som planerats 
året innan eller som pågått under år.
I samverkansavtal med trafikförvaltningen har vi haft till hjälp resurs-
grupper som:

Land och sjö resursgrupp
Under året har två digitala möten hållits med resursgruppen.

Färdtjänst
Under året har två digitala möten hållits med resursgrupp färdtjänst.
Vi fick information om att färdtjänstnämnden beviljat mer stöd  i 
form av pengar till åkerier som bedriver rullstolstaxi. Pandemin har 
drabbat taxi branchen hårt och några åkerier har gått i konkurs. 
Detta kan tyvärr ha en negativ påverkan på våra resor om vi måste 
vänta längre för att få ett bil.
Däremot har pandemin gett ett positivt resultat i färdtjänstbudgeten  
på grund av mindre färdtjänstresor men tyvärr kommer det inte 
påverkar positivt för oss. Vi får inte utökat antal resor.

Faktaruta
Trafikverket 
region Stock-
holms uppdrag 
är att ansvara för 
den långsiktiga 
infrastruktur-
planeringen för 
vägtrafik, järn-
vägstrafik, sjöfart 
och luftfart samt 
för byggande 
och drift av stat-
liga vägar och 
järnvägar.

Faktaruta
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personer med 
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sättning.
Färdtjänst-
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och följer upp 
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med entreprenö-
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Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) resurs-
grupp
På grund av coronapandemin genomfördes inga möten under året.
I samverkan med Trafikförvaltningen har Amir Amirriazi, Patrick 
Englund, Jaan Kaur och Ingela Larsson representerat distriktet.

ÖVRIGA MÖTEN, KURSER MED MERA VI 
ARRANGERAT
Distriktets kurser och konferenser
Våra medlemsträffar har två syften. Dels ska medlemsträffarna bidra 
till ökad kunskap för distriktets och avdelningarnas styrelser inom 
olika intressepolitiska områden som exempelvis färdtjänst och kon-
ventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Dels ska våra träffar erbjuda sociala möten mellan våra medlemmar 
vilka bland annat ska bidra till en känsla av gemenskap. Pub-kvällar-
na har varit distriktets träffar med socialt fokus men som under året 
bara kunnat genomföras en gång på grund av pandemin.
Coronan har inneburit att distriktets verksamhet under 2020 har gått 
på halvfart. Det tog lite tid för oss att ställa om till digitala träffar, den 
första hölls under hösten. Digitala träffar har fungerat någorlunda. 
Ibland har tekniken strulat för oss, en del av oss har haft svårt att 
delta i den digitala formen, men framför allt har vi saknat att kunna 
ses på lokal. Vi har däremot fått med medlemmar som vi tidigare 
inte stött på i verksamheten genom att ha digitala träffar. Vi har med-
lemmar som tidigare inte vågat, kunnat eller velat gå ut på kvällar-
na. Eller medlemmar som är oroliga att smittas under resan till eller 
ifrån eller under ett fysiskt möte. Under året har distriktet arrangerat 
tio egna kurser och konferenser inom vårt intressepolitiska område 
med totalt cirka 130 deltagare.
Nedan redovisar distriktet våra aktiviteter som vi genomfört 
under det märkliga pandemi-år som nu är till ända:
Januari
I januari erbjöd vi länets män en träff som vi valde att kalla ”Mans-
bilder och identitet”. Distriktets medlem Patrik Forslin var samtals-
ledare för denna kväll som fokuserade på samtalet män emellan. 
Kvällen var uppskattad och önskemål om flera träffar framkom. Sen 
kom pandemin i vägen för fortsatta fysiska träffar, för de 5 män som 
samlats.
Februari
Susanne Lövgren, Försäkringskassan besökte oss med anledning 
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av att Handikappersättning har blivit Merkostnadser-
sättning. Susanne informerade om de förändringar 
som skett, vad det innebär för dig som planerar att 
ansöka om ersättning samt vad man kan söka Mer-
kostnadsersättning för.
Intresset för denna träff var stort, 30 anmälda. Fler ville närvara så 
en till träff erbjöds vilken levererades digitalt via länk till Försäkrings-
kassans externa play-kanal. Medlemmarna informerades om denna 
möjlighet i ett medlemsnyhetsbrev från distriktskansliet.
Mars-augusti
Inga träffar genomfördes mellan mars och augusti.
September
Här tog våra digitala träffar vid vilka hölls via Microsoft Teams med 
möjlighet att även kunna ringa in till mötet.
Distriktsstyrelseledamot, Anna Palmborg, som är socionom, berät-
tade om Socialtjänstlagens olika insatser som exempelvis Hem-
tjänst, Trygghetslarm, Ledsagarservice och Kontaktperson.
Anna berättade också om skillnaden mellan Skäliga levnadsvillkor 
enligt Socialtjänstlagens skäliga levnadsvillkor och goda levnadsvill-
kor enligt LSS.
14 deltagare närvarade.
En Ombudsträff hölls med de sex ombuden för valdistrikt 3 inför 
förbundsmötet där vi pratade om vad ett ombuds uppdrag innebär.
Sista september hölls en träff inför Förbundsmötet. Syftet med den 
var att diskutera frågor och motioner som kom upp på Förbundsmö-
tet. Ett förberedande möte med vilket ombuden önskade diskutera 
våra ställningstaganden. 
18 deltagare.
Oktober
En Ombudsträff hölls med de sex ombuden och några ersättare 
inför förbundsmötet där vi diskuterade handlingarna och började 
lägga upp vår strategi för Förbundsmötet.
November
I början av november genomförde vi en träff om tandvårdsstöd. 
Simon Linnér som är Övertandläkare berättade för oss om bland 
annat villkoren för tandvårdsstödet. Vem kan få tandvårdsstöd, var 
och hur söker man stödet, vad kostar det var exempel på frågor som 
medlemmarna fick möjlighet att ställa och få svar på under träffen.
16 medlemmar deltog.
Vår återkommande Tjej-/Kvinnokväll ägde rum i mitten av novem-
ber. Denna gång med fokus på corona. Hur mår vi och hur kan vi 
stötta varandra var frågor som fick ta plats under kvällen.
14 kvinnor deltog.
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Årsmöte, läs mer under punkten Årsmöte.
December:
På den internationella funktionshinderdagen, den 3 december, 
erbjöd distriktets styrelse, medlemmarna, en diskussionskväll med 
tema: Vad hände på Förbundsmötet. Ombuden som deltog på 
Förbundsmötet berättade om sina upplevelser från Förbundsmötet. 
9 deltagare.
Årets sista tematräff ägde rum i mitten av december. Temat för 
träffen var E-hälsa och Alltid öppet-appen. En app som erbjuder 
digitala vårdbesök i Region Stockholm. Maria Ahlmark och Gabor 
Révay, båda med olika ansvar för appens utveckling berättade om 
hur arbetet går med att utveckla appen och då med fokus på inne-
håll och tillgänglighet. 
13 medlemmar deltog i denna träff.
Årsmöte, läs mer under punkten Årsmöte.

Smärtcirkeln
Gruppen hann hålla två träffar innan pandemin slog till och resteran-
de tillfällen ställdes in. Vid de tillällena läste de boken ”När kroppen 
gråter”. Cirkeln har bestått av tio personer. Till varje tillfälle har grup-
pen haft några sidor i boken ”När kroppen gråter” i läxa som sedan 
har diskuterats på följande möte.

Informationsmaterial och mässdeltagande
Under året har fyra medlemsnyhetsbrev gets ut till de medlemmar 
som angett sin e-postadress. Ett utav medlemsnyhetsbreven sändes 
även per post till de som inte har angett e-postadress. Avdelningar-
na har också genom särskilda meddelanden fått information om akti-
viteter och andra handlingar.

Förbundsmötet
2020 års förbundsmöte anordnades digitalt via VoteIT. Förbunds-
mötesombuden utsågs genom direktval bland medlemmarna inom 
de tio valkretsarna inom förbundet. Vårt distrikt utgjorde en egen 
valkrets med sex ombud baserat på vårt antal medlemmar. DHR 
Stockholms läns distrikt representerades av Rafiq Amiree, Anders 
Berglund, Yvonne Björkman, Ingela Larsson, Anna Palmborg och 
Anna Westerberg. Från distriktet deltog även ett antal åhörare.
Till förbundsmötet hade 27 motioner inkommit. 15 av dessa kom från 
vårt distrikt fördelade enligt följande: 4 från enskilda medlemmar i 
Stockholmsavdelningen och 11 från distriktsstyrelsen. Mottagandet 
var dock lite blandat: 4 bifölls, 4 ansågs besvarade och 7 avslogs 
av förbundsmötet. Ett beslut som togs var att man inte längre ska 
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behöva ha egen erfarenhet av att leva med nedsatt rörelseförmåga 
för att utåt representera DHR; detta är en uppfattning som inte dis-
triktet delar.
Liza Syeda valdes in i förbundsstyrelsen och Ingela Larsson kom in i  
valberedningen.

SAMARBETE MED ÖVRIGA FUNKTIONSHIN-
DERORGANISATIONER
Rh-gruppen (Rörelsehinderföreningarna i samverkan)
DHR är en av föreningarna i en samverkansgrupp som vi har i länet, 
RH-gruppen. Den består av distriktsorganisationerna DHR, Neuro, 
RTP, Reumatikerförbundet och RBU.
Vanligtvis ses vi en gång i månaden för att diskutera samverkan i 
aktuella frågor. Under året var särskilt förändringarna i hjälpmedels-
frågan viktig att lyfta gemensamt. Det gjorde vi genom en namnins-
amling som skrevs under av drygt 3000 namnunderskrifter. 
I övrigt har vi inte samverkat genom RH-gruppen under detta år.
Distriktet har representerats av Jaan Kaur, Ingela Larsson och Sari 
Nykvist.

Samarbete kring BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter
På grund av pandemin har inga möten hållits under året.
Projekt ”Normbrytande funktionalitet och sexualitet under pan-
demin”
Normbrytande funktionalitet och sexualitet under pandemin heter 
ett projekt som BOSSE genomförde under hösten 2020. Syftet 
med projektet har varit att undersöka hur personer med funktion-
snedsättning påverkas av pandemin och att ge individuellt stöd.
En referensgrupp knuten till projektet har fungerat som ett bollplank 
och som en idébank till projektet. Gruppen representerades av DHR 
Stockholms läns distrikt, Noaks ark, Independent Living Institute, 
Funktionsrätt Sverige, HBT-hälsan, RFSL Stockholm, RFSU och av 
Riksförbundet FUB.
Andra aktiviteter i projektet har exempelvis varit en fokusgrupp 
bestående av fyra personer ur målgruppen, två män och två kvinnor, 
Utöver det har informationsspridning om projektet varit i fokus. Detta 
genom annonsering och artiklar i tidningar och i sociala medier.
Projektet avslutades med ett slutseminarium. Fokus för slutsemi-

Faktaruta
Rh-gruppen 
är en samman-
slutning av de 
fem rörelsehind-
erförbundens 
länsorganisatio-
ner inom Stock-
holms län: DHR, 
NEURO, RTP, 
RBU och Reu-
matikerna.
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nariet var att belysa de effekter som uppstår då en individ lever med 
flera minoritetskap. Projektet presenterades och målgruppens erfar-
enheter lyftes under seminariet.
Två foldrar togs fram - En som vänder sig till yrkesverksamma inom 
myndigheter, vård och omsorg och en som vänder sig till målgrup-
pen för projektet. Referensgruppen för projektet uttryckte ett behov 
av en folder som vänder sig till målgruppen för att en sådan kan 
bidra till att stärka målgruppen i det faktum att man inte är ensam. I 
den folder som vänder sig till målgruppen finns personliga berättels-
er om att leva som hbtq-person.
Foldrarna kan beställas via BOSSE och finns digitalt på deras webb-
plats.
Fortsättning – viktigt att kunskapsutbyte tas tillvara.
Referensgruppen för projektet kommer att fortsätta i nätverksform 
efter avslutat projektet. BOSSE är sammankallande.
I detta samarbete återfanns Anders Berglund och Sari Nykvist.

Presidiemöten
Presidiemöten är en samarbetsform för de organisationer som teck-
nar samverkansavtal på regionsnivå: SRF, Funktionsrätt och DHR. 
Under året genomfördes två möten.

ORDFÖRANDENS SLUTORD
Året 2020 som vi nu lagt bakom oss blev inte det år vi förväntat oss 
och hoppats på. Vi hann knappt börja med vår verksamhet innan 
pandemin slog till och lämnade oss oförberedda och lite vilsna Den 
och den ökande smittspridningen tvingade oss att fundera på hur 
vi kan genomföra vår verksamhet och våra möten på ett säkert sätt 
som innebär att vi inte utsätter någon för fara eftersom det stora 
flertalet av våra medlemmar är i en riskgrupp. Samtliga i distrikts-
styrelsen och vår personal är i riskgrupp och/eller har någon i sin 
närhet som är i någon riskgrupp. De riktlinjer och rekommendationer 
som Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och vår egen För-
bundsstyrelse utfärdat behövde vi också förhålla oss till
Hur märktes det då i vår verksamhet?
All vår personal fick jobba hemifrån. De fanns tillgängliga för medle-
mmar och andra per telefon och mejl.
Planerade fysiska möten övergick till att bli digitala. 
Våra kurser och konferenser skedde via Teams och deltagande via 
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dator, surfplatta, smartphone eller vanlig telefon. Inför våra möten 
har vår personal haft kontakt med den som känt sig osäker, gått 
igenom hur det går till och haft testmöten.
Styrelse- och personalmöten har skett digitalt via teams.
Årsmötet senarelades till november/december och genomfördes i 
två steg med brevröstning däremellan för val styrelseledamöter. 
Samverkansmöten och insiktsutbildningar som våra representanter 
har med regionen skedde via Teams, Skype eller Zoom. Det gäller 
också våra kontakter med företrädare för de politiska partierna eller 
förvaltningarna.
Förbundsmötet genomfördes med det digitala verktyget voteIT.
Vi lade ner de uppskattade pubträffarna. 
Våra digitala möten har inneburit att fler kan delta. 
Vi har kortat mötena till 90 minuter i stället för 120 minuter. 
Vi har fått med medlemmar som 
vi tidigare inte stött på i verk-
samheten. Vi har medlemmar 
som tidigare inte vågat, kunnat 
eller velat gå ut på kvällarna. 
Eller medlemmar som är oroliga 
att smittas under resan till eller 
ifrån eller under ett fysiskt möte.
Vi har deltagare som inte 
behövt prioritera bland våra träffar av oro att inte färdtjänstbiljetterna 
ska räcka till det andra de också vill göra.
Dessa erfarenheter tar vi med oss när vi planerar verksamheten för 
kommande år.
Vi bär med oss erfarenheterna från året då pandemin tvingade oss 
till många omprövningar i vårt sätt att mötas, i att fika tillsammans, 
att umgås. Och sörja alla de vi förlorat.
Nu lägger vi 2020 bakom oss och blickar framåt. Vi har viktiga upp-
gifter framför oss. Saker och rättigheter vi behöver erövra och åter-
erövra inom områdena hjälpmedel, rehabilitering/habilitering, allmän 
kollektivtrafik och färdtjänst. 
Styrelsen har till årsmötet tagit fram en skiss för verksamheten åren 
2021, 2022 och 2023. Det är en skiss som omständigheterna kan 
komma att förändra. Men den visar på en färdriktning. Vi hoppas att 
ni alla följer och stödjer oss på vägen.
Låt oss hoppas att 2021 bli året då vi åter kan träffas fysiskt, röra vid 
varandra, kramas.
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Sundbyberg den 5 maj 2021

Liza Syeda,
Vice ordförande Gunder Wåhlberg

Kassaförvaltare

Jaan Kaur, ordförande

Amir Amirriazi Anna WesterbergAnna Palmborg

Ledamöter:

Beatrice Kolijn Yvonne BjörkmanPatrick Englund

Olle Johansson,
vice sekreterare



Kontaktuppgifter till 
DHR-avdelningarna inom Stockholms länDHR-avdelningarna inom Stockholms län

DHR Botkyrka-Salemavdelningen
070-449 08 70, (kontaktperson)
am@kolhed.se
DHR Huddingeavdelningen
073-525 86 43
patrick.englund@dhr.se, ordf.
www.dhrhuddingeavdelningen.se
DHR Nacka-Värmdöavdelningen
073-262 67 64, ordf. 
ken.gammelgard@outlook.com
DHR Norrtäljeavdelningen
076-041 48 70, exp 
dhrnorrtalje@gmail.com
DHR Nynäshamn-Haninge- 
avdelningen
08-520 205 40, exp
nynashamn-haninge@dhr.se
DHR Stockholmsavdelningen
08-564 826 50, exp
info@dhrs.se
http://www.dhrs.se
DHR Sundbybergsavdelningen
073-610 67 28, ordf.
yvonne-bjorkman@outlook.com
DHR Södertäljeavdelningen
08-550 119 60, exp
britt.stig@telia.com
DHR Tyresöavdelningen
dhrtyreso@gmail.com
073-824 38 16, ordf.
DHR Täbyavdelningen
c/o DHR Stockholms läns distrikt

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


