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MINNESANSTECKNING 

2017-12-14 

Diarienummer 

TRN 2017–0137 

TRF Samverkansmöte  
 

Datum 2017-12-14 

 

Tid 14,00 - 15.30 

 

Plats Mälarsalen i Landstingshuset 

 

Närvarande Från TRF  

Hanna Wiik, Förvaltningschef, Inger Lagerqvist, 

Avdelningschef på Tillväxtavdelningen, Lena Wohlin, 

Kommunikationschef, Ann Lundell, Enhetschef 

Ekonomi och Administration, Teresa Skeppholm, 

Kommunikatör, Ann-Louise Ornerud, Administratör 

(sekreterare) 

 

Gunnar Skoglund PRO, Roger Bäckström SPF,  

Bengt Adamsson HSO, Alma Asic HSO, Sari Nykvist 

DHR, Lennart Karlsson SRF, Anita Gröning Persson 

SPF, Urban Nordstedt RPG  

 

 

Ej närvarande Jessica Andersson, Avdelningschef på 

Regionplaneförvaltningen, TRF 

 

1 Välkommen och presentationsrunda 

Hanna Wiik hälsar alla varmt välkomna till samverkansmöte.  

 

2 Varför har vi samverkan, Hanna Wiik  

Samverkan med TRF omfattar hela nämndens och förvaltningens uppdrag. 
Det är det som är fokus på de årliga uppföljningsmöten vi har med 
samverkansorganisationerna. Utöver det har vi en omfattande ordinarie 
samverkan och löpande dialogprocesser inom flera delar i vår breda 
verksamhet, där RUFS 2050 ingår som en aktuell process just nu. Det är i 
processen med remissrundor som formella synpunkter tas om hand och där 
har också närvarande organisationer deltagit.  
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3 TRF verksamhet, Hanna Wiik 

Vår nämnd ansvarar för två övergripande ansvarsområden; regionplanering 

enligt Plan- och Bygglagen (PBL) och landstingets arbete med regional 

utveckling. Vi ansvarar även för gods, hamn, flyg, statistik, geodata, 

skärgård, naturvård, glesbygd och landsbygdsutveckling. Förvaltningen 

samordnar även landstingets arbete med EU:s strukturfonder kring 

regional utveckling. Nämnden finansierar ALMI som ger finansiering och 

rådgivning till företagsutveckling.  

 

I organisationsstrukturen har tillväxt– och regionplaneförvaltningen (TRF) 

tre avdelningar; tillväxtavdelningen, regionplaneavdelningen och 

avdelningen för administration och kommunikation.  

 

Organisationsbilden beskrivs muntligt samt bifogas minnesanteckning 

 

Notering  

Det har framkommit starkt önskemål om att material för inläsning bör 

skickas ut i samband med kallelse och förvaltningen noterar detta till 

kommande kallelser till samverkansmöten. 

4 Regional utvecklingsplan (RUFS) – Hanna Wiik 

I februari 2018 fattar nämnden beslut om RUFS 2050 och i juni 2018 i tas 

beslut i landstingsfullmäktige. Planen gäller därefter i 8 år.  

 

5 Synpunkter som framkom vid samverkansmöte    

Gunnar Skoglund PRO Det finns mycket bra utgångspunkter i RUFS 

2050 för vidare diskussion inom alla områden.  

 

Sari Nykvist DHR det finns generella problem i hela texten gällande 

funktionshinderperspektivet - det är i princip är helt osynligt. Om 

funktionshinderfrågorna ska finnas med i ett regionalt utvecklingsarbete 

måste de uttryckligen vara skrivna. När man skriver att regionen skall vara 

tillgänglig för alla är det lätt att våra frågor glöms bort. Ibland är det så 

otroligt viktigt att man specificerar vad man menar med en tillgänglig stad 

för alla. Hur ska ni kunna garantera att våra perspektiv och våra behov blir 

tillgodosedda i RUFS 2050? Vad kan tillväxt– och regionplaneförvaltningen 

göra för att det skall nå ut till hela regionen och till alla kommunerna?  
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Lennart Karlsson DHR och HSO har lämnat ett gemensamt remissvar 

som är väl förankrat i sina organisationer och gäller båda 

funktionshinderperspektivet och det sociala hållbarhetsperspektivet en 

tredjedel av befolkningen påverkas på olika sätt påverkas av planeringen. 

Det finns jättemånga goda exempel på bra lösningar där man eftersträvar 

bättre generella lösningar som är bra för alla. Vilket gör att jag ställer frågan 

är det politiskt omöjligt eller finns det andra skäl att inte ändra i 

målformuleringen? 

 

Nämner tre viktiga principer som bygger på FN:s agenda 2030, ”FN 

konvention en rättighet för personer med funktionsnedsättning”.  

 Universell design – t ex eltandborsten 

 Google och Apple - Användarvänliga  

 Tillgänglighet kollektivt i trafikmiljön 

 

 

Bengt Adamsson HSO tyvärr är det så att läsaren har väldigt lite 

kunskap om de här frågorna. Därav borde man vara tydligare och det räcker 

inte att man skriver för alla. Det är även otillräckligt att man skriver det i 

fotnot och redogör för diskrimineringsgrunderna. En het potatis är även 

bostadsbyggandet och det kan inte vara eftersträvansvärt för framtiden att 

vi får nya problemområden som skett under ett 10-tal år tillbaka i tiden. Det 

behövs en skarpare dialog med kommunerna för att undvika den här typen 

av stadsdelar då bebyggelsen och boende behöver vara skiftande med 

kollektivtrafik i närheten men det framgår inte av den kommunala planen. 

 

Hanna Wiik TRF Viktig input med ovanstående tre principer. Vår 

ambition är att det kan vara små justeringar i språket som ändå gör att det 

blir ett bredare perspektiv som är mer inkluderande. Målen kommer vi inte 

att kunna revidera, de är politiskt beslutade i vår nämnd med total enighet 

över blockgränserna. Planen RUFS är inte ett levande dokument utan är ett 

politiskt beslut som gäller i 8 år. Skall planen revideras är det en otroligt 

omfattande process och behöver initieras från vår nämnd. Men vi ser över 

vad ni har skrivit i era remissvar så att texten blir mer inkluderande. 

 

Vi har fått in 160 remissvar och förvaltningens handläggare arbetar nu med 

att analysera dem för slutliga justeringar i planen. Vi ska försöka förtydliga 

så att era perspektiv säkras i löptexten.  
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Lennart Karlsson DHR håller inte med att detta är en plan där målåren 

är 2050 varför är man rädd för att ändra i målformuleringen det har jag 

inte så mycket förståelse för.  

 

Notering  

Organisationerna framför att de inte delar denna uppfattning och att det tas 

till anteckningarna eftersom de anser att målformuleringarna måste kunna 

diskuteras.  

 

Urban Nordstedt RPG vad är det som hönan och var är det som ägget? 

Förutser man en väldigt stor ökning av den här regionen och att man skall 

anpassa sig till eller vill man ha en väldigt stor ökning - är det det som man 

skall formulera och hoppas att det skall bli så. Vilket är det? Tror man att de 

kommer mycket folk som man vill slåss om.  

 

Hanna Wiik TRF Det är en kombination menar Hanna, de flesta 

kommunerna planerar för och vill ha en befolkningsökning och har därför 

höga byggambitioner samt vill ha ökad tillväxt. Däremot har Solna och 

Sundbyberg flaggat för att de eventuellt inte kan fortsätta med samma höga 

exploateringstakt som de har haft de senaste åren. Den demografiska 

ökningen utgörs i första hand av födelsetalen hos befintlig befolkning samt 

inflyttning från andra länder, vilka ofta är i fertil ålder.  

 

Sari Nykvist DHR när är det tänkt att nästa samverkansmöte äger rum 

och föreslår att mötet ägnas åt att gå igenom konventionen för personer 

med funktionsnedsättning. Rekommenderar att vi beställer FN:s 

konvention i fickformat från myndigheten för Delaktighet och att vi även 

bjuder in myndigheten för vårt fortsatta samarbete.  

 

Lennart Karlsson DHR Kort fråga håller tidplanen?  

 

Hanna Wiik TRF Ja absolut. 

 

6 Fokusområden 2018 

Hanna berättar om fokusområden 2018 och om genomförandet. Vårt 

ansvar är att se till att det händer, sätta igång processer, samverka och följa 

upp det som är vårt ansvar inom den löpande regionplaneringen.  
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7 Dialog om och planering av kommande möten inom 
samverkansmodellen  

Lena Wohlin TRF berättar att vi har haft internationell konferens med de 

sociala frågorna i centrum. Vi samlade regionplanerare från hela Europas 

huvudstäder och pratade just om sociala frågor vilket var mycket 

uppskattat. Under hösten 2017 har vi haft mycket dialog i form av 

seminarier och workshops, vilka ägt rum i RUFS-Rummet på OpenLab.  

 

Ni har blivit inbjudna till flera av de här mötena via våra utskick. Ni får vårt 

nyhetsbrev Regionplaneblaskan, liksom utskick och inbjudningar till våra 

öppna seminarier. Är man intresserad och vill delta i ett seminarium eller 

workshops som vi anordnar kontaktar man oss och meddelar att det här är 

mycket intressant för mig och då kan ni också bjudas in om ni inte redan 

har blivit inbjudna. 

 

Under dagens möte har vi också konstaterat att det finns intresse för att 

hålla ett gemensamt seminarium om kopplingen mellan samhällsbyggnad 

och det sociala perspektivet, med särskilt fokus på tillgänglighet. Kontakt 

tas för gemensam planering av detta.  

 

Vi beställer FN:s konvention i fickformat från myndigheten för Delaktighet.   

Utöver den löpande samverkan och dialogen inom de ordinarie 

processerna, samt det gemensamma seminariet under 2018, kommer ett 

formellt samverkansmöte att äga rum varje år framöver.  

 

 

Länk till TRN kalender: http://www.rufs.se/kalender 
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