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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 - arbetar mot Riksdag, regering och centrala myndigheter.
Distrikt/region - arbetar med regionspåverkan. Hit räknas kollektiv-
trafik, sjukvård, hjälpmedel och rehabilitering.
Avdelning - arbetar på kommunal nivå med frågor som socialtjänst, 
hemtjänst och tillgänglighet.

Namnbyte - DHR Region Stockholm
Vid distriktsstyrelsemötet i oktober beslutades om att byta namn till 
DHR Region Stockholm och förbundsstyrelsen godtog vår ansökan 
samma månad. Ett självklart steg för oss att ta eftersom vi har vårt 
rättighetspolitiska fokus kring regionfrågor. 
Vi har och kommer fortsatt att samverka med regionens olika nämn-
der och förvaltningar.

Medlemmar
Under året har två avdelningar begärt och av DHRs förbundsstyrelse 
beviljats begränsad verksamhet högst tre år, det gäller:
Botkyrka-Salemavdelningen - begränsad verksamhet från och 
med den 10 juni 2021
Täbyavdelningen - begränsad verksamhet från och med den 9 sep-
tember 2021
Följande tio DHR-avdelningar tillhör regionen:
Avdelning Antal medlemmar 31/12
  2021 2020 2019 2018 2017 2016
Botkyrka-Salem  17 18 23 27 32 32
Huddinge  44 42 46 46 42 43
Nacka – Värmdö  34 32 36 37 33 32
Norrtälje  84 102 117 112 116 123
Nynäshamn – Haninge  23 25 23 26 26 27
Stockholm  527 543 578 598 610 621
Sundbyberg  26 28 30 31 29 28
Södertälje  50 57 66 63 70 70
Tyresö  19 22 27 27 27 31
Täby     32 35 38     41 39 40
Distriktet totalt  856 904 984 1008 1024 1047

År 2010: 
1572 medlemmar

År 2021: 
856 medlemmar
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Vårt uppdrag, våra uppdragsgivare
På uppdrag av DHRs Förbundsstyrelse och avdelningarna i region-
en bedriver vi rättighets- och intressepolitisk verksamhet kring läns-
övergripande 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.

Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2021

Förtroendevalda, sammanträden och personal
DHR Region Stockholms arbete leds av en årsmötesvald styrelse 
med tio ledamöter, fem män och fem kvinnor samt en adjungerad 
kvinna, som alla har nedsatt rörelseförmåga. Styrelsen har under 
året hållit elva protokollförda styrelsemöten och två styrelsekonfe-
renser. Styrelsen har även utsett ett beredningsutskott vilka utgörs 
av ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och en övrig styrel-
seledamot (efter rullande schema). 
Styrelsen har efter årsmötet den 5 juni 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
 Magnus Lindmark, Stockholm
 Liza Syeda, Norsborg
 Anna Westerberg, Täby
Adjungerad Lena Haglöf, Hägersten

Distriktskansliet ligger i Rissne, Sundbyberg. Vi har under året haft 
två deltidsanställda och en halvtidsanställd kvinna varav två använ-
der rullstol.
Under året har följande personer varit anställda:

Gunilla Carlberg, ekonomi 
Ingela Larsson, ombudsman - styrelsens sekreterare, information 
och kommunikation 
Sari Nykvist, ombudsman - intressepolitik

Årsmötet
Årsmötet hölls digitalt den 5 juni med totalt 28 personer varav 13 av 
avdelningarnas valda ombud. Mötet leddes av Stefan Sundquist, 
DHRs förbundskansli. Protokollet fördes av Ingela Larsson, DHRs 
regionskansli.
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Årsmötet behandlade en motion “Begränsning av antalet år för 
styrelseuppdrag i distriktet“ vilken bifölls av årsmötet. Årsmötet 
antog också ett utkast till uttalande kring färdtjänst och hjälpmedel 
“Regionen säger en sak och gör en annan” vilket redaktionsutskottet 
fick i uppdrag att bearbeta för politiker respektive lokalpressen.
Valberedningen har efter årsmötet bestått av:

Patrick Forslin, Enskede (sammankallande)
Mika Ihanus, Enskededalen

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.

Intressepolitiskt arbete – så här arbetar vi
Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar 
DHR Region Stockholm 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 rep-
resentanter i olika Samverkansråd inom regionen. Vår roll i de olika 
samverkansråden är viktig, eftersom vi kan bli en garant för att funk-
tionshinderperspektivet inte glöms bort.
Vi svarar på remisser
DHR Region Stockholm har svarat på fyra remisser under 2021.
• Planerade trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) 

- Här skrev vi att remissen saknade en tydlig definition av tillgäng-
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lighet. Det gjorde att vi inte riktigt visste vad som avsågs med till-
gänglighet i remissen. Avsaknaden av en definition av tillgänglig-
het medför, erfar vi, att funktionshinderperspektiv av tillgänglighet 
lätt glöms bort. 
Dessutom ansåg vi att en definition av vad som menas med till-
gänglighet underlättar arbetet för dem som ska verkställa Regio-
nens olika styrdokument, riktlinjer och policyers. 
Vidare skrev vi att ingenstans i remissen lyftes Konventionen om 
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller 
Agenda 2030. 
Vi ansåg att ett tydligt rättighetsfokus i Regionens samtliga styr-
dokument skulle bidra till en nödvändig medvetandehöjning i 
arbetet med uppställda mål. 
Om Övergripande mål: Med en förväntad befolkningstillväxt i 
regionen ställs krav på att kollektivtrafiken utvecklas i samma takt 
som hela trafiksystemet. Ett ökat kollektivt resande ska främjas 
framför privatbilism. Ett bra övergripande mål, ansåg vi. Dock 
krävs det att tillgängligheten i kollektivtrafiken ständigt förbättras 
för att flera av regionens invånare med funktionsnedsättning ska 
kunna välja att åka kollektivt. Ett hela resan perspektiv behövs. 
Om Färdtjänst formulerade vi bland annat att I remissen framgår 
att: kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet 
genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktivi-
teter. 
Färdtjänsten ska, precis som kollektivtrafiken, bidra till ökad jäm-
likhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, 
service och fritidsaktiviteter. 
Försämringar i färdtjänsten i form av resebegränsningar om 500 
enkelresor/år innebär att de som har svårast att resa har fått det 
ännu svårare. Som rullstolstaxiresenär kan extra tilldelning av 
resor endast beviljas för arbetsresor, studieresor i samband med 
högskolestudier samt resor till- och från daglig verksamhet. 
Vi kan inte acceptera de sämre villkor som färdtjänstresenärer 
har.

• Stockholmsregionens Folkhälsopolicy för Region Stock-
holms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i 
befolkningen 
- Här uttryckte vi att Region Stockholm ger uttryck för en bra 
ambitionsnivå, men att regionen saknar en helhetssyn på hälsa. 
Man kan inte i en Folkhälsopolicy utrycka att man vill stärka för-
utsättningar för en god hälsa, minska hälsoklyftor och öka delak-
tighet för personer med funktionsnedsättning och samtidigt införa 
abonnemangsavgifter på hjälpmedel, minska antalet förskriv-
ningsbara hjälpmedel och ta bort högkostnadsskyddet på hjälp-
medel samt begränsa antal resor med färdtjänsten. Resor som till 
exempel skulle möjliggöra delaktighet i samhällslivet, träning på 
gym med mera.
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• Stockholmsregionens Strategi för främjande av psykisk 
hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk 
ohälsa 
- Om strategins två huvudinriktningar samt målbild skrev vi: 
Här har regionen ett proaktivt förhållningssätt där målet är att 
utveckla psykologiska och sociala förmågor hos individen. På 
detta sätt önskar regionen uppnå förebyggande effekter på psy-
kisk ohälsa. Svåra påfrestningar som kan leda till ohälsa vill regi-
onen motverka genom att stärka individens egen motståndskraft 
och förmåga att förebygga ohälsa. Vi ansåg att regionen här 
tänker rätt, men agerar delvis i motsatt riktning. 
Redan 2019 togs ett beslut, i regionen, om att Linden psykiatri-
mottagning skulle stänga. Den enda psykiatrimottagning i regio-
nen där det fanns en samlad kompetens kring intellektuella funk-
tionsnedsättningar, kognitiv problematik och talsvårigheter. 
Har man talsvårigheter eller inget tal alls så behövs det kompe-
tent personal som är kunnig inom alternativa sätt att kommunice-
ra på, som exempelvis via bliss, som är ett symbolspråk. 
Vidare skrev vi även här att Region Stockholm saknar ett helhets-
perspektiv på hälsa och att det är en brist i strategin att tillgäng-
lighet inte nämns överhuvudtaget, detta trots att tillgänglighet är 
en mänsklig rättighet. Vi ansåg att tillgänglighet till den fysiska 
miljön, till information och kommunikation är en förutsättning för 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika 
villkor som andra och ha samma valmöjligheter som andra till 
sociala sammanhang och aktiviteter i vardagen.

• Förslag till Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 
- Här poängterade vi att det är problematiskt att Folkbild-
ningsstrategin bara avser att ange en riktning. 
Det är problematiskt för att det förutsätter att de som ska verkstäl-
la målen i strategin har nödvändig kunskap och medvetenhet om 
livssituation och villkor för personer med funktionsnedsättning, 
något som vi menade många gånger saknas, vilket gör att funk-
tionshinderperspektivet lätt glöms bort. 
Vidare skrev vi att det är bra att Agenda 2030 tas upp i strategin, 
men att Konventionen om rättigheter för personer med funktion-
snedsättning inte nämns överhuvudtaget är en brist i strategin.

Regionen 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.
Regionen samarbetar med olika aktörer
Distriktet har bland annat ett upparbetat samarbete med Rörelsehin-
derförbunden i länet.
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Information, mässdeltagande samt rådgivning och stöd 
till avdelningar och enskilda medlemmar
Regionens webbplats används för att sprida information om aktuel-
la frågor, verksamhet, olika temakvällar och aktiviteter. Vi återfinns 
även på Instagram, Facebook och Twitter. Ledamöter i region-
styrelsen har medverkat vid avdelningsårsmöten. Regionen 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 Region Stockholm
Under året har DHR-aktuellt återfunnits i DHR Stockholmsavdelnin-
gens tidning Nollåttan i två nummer och regionen har betalt utskick 
för de fyra övriga nummer av tidningen som avdelningen sänt ut.
Layout: Ingela Larsson
Under året har sex medlemsnyhetsbrev gets ut till de medlem-
mar som angett sin e-postadress. Tre utav medlemsnyhetsbreven 
sändes även per post till de som inte har angett e-postadress. 
Avdelningarna har också genom särskilda meddelanden fått infor-
mation om aktiviteter och andra handlingar.
Demonstrationer och manifestationer
Regionen brukar medverka, arrangera och delta i olika demonstra-
tioner samt Prideparaden men på grund av pandemin blev det inget 
sådant i år.

Arbetsgrupper
Utvecklingsgruppen
Utvecklingsprojektet med mål att utveckla och stödja avdelningar 
avslutades den 30 april.
Tyvärr blev det inte som planerat. Främst på grund av pandemin, 
men även dåligt gensvar.
Som ett resultat av tidigare projekt tillsatte styrelsen i juni en organi-
sationsgrupp som under resans gång har döpts om till Utvecklings-
gruppen. Styrelsens mål för gruppen är att medlemsantal per den 
31 december 2022 ska ha ökat med 60 medlemmar samt att grup-
pen ska ge förslag på hur vi kan stärka våra avdelningar. För detta 
har gruppen testat lite olika vägar under året.
Botkyrka-Salem: Den 30 oktober deltog vi i ABF Botkyrkas årliga 
arrangemang För Botkyrka Framåt. I år var temat svensk demokrati 
100 år. I samband med detta anordnade vi ett seminarium med rub-
riken ”100 år av demokrati – men inte för oss”. Vi hade två föreläsa-
re: Margareta Persson, författare med bakgrund i funktionshinder-
rörelsen och politiken som talade om ”Styvsystrar och gamla spöken 
– synen på funktionshinder förr och nu”. Jessica Smaaland, politisk 
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sekreterare på STIL och assistansanvändare som talade om den 
personliga assistansen – en demokrati- och frihetsreform då och nu. 
Vid detta möte deltog medlemmar från flera av regionens avdelning-
ar samt utomstående personer.
Den 10 november inbjöd vi, också detta i samarbete med ABF Bot-
kyrka, till Öppet möte på tema ”Vad kan DHR och kommunen göra 
för dig med nedsatt rörelseförmåga? Till detta var både medlem-
mar och icke-medlemmar inbjuda. Medverkade gjorde Tuva Lund, 
kommunalråd, och Iréne Cederborg, kultur- och fritidsförvaltningen 
samt Stefan Sundqvist, organisationsutvecklare på DHR:s för-
bundskansli.
I oktober kontaktades vi av DRW, Disable Refugees Welcome, Ett 
samarbeta har etablerats och flera gemensamma aktiviteter plane-
ras i Botkyrka för våren 2022.
DHR Botkyrka-Salem har även fått en webbplats och en facebooksi-
da samt facebookgrupp. Två medlemsbrev har skickats till samtliga 
medlemmar i avdelningen.
Nynäshamn-Haninge: Här har kontakt etablerats med ABF Söder-
törn. I samarbete med ABF har vi börjat planera för ett Öppet möte 
på tema ”Vad kan DHR och kommunen göra för dig med nedsatt 
rörelseförmåga” under februari 2022.
Södertälje: I nära samarbete med Britt Andersson, Södertäljeavdel-
ningen, har vi etablerat kontakt med ABF Södertälje. Och vi planerar 
att arrangera två Öppna möten på temat ”Vad kan DHR och kommu-
nen göra för dig med nedsatt rörelseförmåga?”. Mötena är planera-
de till mars 2022.
En webbplats har skapats för avdelningen. Avdelningen har också 
ordnat med en facebooksida.
Täby: En ny webbplats har upprättats för Täbyavdelningen.
Täby-avdelningens medlemmar har inbjudits till medlemsmöte i 
januari 2022 för att utröna vad medlemmarna önskar när det gäller 
verksamhet i Täby med omnejd. Kontakt har tagits med ABF Norrort 
för eventuellt samarbete.
Utvecklingsgruppen har bestått av Anders Berglund, Lena Haglöf, 
Magnus Lindmark och Sari Nykvist.

Synliga i media
Inför sommaren fick avdelningarna ifrån styrelsen två förslag till 
insändare att sända till lokalpressen. Det ena gällde hjälpmedel och 
färdtjänst, det andra gällde indrag av tågvärdar.
Syns man inte så finns man inte! För att fortsätta öka regionens och 
våra avdelningars synlighet i media tillsatte styrelsen efter somma-
ren en arbetsgrupp, Synliga i media.
Tanken med arbetsgruppen har varit att stödja avdelningarna på 
sådant sätt som gör det möjligt för dem att själva bli synliga i media.
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Arbetsgruppen har haft som mål att få en insändare i månaden publ-
icerad i Regionens lokala tidningar med syfte att synliggöra vår rät-
tighetspolitik.
Arbetsgruppen har sänt fyra förslag till insändare till avdelningarna:
1. ”Vilka är det som missbrukar färdtjänsten”, replik på Färdtjänst-

nämndens ordförande, Fredrik Walléns debattartikel i Mitt i
2. ”Region Stockholms förslag till Hållbarhetsstrategi för 2022-2027”
3. ”Vi som åker färdtjänst har också tider att passa!”
4. ”Medicinsk fotvård är ingen lyx!”
Avdelningarna Botkyrka-Salem, Norrtälje, Nynäshamn-Haninge och 
Södertälje har lyckats få en eller flera av dessa insändare publice-
rade i Mitt i Botkyrka / Salem, Norrtelje tidning, Nynäshamns Posten 
och Länstidningen i Södertälje.
Arbetsgruppen Synliga i media har bestått av Lena Haglöf, Liza 
Syeda, Anna Westerberg och Ingela Larsson.

Övriga arbetsgrupper under året:
Valgruppen 2022 
Arbetsgruppen har arbetat med material och planera aktiviteter för 
2022.
Trycksaker 
Arbetsgruppen har arbetat med att ta fram ny medlemsrekryterings-
broschyr och marknadsföringsmaterial som kommer under 2022.
60-årsjubileum 
Arbetsgruppen har planerat inför vår 60-årsjubileumsdagen som 
äger rum under augusti 2022.

Insiktsutbildningar
Tillsammans med SRF Stockholm Gotland och Funktionsrätt Stock-
holms län genomför vi insiktsutbildningar för olika aktörer i regionen. 
Ibland är vi en del av en större utbildning i Social hållbarhet. Detta år 
har vi haft utbildningar av biljettkontrollanter som är anställda av ISS 
där tjänsten upphandlats av SL. Vi har även utbildat de agenter hos 
kundtjänst som ska bemanna SL:s tillgänglighetsnummer. Personer 
inom sjötrafiken har även de fått en utbildning. Så även anställda 
hos Kulturförvaltningen. Utbildningen består av en allmän del, prak-
tiska övningar och en del anpassad för målgruppen. Eftersom utbild-
ningen är beroende av många lärare/instruktörer så har vi påbörjat 
ett utvecklingsarbete som vi hoppas kommer att leda till att den blir 
mindre sårbar och beroende.
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SAMVERKAN MED REGIONENS LEDNING
Bidragsgruppen
Funktionshinderorganisationerna i regionen ansöker årligen på en 
fastställd och detaljerad blankett om det bidrag regionen beviljar 
våra organisationer enligt fastställda kriterier. För det senaste året 
ansökte kring sextiotalet organisationer om detta bidrag för intresse-
politisk verksamhet samt för hyra och löner inklusive sociala kostna-
der. 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 och fullmäktige om bidragsbeloppen.
Distriktets representant i gruppen var Gunder Wåhlberg.

Regionstyrelsens (RS) samverkansråd
Detta är det samverkansråd där vi alltid möter politiker som repre-
senterar partierna i Regionstyrelsen. Vi som representerar funk-
tionshinderrörelsen håller alltid förmöten inför mötena. I huvudsak 
försöker vi behandla områden som inte faller under andra råds 
verksamhetsområden, men ibland är det nödvändigt att informera 
politikerna om sakernas tillstånd så att de kan agera inom sina par-
tier. Exempel på saker och teman vi behandlat är Kollektivtrafikplan 
2050, färdtjänst, regionens budgetarbete, digitaliseringen och dess 
konsekvenser, revidering av samverkansöverenskommelsen, vac-
cinations-och covidläget, folkbildningsstrategin, barnkonventionen, 
regionens bemötandepolicy, ledsagning vid sjukhus, en socialt håll-
bar inköpsprocess, primärvårdsstrategin där vårdcentralen är själva 
navet. Vidare har några regionråd presenterat sina områden.
Distriktet har representerats av Jaan Kaur och Gunder Wåhlberg.

KULTUR
Distriktet har en mångårig plats i Kulturförvaltningens samverkan-
sråd som Kulturförvaltningen har tillsammans med representanter 
för funktionshinderrörelsen. Syftet med samverkansrådet är informa-
tionsutbyte och att funktionshinderrörelsen får lämna synpunkter på 
tillgänglighet och användbarhet inom kulturens alla områden.
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Kulturförvaltningens samverkansråd för tillgänglighet   
(KUF)
Samverkansrådet har under året haft fyra möten. Kulturnämndens 
ordförande Cecilia Elving talade om hur man försökt stötta kulturen 
genom att ställa om i stället för att ställa in under pandemin.
Inom Funktionsrätt Stockholm har man fem mål för kulturen i länet 
bland annat att främja rätten för kulturutövare med funktionsnedsätt-
ning. Vi tog upp att den kommunikativa tillgängligheten är viktig för 
hörselskadade. Man ökade budgeten för en återstart av idrott och 
kulturlivet.
Stockholmstinget ägde rum i november vilket var en digital konfe-
rens om kultur, idrott, folkbildning och föreningsliv. Synpunkter fram-
fördes på att de med kognitiva svårigheter kan ha svårt att tillgodo-
göra sig en digital konferens.
Stockholms läns museum /slöjd är länskulturfunktioner men ingår 
sedan årsskiftet i kulturförvaltningens organisation. Stockholms läns 
museum är ett digitalt museum med uppgift att samordna veten-
skaplig insamling, bearbetning och förmedling av kunskaper om hela 
regionens kulturmiljö, kulturarv, konst och hemslöjd.
Distriktets representanter i rådet har varit Gunder Wåhlberg och 
Beatrice Kolijn.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) råd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft sex digitala samrådsmö-
ten under året samt träffat presidiet vid två tillfällen, det ena mötet 
digitalt och det andra mötet på landstingshuset. Björn Eriksson, 
hälso- och sjukvårdsdirektör tillika ordförande i samverkansrådet 
avslutade sin tjänst och tillförordnad Johan Bratt tillträdde som sjuk-
vårdsdirektör och tillika ordförande i samverkansrådet. Vid slutet av 
året tillträdde den nya sjukvårdsdirektören och ordföranden för rådet 
Anders Ahlsson.
Hälso-och sjukvården 2040 (så kallade Långtidsutredningen)
Vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningens första samrådsmöte fick vi 
en lägesrapport om Långtidsutredningen. Vi har på olika sätt invol-
verats i den långsiktiga utredningen som syftar till att beskriva inrikt-
ningen för den goda vården i det längre perspektivet. Här har man 
gått utifrån målbilden 2025, där man framöver försöker se våra för-
ändrade behov, antagna medicinska framsteg och vidare göra anta-
ganden om resursfördelning. I sina prognoser tar utredningen upp 
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det vi redan blivit medvetna om; pandemin, där globalisering, klimat-
förändringar och nya sjukdomar kommit i fokus. Man noterar också 
att kostnadsutvecklingen kommer att bli snabbare än regionens 
ekonomiska tillväxt liksom gett fortsatt brist på vissa yrkeskompeten-
ser. Digitaliseringen blir allt viktigare att stimulera. Vården flyttar allt 
närmare människorna dels med hjälp av digitaliseringen och därför 
mindre lokalberoende, dels att akutsjukhusen får ändrade uppdrag. 
Än en gång talar man om patientcentrering och patientens reella 
delaktighet, där den sammanhållna vården blir allt viktigare.
Kry/Medhelp
Samverkansrådet efterfrågade mer information vad gäller de änd-
rade ägarförhållandena för 1177. Björn Eriksson svarade att det har 
kommit in en ansökan om ändrade ägarförhållanden från den nuva-
rande leverantören. I normalfallet tas beslut om den här typen av 
frågor av förvaltningen men i dialog med politiken har man kommit 
fram till att det här bör ses som en övergripande fråga och beslut 
kommer slutligen tas av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Folkhälsopolicy
En ny Folkhälsopolicy har tagits fram. Policyn ska gälla för alla 
nämnder och bolag inom Region Stockholm. Ett mål för arbetet med 
förslaget till policy har varit att tydligare visa hur samtliga verksam-
heter inom regionen kan bidra till en förbättrad folkhälsa. Policyn har 
fokus på att utjämna hälsoklyftor. Funktionshinderperspektivet finns 
med i den nya policyn, men det finns också en systerpolicy som tyd-
ligare tar upp detta. Hållbarhetspolicyn adresserar än mer diskrimi-
neringsgrunderna och rättighetsperspektivet, särskilt i den del som 
relaterar till social hållbarhet.
Pandemins påverkan på rehabiliteringen
Under året har covid-19 diskuterats flitigt, om vaccineringspriorite-
ring-en, att boka tester när man inte ser med mera. Magnus Thy-
berg, vac-cinsamordnare för Region Stockholm har varit med och 
informerat om vaccinet. Pandemin har påverkat rehabiliteringen 
under det senaste året, många har avbokat sina besök själva på 
grund av pandemin men i takt med vaccineringen kan man dock se 
att antalet remisser har ökat och fler patienter får därmed rehabilite-
ring. Det har också tagits upp hemtestning för synskadade, förvalt-
ningen behöver hitta lösningar för såväl hemtestning som vaccina-
tion mot covid-19 för synskadade.
Försämringarna inom hjälpmedelsområdet
I september 2020 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att 
genomföra vissa besparingar inom hjälpmedelsområdet. I en jämfö-
relse från december 2020 till mars 2021 kan man se en minskning 
av eldrivna rullstolar med 2 %, 11% färre arm- och bentränare och 
en minskning av 41 % vad gäller förskrivna inlägg. Slutligen innebar 
också beslutet att högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel togs 
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bort. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nu fått i uppdrag att följa 
upp besluten. Dessa beslut slår hårt för oss som använder dessa 
hjälpmedel, som innebär stora försämringar för oss. Till exempel har 
många använt ben- och armcyklar som träningsalternativ under pan-
demin. Ytterligare är högkostnadsskyddet väldigt viktigt för de som 
har låga inkomster som många av oss har. Vi har under året disku-
terat med tjänstemän och politiker. Både i råden och med inbjudna 
politiker vid digitala medlemsmöten i DHR Region Stockholm. Vi 
kommer att fortsätta driva frågan att vi inte ska betala för våra hjälp-
medel under 2022.
HSF har tagit fram ett nytt regelverk för patientavgifter som börjar 
gälla 2022. Funktionshinderorganisationerna var inbjudna till ett 
möte för synpunkter. Vi hade också uppe kommunikation och till-
gänglighet i samband med vårdbesök. Tolk i talande språk förmedlas 
inte i egen regi och kan bara beställas av vårdgivare vid vårdbesök. 
Tolk för döva med flera har en förmedling i egen regi, Tolkcentralen 
som kan bokas av såväl vårdpersonal som privatperson.
SÄBO (särskilt boende)
Vi fick information om arbetet med att se över uppdrag och avtal 
för läkarinsatser i särskilda boenden. Regionen kan se över avtal 
och uppdrag vad gäller läkare men det är respektive kommun som 
ansvarar för sjuksköterskor inom SÄBO vilket innebär att det krävs 
mycket samverkan och samarbete mellan region och kommun inom 
det här området. DHR tog upp att det är viktigt att kompetensen på 
SÄBO lyfts vad gäller personer som har funktionsnedsättningar då 
de blir äldre och kommer till SÄBO. Den gruppen skiljer sig mycket 
från de som får en funktionsnedsättning på grund av ålder och det 
här behöver man tänka på.
Klimatvårdsavtalen förlängs inte
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisade, att det saknas evi-
dens för rehabilitering i varmt klimat. Att man i många år förordat kli-
matvård utan att lägga intresse i att någon gång göra medicinsk och 
psykologisk utvärdering är anmärkningsvärt. I stället meddelar man, 
att Region Stockholm har ett stort utbud av rehabilitering på olika 
vårdnivåer, som skulle tillgodose invånarnas behov. Man redovisar 
sju godkända vårdgivare. Tillgången till varm behandlingsbassäng 
har varit och är fortfarande begränsad. På Danderyds sjukhus har 
ingen kontinuerlig rehabilitering i varm bassäng kunnat ske annat än 
i behandlingsperioder om 10 gånger med följande längre avbrott.
Föreslagna förändringar 2022
Revidering av förfrågningsunderlag husläkarverksamheten med 
basal hemsjukvård diskuterades. Föreslagna förändringar från och 
med mars 2022 till exempel Skärpta texter kring sanktioner samt 
utvecklad text om underleverantörer inklusive rapportering/journal-
föring. -Tydliggöra text om listning. Tar bort möjligheten för olistad 
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att gå före i kön till mottagning som har väntelista, syftar till att göra 
villkor lika för alla. -Förändringar i uppdrag: teledermatoskopi införs 
som metod och astma/KOL mottagning läggs in i ordinarie uppdrag 
i övrigt små förtyd-liganden gällande levnadsvanor. -Tilläggsersätt-
ningar som vårdgivare kan ansöka om även idag kommer nu att 
formaliseras i förfrågnings-underlaget. Gäller tunga patienter i hem-
sjukvård eller LSS.
Ledsagning i samband med sjukhusbesök
Funktionshinderorganisationerna, främst SRF, är kritiska till att man 
ska vara osäker på om man får hjälp att komma till rätt plats på vår-
dinrättningar. Frivilliga Röda Kors värdarna som finns är inte tillräck-
ligt tillgängliga. Dagens lösning förutsätter att värdarna kontaktar 
personen på plats utan att den enskilde kontaktar dem. Man måste 
kunna ringa innan och bestämma plats för ett vårdtillfälle. Det hand-
lar om vård på lika villkor, i dag är det svårt att få ledsagning till vår-
dinrättning av kommunerna. Den ledsagningen gäller enbart insatser 
för att bryta social isolering.
Primärvården 2025
Det redan 2005 sjösatta hälso- och sjukvårdsprogrammet med sikte 
på 2025 justeras fortlöpande. Under 2021 preciserade man ytterliga-
re mål för primärvården ur tre perspektiv: 
•  Invånare, •  primärvårdens medarbetare och
•  hälso-sjukvårdssystemet.
Här är det tänkt flera fokusförflyttningar bland annat som en sam-
manfattning, att patienten lämnar rollen som passiv mottagare 
och övergår till den aktive medskaparen. Det är en allt påtagligare 
rollförändring, som sker. Hur går det till? Hälso- & Sjukvårdssyste-
met förändras från de isolerade vård- och omsorgsinsatserna (de 
så kallade berömda specialistområdes stuprören, där specialister 
ofta saknar kontakt sinsemellan) till ett sammanhållet system med 
utgångspunkt: Personen i fokus. Den goda och nära vården har pri-
märvården som nav, där invånaren har tillgång till vård och kunskap, 
när behovet finns. Här eftersträvas också den fasta vårdkontakten 
som en trygghetsskapande faktor. Strategiskt finns också ambitio-
nen att ställa om till förebyggande, hälsofrämjande och sammanhål-
len nära vård.
Ambitionen med det sammanhållna primärvårds- och omsorgspro-
grammet avses stimulera medarbetarna att utvecklas tack vare tea-
marbete med olika yrkeskompetenser.

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.
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HABILITERING
Referensgrupp för habilitering
Under året har det varit två möten med referensgruppen habilitering 
med beställarna, på teams. Det har inte hållits något möte med 
Habilitering & Hälsa.
Vi talade om hur människor med funktionsnedsättning mår nu på 
grund av pandemin, men också med de försämringar som skett när 
det gäller avgifter för vissa hjälpmedel och hur det påverkar enskilda 
individer som ofta har dålig ekonomi på grund av att man inte har 
ett arbete och lever på aktivitetsersättning eller sjukersättning. Just 
frågan kring hjälpmedel är en katastrof i synnerhet under pandemin 
då många är i riskgrupp och inte kunnat åka för att få behandling. Då 
är förskrivna hjälpmedel avgörande för att bibehålla sin aktivitetsnivå 
och där har kostnader påverkat negativt.
Under hösten blev vi kallade till ett möte på kort varsel från 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvård. Rehabilitering, 
habilitering och försäkringsmedicin och hjälpmedel diskuterades. 
Endast DHR var närvarande. Där talade man om att: Region 
Stockholm föreslår förlängning av avtal till sista december 2023 
och avbryter upphandling av psykosociala habiliteringsinsatser för 
personer med funktionsnedsättning, alltså BOSSE - Råd, Stöd & 
Kunskapscenter. Det infattar nuvarande avtal. Syftet med uppdraget 
är att säkerställa tillgången till psykosocial habilitering till personer 
från 18 år med: Medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, 
stor och varaktig funktionsnedsättning på grund av neurologisk 
sjukdom, stor och varaktig funktionsnedsättning på grund av 
reumatologisk sjukdom, stor och varaktig funktionsnedsättning 
på grund av förvärvad hjärnskada orsakad av yttre våld, stor och 
varaktig funktionsnedsättning på grund av traumatiskt förvärvad 
ryggmärgsskada.
Målet med uppdraget är att på ett effektivt sätt uppfylla patientens 
aktuella behov av råd, stöd och vägledning för att uppnå högre grad 
av självständighet. Insatserna ska leda till att patienten förbättrar sin 
kännedom om vart man ska vända sig för att hitta rätt i vården för 
att få olika typer av behov tillgodosedda. Insatserna ska stimulera 
en positiv hälsoutveckling och ges på mottagning, individuellt eller i 
grupp. Vid behov ska hembesök kunna erbjudas.
Därför avbryter Region Stockholm upphandlingen. Sedan förra 
upphandlingen genomfördes har det skett förändringar inom andra 
avtalsområden som förstärker det psykosociala stödet till personer 
med funktionsnedsättning och fler satsningar är på gång. Det 
innebär större möjligheter för Region Stockholm att erbjuda en 
jämlik vård över länet och ökade förutsättningar att nå fler patienter 
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med funktionsnedsättning med insatser inom ordinarie vårdkedjor.
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter kom till innan 
LSS-lagstiftningen och före kommunaliseringen av 
omsorgsverksamheten. Verksamheten ger stöd som fyller ett 
viktigt behov för målgruppen, men till stor del med insatser som 
idag ingår i andra huvudmän och myndigheters ansvar. De årliga 
uppföljningarna och verksamhetsberättelser visar att BOSSE - 
Råd, Stöd & Kunskapscenter till stor del bistår med stöd i kontakt 
med andra myndigheter och huvudmän utöver att ge hälso- och 
sjukvårdande insatser.
Detta är en katastrof för de människor som har behov av detta, 
för att få sin vardag att fungera. För vi vet att detta är en bra 
verksamhet och ger det stöd som man behöver när det gäller allt 
runt sin funktionsnedsättning. DHR kommer under året arbeta 
med att BOSSE ska finnas kvar. BOSSEs ursprung är från 
funktionshinderrörelsen.
Distriktet representerades av Yvonne Björkman.

HJÄLPMEDEL
Referensgruppen för hjälpmedel
Åsa Sandgren Åkerman är ny enhetschef sedan maj 2021.
Under året har det hållits två digitala referensgruppsmöten med 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med distriktsorgani-
sationerna DHR, SRF och Funktionsrätt. Dessa möten handlade till 
största delen om besparingar av hjälpmedel vilka började gälla vid 
årsskiftet 2021.
Hjälpmedel är en förutsättning till full delaktighet och självständighet. 
Avgifter på 500 kr styck per år på elrullstolar, borttagning av hög-
kostnadskortet på hjälpmedel, duschpallar utan ryggstöd, special 
bestick, förhöjningsdynor med mera får man numera bekosta själv 
då de nu räknas till eget ansvar. En del av dessa får man köpa själv 
i handeln. Avgifter har tillkommit per månad på träningshjälpmedel 
som hand- och ben cyklar. Den främsta kritiken som lyfts fram av 
såväl funktionshinderrörelsen och den politiska oppositionen är att 
förslagna tjänsteutlåtande inte bygger på en konsekvensanalys värt 
namnet, det som står, beslutet att införa hjälpmedelsavgifter kan få 
konsekvenser för jämställd och jämlik vård om hjälpmedelsanvända-
re med begränsade ekonomiska möjligheter väljer att lämna tillbaka 
hjälpmedel eller att avstå från förskrivning av hjälpmedel trots att 
behov finns. Besparingarna har fått stora konsekvenser för oss, och 
vi anser att högkostnadsskyddet borde återinföras och vi har också 
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påtalat att förskrivarnas kompentens om hjälpmedel är bristfällig.
I april fakturerades 3 % färre eldrivna rullstolar, 17 % färre arm- 
och bentränare och i maj fakturerades 37 % förskrivna skoinlägg. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att följa upp besluten om att vissa 
hjälpmedel övergick till egenansvar, egenavgifter infördes på eldriv-
na rullstolar, arm- och bentränare, skoinlägg, avskaffa högkostnads-
skyddet för hjälpmedel.
Vi tog upp upphandlingar: Hur kan det komma sig att ni inte kan 
kontrollera att utbudet är samma för Sodexo och Hjälpmedel Stock-
holm? HSF svarade att politiken tar beslut om vilka hjälpmedels-
grupper som ska bekostas av Region Stockholm, HSF tar beslut om 
vilken typ av hjälpmedel till exempel rullstol och hjälpmedelscentra-
len gör sedan upphandlingarna på produktnivå. De har samma typ 
av hjälpmedel men inte samma produkter. HSF har gemensamma 
policymöten med hjälpmedelscentralerna och där diskuteras bland 
annat sortiment. HSF kan inte styra vilka produkter som upphandlas 
av hjälpmedelscentralerna.

Brukarråd Sodexo
Under året har det varit två brukarråd Sodexo på teams. Där har vi 
diskuterat deras Permobilavtal som innebär att deras Permobiler 
erbjuds regelbunden service. Vi har även informerats om EU-för-
ordningen MDR om medicintekniska produkter som säkerställer och 
prestandan hos medicinteknisk utrustning för att  öka patientsäker-
heten. Det finns en oro att förordningen kommer att försvåra indivi-
duell anpassning av hjälpmedel.

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

Läkemedelskommittén
Läkemedelskommittén har hållit digitala möten under året på grund 
av pandemins fortsatta smittspridning.
Det pågår ett intensivt arbete i expertgrupperna med kloka listan 
eftersom rekommendationerna ses över för år 2022.
Fortbildningsnätverket för informationsläkare – och apotekare 
(FILA), som arbetar på Läkemedelskommitténs uppdrag och som 
fortbildar om läkemedelsrekommendationer på vårdcentraler inom 
region Stockholm kommer att flytta över till Akademiskt primär-
vårdscentrum (APC) inom SLSO. De kommer fortsätta bedriva upp-
sökande fortbildning till primärvården på Läkemedelskommitténs 
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uppdrag samt bli en del av Läkemedelskommitténs fortbildning.
Under pandemin skedde stora förändringar när det gäller förskriv-
ningen av antibiotika i Stockholmsregionen. I mars 2020 minskade 
uthämtningen av recept framför allt när det gäller Luftvägsantibiotika 
till följd av pandemin. Även om förskrivningen har ökat ligger den 
fortfarande lägre än innan starten av pandemin.
Dittinreapotek.se se är en webbsida som framför allt handlar om hur 
viktig tarmfloran är för hälsan. Den är framtagen av Strama Stock-
holm med hjälp av forskare som studerar mikrobiotan på Karolinska 
institutet och Göteborgs universitet och är tänkt att vara en oberoen-
de kunskapskälla som motvikt till de kommersiella bolagen.
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
Vid varje möte informerade förvaltningen om corona-läget. I början 
av året den tröga starten av vaccineringen och trycket inom SÄBO. 
Succesivt fungerade verksamheten allt bättre.
Information lämnades om de pågående folkhälsoundersökningarna. 
Antaganden om att bortfallet kunde gälla de mest utsatta och pre-
ventivt mest behövande förklarades med att speciell viktning tillsam-
mans med SCB klarar den hanteringen.
Från SLSO meddelades att Regionen fått uppdrag att ta ett helhets-
begrepp i frågan digital tillgänglighet. Funktionsrätt ansåg att man 
borde införa ett övergripande samverkansråd.
En för oss angelägen och oroande fråga gäller den omorganise-
rade hanteringen av fotsjukvården. Redan sedan årsskiftet hade 
Regionen sjösatt den medicinska fotvården, där den fortsättningsvis 
lades in i husläkarmottagningarna. Ingen föregående samverkan 
hade skett. Patienten behöver gå till den fotvårdare vårdcentralen 
anlitar. Att oron varit befogad har noterats, då de för oss invanda fot-
vårdarna i många fall fallit utanför vårdcentralernas upphandlingar.
Applikationen Alltid öppet diskuterades fortlöpande under året, där 
försöksverksamheten stegvis etablerades. Nya versioner implemen-
terades till webben. Inloggning sker via Bank ID och QR-kod behövs 
inte.
SRF tog flera gånger upp frågan om behov av ledsagning vid besök 
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på vårdinrättningar. Svårast har det varit på sjukhusen, där exempel-
vis frivilliga Röda korsare fungerar på SÖS. SRF ansåg, att motsva-
rande tjänst, som SL erbjuder personer som på något sätt har svårt 
att orientera sig i trafiken kan förbeställa ledsagning borde införas 
också på vårdinrättningarna.
Informerades om det fortgående arbetet med införandet av geograf-
iskt områdesansvar, att det ska ”kroka arm” med arbetet god och 
nära vård.
Vidare informerades löpande om pilotprojektet SMO med tre vård-
centraler. Arbetet har hackat mycket till följd av pandemin.
Distriktet representerades av Olle Johansson och Jaan Kaur.

Locums samverkansråd
Samverkansrådet har hållits digitalt via Teams under året på grund 
av Corona pandemin och smittspridningen.
Vårdfastigheter ska vara tillgängliga och användbara för alla, vilket 
säkerställs genom styrande dokument och riktlinjer i projekt och för-
valtning. Vart tredje år besiktigas varje sjukhusområde och eventu-
ella anmärkningar registreras i REQS, som är LOCUM:s besiktning-
sprogram.
Projektet Lätt Att Hitta Rätt är inne i slutfasen och går helt enkelt ut 
på att det ska vara lätt att hitta på sjukhusområden både för person-
al, patienter och besökare. Danderyds sjukhus har varit testpartner 
i projektet och det som används i testet är Röntgen och Närakuten. 
När det gäller utomhusmiljön anordnas så kallade trygghetsvand-
ringar en till två gånger per år, vilket innebär att man tittar på hur 
området uppfattas kvälls och nattetid för personal, patienter och 
besökare.
När det gäller insiktsutbildningarna hoppas LOCUM på att de ska 
komma i gång under år 2022, likaså gäller larmknapparnas utformn-
ing och tillgänglighet, som på grund av pandemin helt enkelt varit 
tvunget att prioriteras bort.
Distriktet representerades av Anna Westerberg och Patrick Englund.

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER
Vår samverkan med Region Stockholm om kollektivtrafik och färd-
tjänst sker huvudsakligen med Trafikförvaltningens samverkansråd 
och de båda resursgrupper bestående av organisationsrepresentan-
ter ur rådet. Samverkansrådet behandlar övergripande och princi-
piella frågor. Det sammanträder sex gånger per år. Flertalet gånger 
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deltar politiker från nämndens beredning för tillgänglighet och fram-
komlighet och/eller från Färdtjänstnämnden. Resursgrupperna ”Land 
och sjö” respektive ”Färdtjänst” arbetar mer med detaljer och tester 
av olika lösningar. Det är också på uppdrag av Trafikförvaltningen 
många av insiktsutbildningarna planeras och genomförs.
När det blev känt att Trafiknämnden beslutat att tågvärdarna på pen-
deltågen ska tas bort och ersättas av kameror som ska hjälpa lokfö-
raren övervaka utväxlingen av passagerare vid stationen reagerade 
vi i funktionshinderrörelsen starkt. Ingen samverkan har skett innan 
beslutet fattades. Dessutom saknades en beskrivning av de konse-
kvenser beslutet får för resenärers med funktionsnedsättning möj-
ligheter att resa säkert, tryggt, spontant och tillgängligt. Tågvärden 
är den som medföljer tåget och lägger ut rampen vid behov. Under 
senhösten har vi träffat MTR för att höra hur de tänker lösa frågan 
om spontanresor. Vi accepterar inte att man ska behöva förbeställa 
rampservice.
Andra frågor som diskuterats är smittspridning i kollektivtrafiken. Är 
det möjligt att hålla avstånd? Olika projekt som till exempel suicid-
preventation i spårtrafiken, biljettköp med kreditkort, beställningstra-
fik och utbyte av accesskorten inklusive färdtjänstkorten. Vi har varit 
med och utvärderat de nya hållplatsskydden, nya tåg på Roslagsba-
nan, ombyggnaden vid Gullmarsplan. Vi har lämnat information och 
synpunkter på målpunktsinventering, rökförbudsdekaler, närtrafiken, 
busslinjedragningar och efterlyst en prioriteringslista om trasiga 
hissar.

Trafikverkets råd
Trafikverket Stockholms region bygger och förbättrar för resor och 
transporter på väg och järnväg samt för sjöfarten. Under 2021 har 
vi haft tre digitala funktionshindersrådsmöten på grund av pandemi. 
Vår roll i detta råd är begränsad men inte oviktig. Att kunna resa 
tryggt, tillgängligt och användbart för oss är vår roll att bevaka och 
påverka. Trafikverkets projekt är mestadels tillsammans med andra 
myndigheter och aktörer till exempel SL eller kommuner varför det 
ibland är svårt att följa upp hela kedjan i ett projekt för att vi inte har 
hel inblick till hur samarbetet pågår och vad varje aktör jobbar med 
kring tillgänglighet. Men genom att hålla kontakt med våra repre-
sentanter i olika kommunala råd eller på region uppmärksamma de 
pågående arbete hoppas vi nå vad vi önskar.
Några exempel av planering eller pågående projekt:
• Utbyggnad av E18 mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats 

Hjulsta samt bygga om trafikplatserna Barkarby och Hjulsta.
• Utbyggnad av järnvägen från två spår till fyra mellan Tomteboda 

och Kallhäll, i nordvästra Stockholm.

Kollektiv- 
trafik
Vi kämpade 
för att tågvär-
darna på pen-
deltågen inte 
skulle tas bort.

Vi blev inte 
lyssnade på 
då ingen sam-
verkan skett 
med funktions-
hinderrörelsen 
inför Trafik-
nämndens 
beslut.

Vi accepterar 
inte att ramp-
service ska 
behöva för-
beställas och 
kämpar vidare 
för att tåg-
värdarna ska 
fortsätta med 
rampservice.
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Färdtjänst
Enligt samverkansavtal håller vi kontakt med färdtjänstkontoret där 
vi bevakar och diskutera olika händelser som medlemmarna upp-
levt. Vi diskuterar framtidsplaner och förändringar som berör oss 
alla.
Under året har vi haft digitala möten på grund av pandemin. Vi har 
haft 4 resursgruppsmöten och 4 workshopsmöten samt 2 insiktut-
bildningar för färdtjänstens kundtjänst.
Under året har vi upplevt en stor försämring av färdtjänstkörningar-
na och otryggheter. Orsaken är olika saker och pandemin är en av 
anledningarna. Under 2020 och 2021 har ett stort antal bilar försvun-
nit från marknaden och vi tycker också att det varit dålig planering 
från taxibolagen och dåliga avtal med region Stockholm som påver-
kat våra medlemmar negativt. Vi hoppas nu med facit i handen att 
tjänstemän och politiker har lärt sig till nästa avtal vad de bör tänka 
på gällande krishanteringar och konsekvensanalyser för att göra 
förbättringar av färdtjänsten. Vi vill tacka medlemmar för era samtal 
med färdtjänst och oss så att vi kan driva våra frågor mot politiker 
och tjänstemän, samt att tjänstemännen kan få en bra inblick i vår 
verklighet.

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
Våra kurser och konfer-
enser
På nästa sida redovisas 
DHR Region Stockholm 
(tidigare DHR Stockholms 
läns distrikt) aktiviteter som 
vi genomfört digitalt under 
ännu ett märkligt pandemiår 
som nu är till ända. (Även medlemmar i de övriga funktionshin-
derorganisationerna i länet har fått inbjudan till de flesta träffar-
na.):

Färdtjänst
Vi kämpade 
för att den sto-
ra försämringen 
av färdtjänst-
körningarna 
och otrygghe-
ten medlemmar 
känt ska vän-
da.

Vi lyckades 
förhoppnings-
vis, lära tjäns-
temän och 
politiker kring 
krishantering 
och konse-
kvensanalys 
för att göra 
förbättringar av 
färdtjänsten vid 
nästa upphand-
ling.

Vi vill tacka  
avdelningarnas 
medlemmar 
för era samtal 
med färdtjänst 
så de kan få en 
bra inblick i vår 
verklighet.
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Januari
Den 19:e hölls temakvällen ”Konsekvenser av Corona”. Inbjudna 
var regionråden Anna Starbrink, (L) och Maria Fälth, (KD). 
Personer med funktionsnedsättning upplever att de hade sämre 
hälsa än övrig befolkning, redan före pandemin. Politiken borde 
därför ha ett tydligt funktionshinderperspektiv i de beslut som fattas 
för att hantera konsekvenserna av pandemin. Vi ville veta: Hur 
tänker politikerna i regionen göra för att ha ett tydligt funktionshin-
derperspektiv?
24 medlemmar var med under kvällen.
Februari
Den 17:e hölls Tjej-/kvinnokväll ”Corona-pandemin, hur har den 
påverkat dig - har den påverkat dig?” där vi pratade fritt kring vårt 
mående. Vi behövde en kväll då vi kunde ventilera det som kände 
viktigt just där och då.
12 kvinnor deltog.
Den 24:e ordnade Distriktsstyrelsen träffen Valberedare i våra 
avdelningar. Jaan Kaur, distriktets ordförande höll i träffen.
7 medlemmar deltog.
Mars
Den 10:e välkomnades medlemmarna till en kväll om konsekven-
ser av Corona. Denna kväll var de två socialdemokratiska regionrå-
den Petra Larsson och Jens Sjöström inbjudna.
13 deltagare närvarade på träffen.
Den 17:e bjöd Distriktsstyrelsen in avdelningarnas ordföranden till 
en Ordförandeträff. Hur vi och avdelningarna mådde, hur avdel-
ningarnas verksamhet påverkats av Corona samt distriktets utveck-
lingsprojekt och distriktets utveckling diskuterades denna gång.
9 deltagare.
Den 24:e Samtala med en styrelseledamot - Beatrice.
3 deltagare.
April
Den 7:e bjöd Distriktsstyrelsen in Susanne Nordling (MP) för att 
prata om konsekvenser av Corona. Susanne Nordling är grupple-
dare för hälso- och sjukvård, ordförande för psykiatri och beroende-
vård och psykisk hälsa.
9 deltagare var med på denna tematräff.
Den 14:e hölls Ordförande- och representantträff där organisa-
tionens framtid diskuterades då det inför distriktets årsmöte var två 
avdelningar som ansökt om begränsad verksamhet. Vi behövde 
diskutera hur vi kan vända den nedåtgående trenden, även gällande 
medlemsantalet. 
14 deltagare.
Den 21:a hölls Tjej-/kvinnokväll ”Corona-pandemin, hur har den 
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påverkat dig - har den påverkat dig?” där vi pratade fritt kring vårt 
mående. Vi behövde en kväll då vi kunde ventilera det som kände 
viktigt just där och då. 
9 kvinnor deltog.
Den 28:e var Theodor Ricklefs, handläggare på Patientnämnden 
inbjuden för att berätta om Patientnämndens uppdrag och om ären-
destatistik från det gångna året. Vilka skillnader har Patientnämnden 
noterat under 2020 jämfört med ett vanligt år och hur har klagomå-
len sett ut?
8 medlemmar deltog.
Maj
Den 5:e var en kväll för den som är eller var intresserad av att bli 
partipolitiskt aktiv. Distriktsstyrelsens ledamot Anders Berglund 
berättade om sina erfarenheter av att arbeta partipolitiskt. Vad fick 
honom att välja partipolitiken, hur är det att bedriva påverkansarbete 
med funktionshinderperspektiv i sakpolitiken och vad har varit lätt 
respektive svårt i uppdraget som partipolitiskt aktiv?
Den 6:e var Susanne Skärlund, Regionplanerare inbjuden för att  
prata om Regionens utvecklingsplan, RUFS 2050.
Visionen som uttrycks i planen är att Stockholmsregionen ska vara 
Europas mest attraktiva Storstadsregion år 2050. Visionen ska 
uppnås genom att bland annat öka bostadsbyggandet och skapa 
attraktiva livsmiljöer, tillvarata kompetens för bättre matchning på 
arbetsmarknaden samt en förbättrad folkhälsa.
Vi ville veta hur arbetet med utvecklingsplanen går. Vad gör regio-
nen för att säkerställa att ett tydligt funktionshinderperspektiv finns 
med i arbetet med planen? Är personer med funktionsnedsättning 
inkluderade i den statistisk som finns inom regionen för att exempel-
vis mäta en förbättrad folkhälsa?
9 deltog i träffen.
Den 19:e samtalade vi om vår ideologi och om vår framtid med 
DHRs förbundsordförande Åsa Strahlemo. Träffen var välbesökt och 
uppskattad.
17 medlemmar deltog.
Den 26:e hölls Samtala med en styrelseledamot - Yvonne B
3 medlemmar deltog.
Juni
Årsmöte, läs mer under punkten Årsmöte.
Juli
Kansliet semesterstängt.
Augusti
Den 23:e besökte Fredrik Wallén, Färdtjänstnämndens ordförande 
oss för att svara på medlemmarnas frågor och för att berätta om 
nyheter inom Färdtjänsten.
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Träffar om Färdtjänsten är alltid välbesökta. Denna gång var det 20 
medlemmar som närvarade.
Den 26:e genomfördes en tematräff om Agenda 2030. Inbjudna var 
Karolina Celinska och Janna Olzon från vårt Förbundskansli.
Samtalet under kvällen syftade till att lyfta funktionshinderperspektiv 
i Agenda 2030. De artiklar som Förbundet valt att prioritera i arbetet 
med agendan nämndes speciellt under kvällen.
12 deltagare
September
Den 9:e var Lena Lind Palicki, Universitetslektor i svenska, vid 
Stockholms universitet inbjuden för att prata om inkluderande språk.
Inom funktionsrättsrörelsen är vi noga med att alltid säga eller skriva 
person med funktionsnedsättning eller person med funktionsvaria-
tion. Vårt syfte med det är bland annat att i tal och skrift poängtera 
att vi inte är vår funktionsnedsättning utan att det är något vi har. 
Person först-språket syftar även till att inkludera, men hur inklude-
rande är det egentligen? Det samtalade vi om denna kväll.
14 medlemmar deltog.
Oktober
Den 5:e hölls Tjej-/kvinnokväll ”Corona-pandemin, nu är det dags 
att öppna upp samhället, vi är redo… eller?” där vi pratade fritt kring 
vårt mående. Vi behövde en kväll då vi kunde ventilera det som 
kände viktigt just där och då.
6 kvinnor deltog.
Den 6:e hölls Distriktsträff kring Valet 2022. Det som bland annat 
framkom under kvällen var: 
Kollektivtrafik/Färdtjänst – Färdtjänst har idag inte samma villkor 
som kollektivtrafiken. En som åker med allmänna kommunikationer 
kan förflytta sig Nynäshamn-Hallstavik vilket betyder att resa med 
kollektivtrafiken är betydligt billigare. Aktion i kollektivtrafiken disku-
terades.
Hjälpmedel – Behövs efter eget behov och inte efter plånbok.
14 personer deltog.
Förmiddagsträff den 21:a med Anna Starbrink, Hälso- och sjuk-
vårdregionråd. Hon var inbjuden för att berätta om hur hon ser på 
processen i implementeringen av God och Nära vård i Stockholms-
regionen. Dessutom berättade Anna om förändringar i projektet 
Långtidsutredningen.
Vi ville vid denna träff veta: Hur mycket har pandemin påverkat arbe-
tet för regionen och hur? Tillgången till en bra habilitering och reha-
bilitering är mycket viktig för oss. Vad gör Regionen för att eliminera 
riskerna med undanträngningseffekter och för att säkra tillgången till 
en god habilitering/rehabilitering för oss?
6 medlemmar deltog.
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November
Den 15:e ordnade vi en träff med Birger Forsberg, utredare och soci-
almedicinare samt docent för att berätta om den nu pågående Lång-
tidsutredningen 2040.
Med en förväntad befolkningsökning av både äldre och yngre invå-
nare i regionen och med en allt snabbare digitalisering och automa-
tisering går vi mot en framtid med nya utmaningar. Därför är det vik-
tigt att Region Stockholm har en långsiktig och hållbar planering för 
länets framtida behov av hälso- och sjukvård.
Långtidsutredningen 2040, som ska vara klar i maj 2022, syftar till 
att synliggöra vilka utmaningar Regionen står inför. Utredningen ska 
dessutom presentera förslag till hur en god vård på lika villkor ska 
uppnås för alla.
12 medlemmar deltog.
Den 18:e anordnade vi ett politikermöte inför valet 2022 med 
Moderaterna och Kristdemokraterna. Från Moderaterna deltog Lars 
Rådén och från Kristdemokraterna deltog Fredrik Wallén. Frågor 
som diskuterades var Färdtjänst och hjälpmedel.
Den 25:e genomförde Distriktsstyrelsen en distriktsträff som syfta-
de till att ta reda på vad våra avdelningar gör och vad de önskar att 
vi prioriterar. Det som framkom var: 
Kommunikation/Färdtjänst - Kvaliteten på färdtjänsten har sjunkit 
under hösten. Fråga om JO-anmälan togs upp.  Diskussion uppkom 
om att det är tveksamt om nuvarande situation uppfyller färdtjänstla-
gens krav. Tågvärdarna på pendeltågsstationerna tas bort. Ett age-
rande tillsammans med Funktionsrätt, SRF och PRO är på gång.
Vårdcentralerna - Den bristande förmågan att ta emot personer 
med funktionsnedsättningar diskuterades. En uppföljning av tillgäng-
lighet och bemötande på vårdcentralerna skulle behöva göras och 
den enkät som gjorts för ett antal år sedan bör göras om/följas upp.
Hemtjänst – Personlig service - Önskemål framfördes om att 
arbeta med att hemtjänsten ska få en mer assistansliknande form 
fortsätter.
Medlemsmöten - Vi talade om vikten av sociala träffar och att ta 
hand om nya medlemmar. Det är viktigt att ta kontakt så snart som 
möjligt. En fråga att ställa är vad de önskar av sin förening. Vid 
möten är det viktigt att ”gamla” medlemmar tar kontakt med de som 
är nya så att de känner sig välkomna.
13 medlemmar deltog.
December:
Den 1:a anordnade Distriktsstyrelsen en tematräff om medicinsk 
fotvård. Maria Fälth, Regionpolitiker för KD, berättade om de för-
ändringar som gäller från och med 2022. Vad innebär förändringar-
na för patienterna? Kommer en ny prioriteringsordning för vilka som 
kan få medicinsk fotvård införas? Hur har regionen planerat för att 
vårdcentralerna ska klara av att erbjuda fotvård till dem som behö-
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ver det?
Under kvällen framkom även att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
ska göra en konsekvensanalys av införda avgifter på hjälpmedel. 
Detta behöver följas upp. 
Till denna träff anslöt 14 deltagare digitalt

Smärtcirkeln
Gruppen har hållit tre digitala träffar under året. Vid de tillällena läste 
de boken ”När kroppen gråter”. Cirkeln har bestått av tio personer. 
Till varje tillfälle har gruppen haft några sidor i boken ”När kroppen 
gråter” i läxa som sedan har diskuterats på följande möte.

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.
Under året har Rh-gruppen gjort påtryckningar mot försämringarna 
inom färdtjänst och hjälpmedel samt planerat inför riksdagsvalet 
2022.
Distriktet har representerats av Jaan Kaur, Patrick Englund, Ingela 
Larsson och Sari Nykvist.

Samarbete kring BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter
Under året har DHR region Stockholm deltagit i samverkansmöten 
med BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter.
Vid dessa möten samlas representanter för funktionshinderrörelsen 
för att dela erfarenheter och information om vad som är aktuellt just 
nu, i organisationerna och på Bosse.
På grund av pandemin hölls två digitala möten under 2021.
.
I detta samarbete återfanns Anders Berglund och Sari Nykvist.

Presidiemöten
Någon eller några gånger per år träffas presidierna i SRF, Funktion-
srätt och vi för att diskutera spörsmål vi kan behöva driva gemens-
amt. I år har det bland annat handlat om sent beslutade organisa-



Region Stockholm

29 (30)

tionsbidrag, tågvärdarna samt Funktionsrätt som lanserar begreppet 
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning att införa i regionens olika 
handlingar och redovisningar.

ORDFÖRANDENS SLUTORD

Verksamheten 2021 har precis som 2020 präglats av pandemi, 
restriktioner och rekommendationer även om vi varit bättre rustade 
detta år.
I stort sett har vi lyckats genomföra de möten vi planerat. Några till 
och med fysiskt, andra i hybridform och några digitalt. Vi har varit 
representerade vid i stort sett samtliga samverkansrådsmöten i 
regionen. Vi har inte behövt ställa in en enda insiktsutbildning. Vi 
har träffat flera av partierna i Regionfullmäktige. De arbetsgrupper 
vi tillsatt för arrangemang och andra aktiviteter har inneburit ett lyft 
senare delen av året.
Ur ett rättighetspolitiskt perspektiv har vi dock inte varit framgångsri-
ka inom två av våra kärnområden: färdtjänst och hjälpmedel. 
Begränsningar och avgifter ligger fast. Färdtjänsten har fungerat 
oacceptabelt dåligt, åtminstone för aktiva färdtjänstresenär. Sällan-
resenärerna har kanske kommit lite lindrigare undan.
Nu är det ett nytt år. Valåret 2022 då vi i Sverige ska gå till vallokal 
för att välja våra politiker i Riksdagen, i region- respektive kommun-
fullmäktige. 
Valtider är löftestider, en tid då våra röster – det vi säger och de 
vi placerar i valurnan – blir intressanta för partierna och de som 
kandiderar till poster i de beslutande organen. Låt oss ta vara på 
chansen att gemensamt jobba på att göra frågor om tillgänglighet 
och delaktighet viktiga i valrörelsen. Ställ frågor på torgmöten, i vals-
tugorna och i andra sammanhang där politiker och väljare möter 
varandra.
2022 är inte bara ett valår. Det är också året då DHR i Stockholms 
län firar 60 årsjubileum. 
Låt oss mötas i verksamheten i verklighetens och möjligheternas år 
2022!

Sundbyberg i februari 2022
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Liza Syeda

Gunder Wåhlberg
Kassaförvaltare

Jaan Kaur, 
ordförande

Anders Berglund Beatrice KolijnAnna Westerberg

Ledamöter:

Magnus Lindmark

Yvonne Björkman

Patrick Englund

Olle Johansson,
vice ordförande

Lena Haglöf, 
adjungerad
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Kontaktuppgifter till 
DHR-avdelningarna inom Stockholms länDHR-avdelningarna inom Stockholms län

DHR Botkyrka-Salemavdelningen
botkyrka-salem@dhr.se
www.dhr.se/botkyrka-salem
DHR Huddingeavdelningen
073-525 86 43
patrick.englund@dhr.se, ordf.
www.dhr.se/huddinge
DHR Nacka-Värmdöavdelningen
073-262 67 64, ordf.
nacka-varmdo@dhr.se
DHR Norrtäljeavdelningen
076-041 48 70, exp (mån-ons 10-13) 
norrtalje@dhr.se
DHR Nynäshamn-Haninge- 
avdelningen
08-520 205 40, exp
nynashamn-haninge@dhr.se
www.dhr.se/nynashamn-haninge
DHR Stockholmsavdelningen
08-564 826 50, exp
info@dhrs.se
http://www.dhrs.se
DHR Sundbybergsavdelningen
08-722 05 92, ordf.
yvonne-bjorkman@outlook.com
DHR Södertäljeavdelningen
08-550 119 60, exp
sodertalje@dhr.se
www.dhr.se/sodertalje
DHR Tyresöavdelningen
dhrtyreso@gmail.com
hagberg.gunnar@telia.com
DHR Täbyavdelningen
taby@dhr.se
www.dhr.se/taby

Vill du ha andra kontaktuppgifter? 
Hör av dig per telefon, mejl eller gå 
in på vår webbplats.

DHR Region Stockholm
Kavallerivägen 30, 1 tr
174 58  SUNDBYBERG

08-120 556 80
regionstockholm@dhr.se

www.dhr.se/stockholmslan

http://www.dhrhuddingeavdelningen.se

