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Mötesanteckningar Samverkansråd RS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Justeras:
…………………………………………………
Maria Fälth

…………………………………………
Annika Hässler

Datum

2019-02-08

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Närvarande

Maria Fälth (KD) ordförande
Marie Ljungberg Schött (M)
Jens Sjöström (S)
Beata Milewczyk (SD)
Roland Johansson (SD)
Annika Hässler Funktionsrätt Stockholms län
Claes Stjernström, Funktionsrätt Stockholms län
Jesper Strömgren, Funktionsrätt Stockholms län
Karin Hjalmarsson SRF
Per Karlström, SRF
Jeanna Bystrand SRF
Gunder Wåhlberg DHR
Jaan Kaur, DHR
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1. Presentationsrunda
Samtliga närvarande presenterade sig.
2. Justerare
Till justerare valdes Maria Fälth och Annika Hässler.
3. Godkännande av dagordning samt övriga frågor
Dagordningen godkändes. Övriga frågor anmäldes:
Presentation av politiker – hur ser de olika partierna på funktionshinderfrågor, vad vill respektive parti ha ut av samverkan med rådet
Insiktsutbildning ska genomföras. Samtliga ledamöter och ersättare i samverkansrådet bör gå.
4. Presentation av DHR, Funktionsrätt Stockholm och SRF
Respektive organisation presenterade sig, sitt uppdrag, viktiga frågor 2019,
utmaningar mm.
DHR
DHR:s -Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Visionen är ett
universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje
människa ses som en tillgång.
Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen grupp som endast intresserar sig för sina egna villkor. Där finns barn, unga, gamla, män,
kvinnor, studerande, yrkesverksamma, arbetslösa, hbtq-personer, nyanlända. DHR:s erfarenheter bör tas tillvara, och ses som en resurs i utvecklingen av samhället i stort och i kommuner och landsting.
De förändringar och förbättringar som DHR ser behövs, bygger på erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. DHR är experter på hur det är
att leva i ett otillgängligt samhälle och delar mer än gärna med sig av kunskap, erfarenheter och förslag på lösningar.

Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet
samarbetsorgan för 44 länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län, med cirka 70 000 medlemmar tillsammans.
Funktionsrätts uppgift är att verka för medlemsorganisationernas intressen, och att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete. Verksamheten bedrivs framför allt i samverkansråd med landstingets förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla.

3 (4)
LS 2019-0108

Funktionsrätt Stockholms län samverkar med en rad myndigheter och organisationer för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full jämlikhet och delaktighet i samhället. Den huvudsakliga samverkan sker med
Stockholms läns landstings olika förvaltningar. Samverkan sker också med
Funktionsrätt Sverige samt vissa andra organisationer
SRF
Intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.
Partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all
form av diskriminering.
SRF Stockholms och Gotlands län arbetar för att utifrån tanken om alla
människors lika värde gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet
och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja
varandra.
13 lokalföreningar + direktanslutna
Gotland, Norrort ,Botkyrka-Salem, Huddinge, Järfälla-Upplands-Bro, Lidingö, Nacka-Värmdö, Norrtälje, Attunda, Solna-Sundbyberg, StockholmEkerö, Södertälje-Nykvarn, Vaxholm-Österåker
Direktanslutna: Södertörn
Sammanlagt ca 2000 medlemmar, både synskadade och stödjande
Valfrågor 2018
• Utveckla rehabiliteringen för personer med synnedsättning
• En fungerande och rättvis färdtjänst
• Rädda liv, bygg plattformsbarriärer i tunnelbanan
• Permanenta landstingets praktikplatser
5. Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstnämnden informerar
om nämndens uppdrag och arbete
Fredrik informerade bland annat om:
Nytt taxiavtal från april (innebär bl.a. ytterligare 1500 taxibilar i färdtjänsten)
Förbättrad flexibilitet kring resetilldelning.
Förbättrade system för resebeställning och kommunikation med resenärerna.
Några stora upphandlingar.
Fördjupade uppföljningssystem kring kvalitét och trygghet i utförandet.
Samverkan/utveckling kring den kontinuerliga tillgänglighetsanpassningen
av den allmänna kollektivtrafiken
Tidspassning december 2018: 83%
(växlat mellan ca. 80–90% månad för månad under det tidigare året).
Nöjdhet december 2018: 84%
(växlat mellan ca. 76–86% månad för månad under det tidigare året).
Klagomål och andra påpekanden hanterats av trafikförvaltningens kundtjänst för färdtjänst.
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6. Övriga frågor
Vid nästa sammanträde ska samtliga politiker presentera sig och sin syn på
uppdraget i samverkansrådet mm.
En insiktsutbildning för ledamöter i samverkansrådet ska genomföras under våren.
Tider för sammanträden under hösten
6 september
4 oktober
15 november
6 december
Vid pennan:

Agneta Marmestrand

