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Motion till 
DHR Region Stockholms årsmöte 2022
 

a) DHR behövs i hela regionen 
 
Bakgrund till förslaget 
Avdelningarna i Region Stockholm har decimerats under åren samt att 
flera befintliga avdelningar håller på att tyna bort. 
Efter att myndigheterna har blåst faran över för pandemin är det av stor 
vikt att DHR finns i hela regionen eftersom att efterspelet lär leda  till yt-
terligare besparingar när notan skall betalas. 
 
Jag föreslår därför att årsmötet beslutar följande: 
att regionens årsmöte beslutar att uppdra till styrelsen att samla med-

lemmar som bor i kommuner som saknar en egen avdelning, för 
att sondera möjligheterna till nya avdelningar. 

att anordna fyra fysiska möten från söder, väster, öster och norr när 
väl det är möjligt. 

att dessa möten blir schemalagda och återkommande framöver. 
att styrelsen får i uppdrag att pröva möjligheterna till nya former av 

organisation  i stället för avdelningar. 
att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se till att DHR har represen-

tanter i samtliga råd i de kommuner som saknar avdelning. 
 
Stockholm 26 januari 2022 
Nisse Duwähl 
tfn 073-981 99 34 
 
Denna motion har varit uppe på avdelningens styrelsesammanträde den 
26 januari 2022. 
Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom motionen. 
/ Nisse Duwähl 
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DHR Region Stockholms styrelses yttrande: 
 
Styrelsen delar motionärens oro och uppfattning att DHR:s närvaro be-
höver stärkas i alla kommuner i vår region. Av våra 26 kommuner saknas 
DHR-avdelning helt i kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Järfälla och Upp-
lands-Bro. Avdelningar med begränsad verksamhet finns i kommunerna 
Botkyrka, Salem, Danderyd, Täby, Upplands-Väsby, Österåker, Vallen-
tuna och Vaxholm. Kommunerna Norrtälje, Sundbyberg, Huddinge och 
Tyresö har egna DHR-avdelningar. Avdelningar med två kommuner är 
Nacka-Värmdö, Haninge-Nynäshamn och Södertälje-Nykvarn. Vår 
största avdelning omfattar Stockholm, Solna, Ekerö samt Lidingö kom-
muner. Avdelningarna med sina begränsade ekonomiska och personella 
resurser har naturligtvis små möjligheter att följa den rättighetspolitiska 
utvecklingen i samtliga sina ¨ansvarskommuner¨. 

Årsmötet 2019 gav styrelsen i uppdrag att se över vad som kan göras för 
att stärka oss som organisation. Styrelsen sjösatte ett projekt under led-
ning av Magnus Lindmark som samlade in synpunkter från avdelning-
arna om vad de anser vara önskvärda åtgärder från distriktet. Projektets 
slutsatser presenterades på årsmötet 2021. Styrelsen har tillsatt en ar-
betsgrupp kallad Utvecklingsgruppen och förslagen från projektet har 
börjat implementerats i Täby, Botkyrka Salem, Södertälje… 

Vi fortsätter med ambulerande möten dit alla medlemmar är välkomna. 
Vår nya medlemstidning skapar möjligheter att känna gemenskap över 
avdelningsgränserna. Styrelsen är och kommer fortsatt vara lyhörd för att 
medverka i att skapa förutsättningar för att DHR märks i samtliga kom-
muner i vårt län. 

Motionären vill också att styrelsen prövar andra organisationsformer än 
avdelningar. För närvarande pågår en central översyn av DHR:s organi-
sation och arbetssätt. Våra möjligheter till organisationsförändringar reg-
ionalt begränsas tills vidare av vårt uppdrag, våra stadgar och bidrags-
givningen från regionen. 
 
DHR Region Stockholms styrelse föreslår årsmötet besluta: 
att bifalla attsatserna 1, 2 och 5, och 
att anse attsatserna 3 och 4 besvarade. 


