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Protokoll 2/2022 
fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm 
 
Tid: måndagen den 14 februari kl 18.00-20.00 
Plats: Microsoft Teams (digital plattform) 
 
Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anders Berglund, 

Anna Westerberg, Beatrice Kolijn, Gunder Wåhlberg, 
Magnus Lindmark, Olle Johansson, Patrick Englund 
och Yvonne Björkman 

Adjungerad: Lena Haglöf 
I tjänsten: Ingela Larsson 
Gäst: Amir Amirriazi (§ 7a) 
 
Förhindrad: Liza Syeda 
 
§§ 10 - 15 
 

§ 10. Formalia 
a) Sammanträdets öppnande 
Jaan, DHR Region Stockholms ordförande hälsade närvarande 
välkomna samt öppnade styrelsemötet. 
 
b) Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen. 
 
c) Val av justerare 
Styrelsen beslutade: 
att utse Anna till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
 
d) Anmälan av DS-protokoll 1/2022 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna anmälan av DS-protokoll 1/2022. 
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§ 11. Beslutsärenden 
a) Ekonomi 

1) Konfirmering av tidigare beslut om att Ingela går upp i 
tjänstgöringstid till 75% från 1/2 2022 

Jaan meddelade att Ingela börjar jobba 75% från och med 
den 1 februari 2022. 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna beslutet. 
 
2) Arvodering arbetsgrupperna 
Gunder föreslog att för arbetsgrupp som jobbar mycket är 
det rimligt att det får bli ett löpande projekt till exempel för Ut-
vecklingsgruppen. För projekt kan det vara bättre med en 
projektsumma per halvår förslagsvis. 
Lena påtalade att det är svårt att gå tillbaka för hela hösten 
och komma ihåg vilka som var med vid respektive arbets-
gruppsmöte. 
Anna sa att vi ibland inte håller på en timme. 
Jaan föreslog att de möten hösten 2021 arvode betalas ut för 
de som inlämnat närvarolistor och att diskutera arvoden för 
2022 diskuteras vid nästa styrelsemöte. 
Styrelsen beslutade: 
att betala ut de arvoden där närvarolistor kommit in för hös-

ten 2021. 
att vid nästa styrelsemöte diskutera hur vi fördelar arvoden 

för arbetsgrupperna under 2022 samt sätter upp projekt-
planer. 

 
b) Ordförandebeslut 

Jaan rapporterade att han accepterat offerten ifrån Quality 
Hotel Winn Haninge på 35.725 kr för lokal och förtäring vid 
årsmötet i april samt 70-årspresent till Gunilla Carlberg. 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna rapporten. 

 
c) Verksamheten jubileums-våren 2022 

1) Verksamhetsplan 
Gunder undrade om samtliga medlemmar blir inbjudna till de 
träffar avdelningar gör tillsammans med Utvecklingsgruppen. 
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Lena sa att alla medlemmar och även andra intresserade blir 
inbjudna. Medlem i de vilande avdelningar får dessutom med-
lemsbrev. 
Styrelsen beslutade: 
att ”Distriktsträffen ”Att synas” i april flyttas till seminarium 

före årsmötet. 
 
2) Valrörelsen 2022 
Yvonne sa att arbetsgruppen Valrörelsen 2022 ska kontakta 
de politiska partisekreterarna och meddela att vi vill prata 
med dem om ytterligare saker än vad RH-gruppen gör i sina 
intervjuer. 
Anders meddelade att morgondagens möte om Färdtjänst 
kom till efter träffen den 2 februari med Andreas Pettersson, 
Lektor i juridik med inriktning offentlig rätt. Detta för att disku-
tera hur vi för upp Färdtjänstfrågan på den riksdagspolitiska 
agendan inför höstens riksdagsval. 

 
3) Medverkan vid Hjultorget/Järvaveckan 
Olle meddelade att arrangörerna för Hjultorget vill ha un-
derlag på vad vi vill ta upp vid vårt seminarium. Ska vi ha pa-
nel eller saklig genomgång? Andreas Pettersson skulle vara 
intressant som moderator om hjälpmedel. Om vi vill stäva ef-
ter en likvärdighet i landet med en diskussion kring hjälpme-
del efter behov utan kostnad med representanter för olika de-
lar i landet. Seminariet blir i sådana fall 45 minuter och grund-
priset är 5.000 kronor. 
Olle meddelar också att DHR riks har en monter på plats. 
Jaan Tyckte inte att vi skulle ha någon panel men kanske en 
redovisning över hur det ser ut i Sverige. 
Magnus föreslog en föreläsning med Andreas Pettersson 
och någon ifrån annan ort. 
att uppdra åt Olle och kansliet att jobba vidare med detta. 
att diskutera Järvaveckan vid nästa styrelsemöte. 

 
d) Årsmötet 

1) Seminarium 
Jaan föreslår seminarium hur en får ut våra frågor ”Att synas” 
med riks pressekreterare. 
Olle föreslog att seminariet hålls klockan 11.00-12.00. 
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Styrelsen beslutade: 
att hålla seminarium klockan 11.00-12.00 vid årsmötet. 
att diskutera vidare vid nästa styrelsemöte. 
 
2) Motion 
En motion ”DHR behövs i hela regionen ” ifrån Nisse Duwähl 
förelåg. 
Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt Jaan att skriva ett förslag till yttrande. 
 
3) Verksamhetsberättelse 
Ingela påminde om att material till Verksamhetsberättelsen 
som saknas behöver komma in snarast. 
 
4) Inbjudan 
Styrelsen beslutade: 
att ta ut en avgift på 250 kronor/ombud för årsmötet. 
 
5) Budget 2022 respektive 2023 
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 
6) Verksamhetsplan 2022-2023 
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 
7) Övrigt 
Åsa Strahlemo har meddelat att hon inte har möjlighet att 
vara med som årsmötesordförande. 
Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt Jaan att tillfråga Annelie Arnesdotter, vår kon-

taktperson i förbundsstyrelsen om att vara årsmötesord-
förande. 

 
e) Arbetsgrupperna 

1) Verksamhet och budget 
Verksamhetsplan och budget förelåg från Arbetsgrupp Valrö-
relsen 2022. 
Styrelsen beslutade: 
att anta budget för arbetsgrupp Valrörelsen 2022 på 

66.700:- för år 2022. 
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2) Projekt digitalisering 
Inget nytt finns att diskutera. 

 
f) DHR-aktuellt i Region Stockholm 
Minnesanteckningar ifrån redaktionsrådets möte förelåg. 
Styrelsen beslutade: 
att anta tidskriftens namn ”DHR i Region Stockholm”. 
 

§ 12. Rapporter 
a) Åtgärds-/bevakningslistan 
Åtgärds-/bevakningslistan uppdaterades. 
 
b) Medlemsstatistik 
Ingela rapporterade utifrån utsänd medlemsstatistik att medlems-
antalet inom regionen den sista januari 2022 var 848 personer. 
 

§ 13. Diskussionsärenden 
a) Kollektivtrafikläget 
Amir Amirriazi närvarade vid denna punkt för att informera oss 
om kollektivtrafikläget. 
Amir sa att politiker och kansliet förstått vår kritik om att det är 
svårt att få taxi i vissa områden där de inte tar resenärer på 
grund av avtalet. Men vi har olika åsikter för rullstolstaxi för enligt 
Färdtjänsten säger att det är vi som krävt kundval. De kommer 
prata om avtalet som nästa år ska skrivas om. Kontoret kommer 
rekommendera nämnden att inte ta över ansvaret hela vägen för 
ansökan till beslut av tillstånd. 
Patrick påtalade att många workshops har ställts in. 
Amir meddelade att tågvärdarna på pendeltågen försvinner till 
sommaren. När de pratat om andra lösningar för rampservice har 
de tänkt att använda stationsvärdar, städpersonal, trygghetsvak-
ter och andra till att lägga ut rampen. Vi har sagt att vår trygghet, 
säkerhet, tillgänglighet och spontanitet är avgörande. Hjälp med 
rampen behövs för att komma på tågen. De åker inte med men 
har ansvar att meddela vilken vagn du åker med så du kommer 
av på rätt destination. Vi måste kunna åka spontant och inte be-
höva förbeställa rampservice. 



6 (6) 

Jaan sa att han blivit kontaktad av en journalist på SVT Nyheter 
Stockholm som kommer kontakta honom igen under morgonda-
gen kring rampservice. Nya tåg kommer till sommaren på Ro-
slagsbanan. Vi har testat dessa tåg, det är ett litet fotsteg vilket 
kan bli ett litet problem men det blir en klar förbättring än nu. Nya 
tåg för Saltsjöbanan ligger på framtiden. 
 

§ 14. ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte 
Anna meddelade att LOCUM sagt att de inte har något med 
vårdcentraler att göra över huvud taget utan det är HSF eller 
SLSO även när det gäller parkering och angöringsplatser. 
Olle sa att förteckning huvudman i utförandet behöver tas upp 
vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 15. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 
Ordföranden avslutade styrelsemötet. 
 
2022-02-14 
 
 
 
Ingela Larsson 
 
Justeras: 
 
 
 
Jaan Kaur Anna Westerberg 
Ordförande Justerare 
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