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Samverkansmöte med pensionärsorganisationerna och
funktionshinderrörelsen
Datum

2020-01-31

Tid

10:00-12:00

Plats

Lindhagensgatan 98, Järntorget

Närvarande

Anita Gröning Persson ( SPF), Bo Schylander (RPG),
Gunnel Färm (PRO), Kjell Jonasson (SPF), Pia-Lena
Krischél (SRF), Ulla Jönsson (SKPF, Urban Norstedt
(RPG); Christer Hedberg, PRO, Ove Landgren SKPF
Helena Reinhagen, kommunikationschef TRF,
Teresa Skeppholm, kommunikatör

Ej närvarande
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Gunnel Färm, Sari Nykvist, Petteri Louhema, Alma
Jerning (har slutat)

Hej och välkommen

Helena Reinhagen hälsar välkommen.
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Föregående mötesanteckningar

Inga frågor.
3

Former för samverkan

Kort repetition av samverkansformerna enligt regionfullmäktiges beslut, se
bifogad powerpoint. Alla organisationer har inte hunnit diskutera frågan
om hur samverkan ska ske, varför mötet enades om ett förslag som sedan
beslutas vid nästa tillfälle.
Förslag:
• Samverkansmöten/samverkansråd sker vid fyra tillfällen per år.
• Samtliga deltagare tycker att det fungerar bra att ha gemensamma
möten för pensionärsorganisationerna och funktionshinderrörelsen.
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Politisk representation är önskvärt vid 1-2 tillfällen under året.
Tema för mötet avgör när det är lämpligast att politiken närvarar.
Arvode ska utgå till organisationernas representanter.

Överenskommelsen gäller endast samverkan med TRN/TRF. På grund av
förvaltningens planeringsperspektiv och mer långsamma processer kan fyra
möten per år kännas mycket, men det utvärderar vi efter hand i så fall.
När formerna för samverkan fastställts ska dessa beslutas av tillväxt- och
regionplanenämnden.
Helena Reinhagen tar frågan om arvode vidare och utreder hur det ska
hanteras.
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Presentation av nämndens budgetuppdrag 2020

Genomgång av nämndens budgetuppdrag 2020. Se sammanfattning i
powerpoint, samt i bifogad bilaga.
Frågor:
Ulla Jönsson: en fråga till politikerna till nästa möte skulle kunna handla
om sårbarheten, till exempel Skurubron som enda förbindelse.
Helena Reinhagen: Just Skurubron är egentligen ingen fråga som våra
politiker kan påverka. Vi har Länsplanen och arbetar mer långsiktigt med
sårbarhet.
Christer Hedberg: Vad betyder det att ”kärnverksamheterna ska
prioriteras”?
Helena Reinhagen: Se bilden med våra uppgifter. Regional fysisk planering
är en av dessa. Det betyder att TRN ska bedriva regional fysisk planering
enligt plan- och bygglagen. Det är bara Region Stockholm och Region Skåne
som har lagligt stöd, och tidigare var skrivelsen ”bör bedriva”.
Kjell Jonasson:. Är arbetet för att få statliga medel (till regionen?) en del av
ert arbete?
Helena Reinhagen: Ja, det är en del av det regionala ledarskapet.
Regionstyrelsen håller samman det arbetet, men vi bidrar med underlag.
Anita Gröning Persson: Var kommer numera landshövdingen in i bilden?
Helena Reinhagen: I och med att regionerna bildades flyttades ansvaret för
tillväxtfrågor och kompetensförsörjning över till Region Stockholm den 1
januari 2019.
Ulla Jönsson: Finns det material som rör bostadsanalyser? Ja, TRN/TRF
tar fram olika underlag och analyser som rör bostadsmarknaden. Här kan
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man läsa mer: https://www.sll.se/verksamhet/Regionalutveckling/bostader/
Ove Landgren: Kan kommunerna söka bidrag hos Region Stockholm?
Helena Reinhagen: De bidrag vi betalar ut går mestadels till organisationer,
byalag, företag. Men vi kan också medfinansiera projekt där kommuner kan
vara inblandade.
Christer Hedberg: Hur jobbar ni med matchningen på arbetsmarknaden?
Helena Reinhagen: Kompetensförsörjning är en av regionens största
utmaningar och är prioriterat i vår verksamhet. Vi arbetar bland annat med
att etablera en kompetensförsörjningsarena – Kompetensarena Stockholm
(KAS) – som ska etablera bättre samverkansformer mellan arbetsgivare,
utbildningar, etcetera.
Christer Hedberg: Vilka redskap har ni så att det verkligen händer något?
Helena Reinhagen: Vi arbetar med flera uppdrag. Ett konkret exempel är
Bazaren, som vi nu tagit över från Länsstyrelsen. Det är Sveriges största
jobbmässa och i år äger den rum på Stockholm Waterfront den 13-14
februari. Vi har huvudansvaret men arrangerar detta tillsammans med till
exempel Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. I samband med det
genomför vi under hela den veckan flera seminarier om
kompetensförsörjning. Målgruppen för Bazaren är i första hand de som
idag står längre ifrån arbetsmarknaden.
Fokus för TRF 2020:
• Regional fysisk planering med fokus på trafikplanering
o Cykelplan
o Mobilitetsuppföljning
• Näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete
o En regional näringslivs- och tillväxtstrategi tas fram
• Regional kompetensförsörjning
o Etablera en regional kompetensplattform/arena
o Kompetensarena Stockholm
• Regional bostadsförsörjning
o Regional bostadsdialog
Strategin kommer att finnas som remissversion i juni. Sker i samverkan
med näringsliv och kommuner.
Kjell Jonasson: Kan vi få information om när remisser går ut?
Teresa Skeppholm: Enklast är att ni prenumererar på vårt nyhetsbrev, där
skickar vi ut information om remisser och om annat matnyttigt. Anmälan
till nyhetsbrev finns här: https://www.sll.se/Prenumerationssida/
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Kryssa i rutan för Regional utveckling.
Ulla Jönsson: Vi vill ju ha möjlighet att påverka nämndens prioriteringar
och skulle behöva komma in tidigare i processen, innan deras prioritering
är beslutad.
Helena Reinhagen: Det är just en sådan dialog ni kan ha med politikerna,
varför det är en god idé att ha politisk representation med i samverkan.

5

Plan för samverkan under 2020

Samverkan kommer att ske fyra gånger under 2020. Fredagar verkar vara
den veckodag som fungerar bäst för flest. Till nästa möte försöker vi hitta
ett datum då även regionrådet Gustav Hemming (C) kan närvara. I första
hand ser vi om 17 eller 24 april kan fungera, men val av datum beror på när
Gustav Hemming är tillgänglig. Om vi inte hittar lämplig tid med Gustav
Hemming flyttar vi hans deltagande till första mötet på hösten. På nästa
möte fastslår vi även fortsatt samverkan.
Förslag på tema till nästa möte:
• Bostäder vinkling mot äldre och funktionsbehov.
• Regionrådets uppdrag utifrån äldreperspektiv och
tillgänglighetsfrågor
• Kompetensförsörjningen
• Övergripande sårbarhet utifrån att äldre och funktionsnedsatta blir
extra sårbara.
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Övriga frågor

Christer Hedberg: Har ni tvingats skära ner i er budget för 2020?
Helena Reinhagen: Vi växte rejält i och med att vi blev region. Vår
förvaltning har nästan fördubblat antalet anställda. Vi har gjort en
medveten växling med fler fasta tjänster och betydligt mindre av inköpt
experthjälp. Förvaltningens budget är 194 miljoner kronor. Av dessa är 58
miljoner personalkostnader och 115 miljoner regionala bidrag som
nämnden fördelar och beslutar om.
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