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Protokoll 11/2021 
fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm 
 
Tid: måndagen den 13 december kl 18.00-20.00 
Hybrid- Regionkansliet, Kavallerivägen 30, Rissne och några 
möte: via Microsoft Teams (digital plattform) 
 
Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anders Berglund, Anna Wester-

berg, Beatrice Kolijn, Gunder Wåhlberg, Liza Syeda, Mag-
nus Lindmark, Olle Johansson, Patrick Englund och 
Yvonne Björkman 

Adjungerad: Lena Haglöf 
I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist 
 
§§ 142 - 156 
 
§ 142. Sammanträdets öppnande 
Jaan, regionsordförande hälsade närvarande välkomna till första styrel-
semötet efter namnbytet till DHR Region Stockholm och öppnade styrel-
semötet. 
 
§ 143. Fastställande av dagordning 
Regionstyrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen. 
 
§ 144. Val av justerare 
Regionstyrelsen beslutade: 
att utse Yvonne till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
 
§ 145. Anmälan av DS-protokoll 

a) DS-protokoll 10/2021 
Regionstyrelsen beslutade: 
att godkänna anmälan av DS-protokoll 10/2021. 

 
§ 146. Helgstängning kansliet 
Jaan, regionsordförande meddelade att kansliet hålls helgstängt den 22 
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december 2021 – den 8 januari 2022. 
Regionstyrelsen beslutade: 
att utifrån Annas skrivelse, vid styrelseupptakten diskutera vad som in-

går i styrelseledamöters uppdrag. 
 
§ 147. Ekonomi 

a) DHR-aktuellt Region Stockholm / Nollåttan 
Regionstyrelsen diskuterade för och nackdelar med att hålla 
DHR-aktuellt Region Stockholm i egen regi under 2022. 
Lena föreslog att ett redaktionsråd skulle tillsättas. 
Regionstyrelsen beslutade: 
att under 2022 ej medverka med DHR-aktuellt Region Stockholm. 
att ge ut DHR-aktuellt Region Stockholm i egen regi under 2022. 
att diskutera frågan kring redaktionsråd vid upptakten. 
 
b) Täby-avdelningens kapital 
Gunder rapporterade att Täby-avdelningens bankkonto är avslu-
tat och kapital nu är överfört till DHR Region Stockholm hos Han-
delsbanken. 
 
c) Arvodering arbetsgrupperna 
Gunder påtalade skillnaden mellan projekt och arbetsgrupp: Ett 
projekt har en början och ett slut medan en arbetsgrupp är något 
som kan vara fortlöpande såsom till exempel smärtcirkeln. 
Anders påtalade att ingen är utsedd ordförande för styrelsens ar-
betsgrupper vilket Anna höll med om för hon är sammankallande 
i arbetsgrupp men alla i gruppen gör ju lika mycket. 
Yvonne tyckte styrelsen behövde avstämningsmöten för arbets-
gruppernas arbete. 
Regionstyrelsen beslutade: 
att återremittera underlaget till förslag vilket tas upp igen vid 

2022 års första styrelsemöte. 
 
§ 148. Åtgärds-/bevakningslistan 
Åtgärds-/bevakningslistan gicks igenom. 
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§ 149. Verksamheten 
a) Verksamhetsplan Jubileums-våren 2022 
Regionstyrelsen beslutade: 
att träffa partierna var för sig för att få höra om deras syn på 

Funktionshinderpolitiken. 
att bjuda in till politikerdebatt i augusti. 
att koncentrera oss till ett visst antal frågor men inte dölja det 

andra då allt hänger ihop. 
att uppdra åt Valgruppen att ta tag i politikerträffarna samt poli-

tikerdebatten. 
 
b) Styrelseupptakt, söndagen den 23 januari kl 09.30-15.00 
Regionstyrelsen beslutade: 
att hålla styrelseupptakten som ett hybridmöte. 
att vid styrelseupptakten diskutera rutin för att fånga upp nya 

medlemmar. 
 
c) Distriktsårsmötet 
Plan för framtagande av Verksamhetsberättelse förelåg. 
Regionstyrelsen beslutade: 
att uppdra åt Ingela att leta efter lokal för årsmötet. 
 
d) Medverkan vid Hjultorget 18-19 maj / Järvaveckan 1-5 juni 
Lena meddelade att tält är gratis vid Järvaveckan 2022. 
Yvonne föreslog att vi håller något kring hjälpmedel tillsammans 
med RH-gruppen vid Järvaveckan. 
Regionstyrelsen beslutade: 
att uppdra åt Sari att kontakta RH-gruppen om att ha gemen-

samt tält under Järvaveckan. 
att uppdra åt Olle att ordna med seminarieplats vid Hjultorget. 
 
e) Kulturaktiviteter för Botkyrka, Södertälje (Fortsätt här) 
Anders meddelade att Framtidsgruppen önskade få hjälp med 
kulturaktiviteter för Botkyrka och Södertälje. 
Regionstyrelsen beslutade: 
att uppdra åt Gunder och Beatrice att vara Framtidsgruppen 

behjälpliga när det gäller kulturaktiviteter. 
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§ 150. Jubileumslogga 
Jubileumslogga förelåg framtagen av Ingela. 
Regionstyrelsen beslutade: 
att för år 2022 anta jubileumsloggan. 
 
§ 151. Profilprodukter 
Arbetsgruppen Trycksaker visade det de hade beställt, inväntade bara 
jubileumsloggan vilken antogs i punkten ovan. Order hade lagts på log-
goband, ficklampa, vattenflaska och reflexclips. 
 
§ 152. Arbetsgrupperna 

a) Avrapporteringar 
(Har diskuterats under andra punkter) 
 
b) Vårdcentralernas tillgänglighet 
Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

 
§ 153. Kollektivtrafikläget 
Jaan meddelade att han haft möte idag med MTR som vill få in syn-
punkter kring tågvärdarna och vad som ska komma efter. Det kommer 
att bli ett nytt möte i januari då de kommer presentera mer konkreta för-
slag om hur de tänker lösa detta. 
Jaan informerade också om att livslängden för färdtjänstens rullstolstaxi 
är förlängd från 6 år till 7 år. De kommer att fortsätta med ensamåkning 
första kvartalet 2022. Diskussion hölls om att många känt sig illa behand-
lade, resegarantin får ändå inte fram några bilar fast en ringer dem. 
 
§ 154. Region Stockholm föreslår förlängning av avtal och avbryter 

upphandling av psykosociala habiliteringsinsatser för per-
soner med funktionsnedsättning 

Yvonne berättade att Region Stockholm avbryter sitt avtal med BOSSE 
den sista december 2023 och informerade om vad det kommer att inne-
bära för personer med funktionsnedsättningar. 
I mitten av januari kommer BOSSE kalla organisationerna till ett möte 
kring detta. 
 
§ 155. Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte 
(Har diskuterats under andra punkter) 
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§ 156. Avslutning 
Gunder överlämnade julklapp till personalen och därefter avslutade ord-
föranden styrelsemötet. 
 
2021-12-13 
 
 
 
Ingela Larsson 
 
Justeras: 
 
 
 
Jaan Kaur Yvonne Björkman 
Ordförande Justerare 


