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Mötesanteckningar Samverkansråd Regionstyrelsen och 
organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning  
 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Margaretha Åkerberg  Annika Hässler 

 
Datum 2022-10-14 
 
Tid 13.00-15.00 
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Inge-Britt Lundin, Funktionsrätt Stockholms län 
Claes Stjernström, Funktionsrätt Stockholms län 
Jesper Strömgren, Funktionsrätt Stockholms län   
Agneta Österman Lindquist, Funktionsrätt Stockholms 
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Åse Johansson Kristiansen, Funktionsrätt Stockholms län  
Jaan Kaur, DHR  
Gunder Wåhlberg, DHR  
Josefine Thorén, Funktionsrätt Stockholms län 
Övriga: Sanna Frost, Pia-Lena Krischel, Salina Debessay 

 

1 Upprop av samtliga deltagare 

2 Justeringspersoner 

Till justerare valdes Margaretha Åkerberg och Annika Hässler  

3 Föregående mötesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes. 

4 Carolina Pettersson, ny hållbarhetsdirektör på Region 
Stockholm presenterade sig på Teams 

Carolina är ny hållbarhetsdirektör sedan mitten av augusti och kommer 
senast från Nynäshamns kommun. Hon har även arbetat i Solna och i 
Stockholms stad. Har arbetat med hållbarhetsfrågor i hela sitt yrkesliv. Just 
nu kommer mycket av hennes arbete nu handlar om att realisera Region 
Stockholms nya hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi. 
 
Funktionsrätt Stockholms län skickade med en handbok om 
funktionsrättsbeskrivning till Carolina och efterfrågade tydliga skrivningar 
om funktionsrätt i tjänsteutlåtanden och dylikt. 
Svar från Carolina: Tar med sig frågan och återkommer. Vill gärna vara 
med på nästa möte.  

5 Cecilia Lindahl och Magnus Kristiansson - information om 
arbetet med nya RUFS. 

(Se även bifogad PowerPoint) 
 
Fullmäktige har givit Tillväxt- och regionplanenämnden (TRN) i uppdrag 
att ta fram en ny regional utvecklingsplan.  
Arbetet har precis startat. 
 
Fråga om hög ambitionsnivå i förhållande till vad? 
Svar: Det handlar om att få bästa möjliga resultat och att alla hjälps åt att 
nå det.  
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Det är extra viktigt att få med kommunerna och att alla aktörer finns med 
på ett naturligt sätt i processen. Planen är till för att det ska hända saker. 
RUFS 2050 är väldig omfattande, den nya planer ska vara mer 
lättillgänglig.  
 
Dagens RUFS 2050 är både regional utvecklingsplan och regional 
utvecklingsstrategi (RUS). I lagen om regionalt utvecklingsansvar finns 
ramverk för vad som ska finnas med i en RUS. RUS:en är vägledande för 
Stockholmsregionen.  
 
Lång tidsplan, vill gärna ha ett beslut våren 2026 eftersom det är valår. 
I Plan- och bygglagen finns krav på hur remissomgångar ska gå till. Samråd 
ska till redan 2023. I april 2023 ska det finnas ett inriktningsbeslut till TRN 
som ramar in planen för struktur och målstruktur.  
 
I förra RUFS-processen var vi med på denna typ av möten ett antal gånger 
för att få inspel. Vi fick även bra remissvar vilket vi gärna ser även denna 
gång! Ni kommer också bli inbjudna till öppna seminarier under processens 
gång.  
 
Fråga om målen i RUFS 2050: Vad menas med jämlika livsvillkor? 
Svar: Oavsett av man bor och vilka socioekonomiska förutsättningar man 
har så ska man ha tillgång och möjlighet till olika typer av service. 
 
I arbetet med den nya planen utgår vi just nu från en trendanalys. Den 
kommer behöva uppdateras kontinuerligt under processen.  
 
Fråga: Vi har haft samverkansråd med Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen tidigare men dessa har pausats i och med flytten 
till Regionledningskontoret. Är det dags att starta dem igen? Vi har inte 
heller träffat regiondirektören sedan 2020. 
Svar: Tar med frågan hem och tar upp det där. 
 
Vi kommer skicka ut en enkät med inledande frågeställningar för att få veta 
nuläge. Sedan kommer också de officiella remisserna. Enkäten är skickad 
till 400 aktörer i regionen (branschorganisationer, akademi, fackliga organ, 
företag, m.fl.), ej till kommunerna som vi kommer träffa i dialogform. 
Enkäten har gått ut till Funktionsrätt Stockholms län. 
Enkäten innehåller sex frågor, vi uppskattar tydliga svar för att kunna fånga 
upp synpunkter tidigt i processen och kunna planera för dem.  
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Vi vill veta hur ni använder er av en regional utvecklingsplan och vad ni har 
för nytta av den samt hur den kan bli ännu nyttigare.  
 
Vi får även in privatremisser. Allt samlas på Region Stockholms hemsida 
under regional utveckling.  
 
Fråga: Var kommer politiken in? 
Svar: En del handlar om Region Stockholms interna politik och 
inriktningsbeslutet. Sedan kommer det till presidiet.  
I förra omgången deltog politiken mycket och vi hade en mycket engagerad 
parlamentarisk grupp.  Politiken är viktig eftersom planen är så långsiktig.  
 
 
 

6 Harmik Lindfors – Tekniska hjälpmedel i lokalerna 

Gällande hörselslingor så fungerar de så att allt ljud i salen fångas upp och 
skickar runt i en slinga. Generellt är det så man gör för att varje person ska 
höras. Hade man haft ljudmix hade bara den som sitter vid mikrofonen 
hörts.  
 
Kommentar: Problemet är att alla ljud förstärks och att det är mycket eko i 
salen. En hörselskada gör att det inte går att filtrera olika ljud. Detta 
problem har funnits länge och är rätt vanligt. Varför har man inte 
mikrofonteknik? Som det är nu är det inte tillgängligt för personer med 
hörselnedsättning. 
 
Svar: teknik, går ej att svara på. I Stockholmssalen finns mikrofonsystem. 
Det testades med utrustning för hörselhjälpmedel i augusti. Finns olika 
synpunkter på hur det ska funka med ljudupptagning. Tar med sig frågan.  
 
Fråga: Har ni testat hu ljudet funkar för personer med hörapparat? 
Svar: Vi testar med utrustning. Har haft fyra personer med olika 
hörapparater och ingen av dem var nöjd. Det är svårt att få till en 
medellösning. Vi har utrustning för grundförutsättningar. 
 
Fråga: Kan man ha slinga i Gjörwellsalen? 
Svar: Tekniken i Gjörwellsalen är speciell. Specialanpassat för mötena 
under pandemin. Kan inte lova att vi får till den tekniken där.  
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Inspel: Det är problem vid sidoingången till höger vid stora trappan. Svårt 
att få kontakt med vakten i receptionen och display sitter lågt och har liten 
text.  
Stockholmssalen är sämst ur tillgänglighetssynpunkt.  
 
Inspel: Det är problem med denna sal att ha ögonkontakt med alla samt 
störande fläktljud. Gjörwellsalen är bättre även på det sättet, liksom 
Landstingssalen. 
 
Fråga om ljudet för hörselnedsättning: Kan det räcka med mikrofonerna 
om det inte finns någon slinga? 
Svar: Det beror på högtalarnas kvalitet, måste testa på plats för att kunna 
svara.  
 
Det behövs en generell lösning som fungerar för alla både gällande ljud, 
fysisk tillgänglighet och annat. Det är en demokratifråga.  
 

7 Övriga frågor  

Fråga: Funktionsrättsorganisationerna har tidigare lyft frågan om ett 
digitaliseringsråd, från början med Daniel Forslund och sedan med Amelie 
Tarschys Ingre. Vi vill ha samverkan kring digitaliseringsfrågor och har en 
utsedd grupp för detta. Önskar återkoppling. 
 
Önskemål om att undvika mötesflyttar med kort varsel.  
Svar: Den senaste flytten berodde på att tilltänkta talare fick förhinder. Vi 
kan inte ha möten utan agenda.  
 
Mötesordning: Det är lite trixigt med hybridmöten med både digitalt och 
fysiskt deltagande. Det finns ett påbud från regionen att samverkansmöten 
ska ske fysiskt. Tjänstepersoner som presenterar kan dock delta på distans. 
 
Nästa möte ska ske fysiskt. Har man förhinder får man meddela det och 
utebli från mötet. Finns det svårigheter så kontakta Margaretha eller 
mötessekreteraren.  
 
Nästa möte äger rum 25 november, 13–15. Återkommer om lokal.  
 
Gällande förmöte så kan vi vara behjälpliga med att boka lokal men 
organisationerna måste själva se till att mötet i övrigt fungerar. 
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Mötet avslutades 
 
Sekreterare: Annika Olsson 
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