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Regionledningskontoret MÖTESANTECKNINGAR
Regiondirektörens stab 2021—03—12
Kansli

Mötesanteckningar Samverkansråd Regionstyrelsen
och organisationer som företräder personermed
funktionsnedsättning
Justeras:

Margaretha Åkerberg Annika Hässler

Datum 2021—03—12

Tid 14.00—15.30

Plats Teams

Närvarande Margareta Åkerberg (KD)
Marie Bladholm (M)
Daniel Forslund (L)
Henrik Juhlin (C)
Marja SandinWester (MP)
Elisabet Faxelid (V)
Per Carlberg (SD)
Pia Helleday (M)
Ulla—Britt Öhman (C)
AnnaWadén (L)
Petra Larsson (S)
Anne—Marie Strömberg (V)
Roland Johansson (SD)
Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms län
Inge—Britt Lundin, Funktionsrätt Stockholms län
Lennart Håwestam, Funktionsrätt Stockholms län
Claes Stjernström, Funktionsrätt Stockholms län
Jesper Strömgren, Funktionsrätt Stockholms län
Åse Johansson Kristiansen, Funktionsrätt Stockholms län
Jaan Kaur, DHR
GunderWåhlberg, DHR
Karin Hjalmarsson, Synskadades riksförbund Stockholm
Gotland
Per Karlström, Synskadades riksförbund Stockholm Gotland
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För kännedom Karin Aronsson, Sanna Frost, Pia—Lena Krischel

1 Presentationsrunda

Upprop gjordes, samtliga närvarande presenterade sig.

2 _ Justeringspersoner

Till justerare valdes Margaretha Åkerberg och Annika Hässler

3 _ Föregåendemötesanteckningar

Föregående minnesanteckningar godkändes.

4 — Anna Boman Enmalm, kulturförvaltningen informerar om
Folkbildningsstrategin

Anna Boman Enmalm, kulturförvaltningen informerade om remissversion
av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Remissen är ett led i att
förverkliga den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och dess
övergripande målsättning om en god livsmiljö för regionens invånare och
avses att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 16 november
2021.

Historik omfolkbildning
Studieförbund och folkhögskolor arbetar med folkbildning. De första
folkhögskolorna bildades 1868, den första studiecirkeln ägde rum 1902 och
det första studieförbundet bildades 1912. Staten gav stöd från start, man
ansåg att folkbildningen stärkte demokratin och höjde bildningsnivån.
Historiskt har det nationellt ett brett partipolitiskt stöd.

Fakta omfolkbildning i Stockholms län
Idag finns det i Sverige 156 folkhögskolor och 188 filialer i Sverige och tio
studieförbund. I Stockholms län finns det 29 folkhögskolor, 10
studieförbund. Länets folkhögskolor har 2 269 olika kurser med totalt 47
725 deltagare. År 2019 fick 579 deltagare grundskole— och
gymnasiekompetens.
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Folkbildningens effekter
Folkbildningen har gett ökad sysselsättning genom yrkesutbildning samt
ökad gymnasiekompetens/högskolebehörighet. En tredjedel av de som gått
allmän kurs har funktionsnedsättning. Folkbildningen har stor betydelse
för demokrati, mångfald och social sammanhållning och är en viktig aktör
för det kulturpolitiskamålet om allas delaktighet.

Syftetmed nyfolkbildningsstrategi
Syftet med folkbildningsstrategin är att fördjupa Regiona]l utvecklingsplan
för Stockholm (RUFS 2050) inom folkbildningsområdet.
Folkbildningsstrategin ska bidra med ökad kunskap om folkbildningen
kopplat till länets utveckling.

Fyra målområden omfolkbildning
—

—
Stärker demokratin och gör fler delaktiga i samhällsutvecklingen,
vilket bidrar till en god livsmiljö och en tillgänglig region.

—

—
Ökar tillgänglighet och deltagande i kulturlivet, vilket bidrar till en
öppen, jämlik och inkluderande region.

—

—
Utjämnar utbildningsklyftor och stärker det livslånga lärandet,
vilket bidrar till en ledande tillväxt— och kunskapsregion.

—

—
Stärker folkhälsan och tillgängligheten samt breddar livsval, vilket
bidrar till en hållbar utveckling i en resurseffektiv region.

Fyra inriktningsområden omfolkbildning
—

—
Stärka och utveckla demokratin.

—

—
Bredda intresse för och öka delaktighet i kulturlivet.

—

—
Främja kunskap, bildning samt utjämna utbildningsfaktorn.

—

— Utveckla arbetet för hållbar utveckling.

Tillgänglighet
Folkbildningen har en viktig roll i att skapa tillgänglighet, delaktighet och
möjlighet till ett lärande för alla. Folkbildningens styrka ligger i att möta
varje person och anpassa verksamheten utifrån deltagarens unika
förutsättningar. Folkhögskola är en viktig utbildningsform för personer
med funktionsnedsättning. En tredjedel av deltagarna på folkhögskolans
allmänna kurs har en funktionsnedsättning.

Frågor/kommentarer från organisationerna:
Organisationerna ställde frågan om hur bidragen ser ut till Folkbildning i
länet.
Anna Boman Enmalm svarade:
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Det nationella stödet till studieförbund och folkhögskolor i Stockholms län
uppgår år 2019 till 609 mkr, det regionala och kommunala stödet till
studieförbund och folkhögskolor i Stockholms län uppgår sammantaget till
cirka 132 mkr. Det innebär att för varje regional och kommunal krona till
folkbildningen 2019 sker ett inflöde av statliga medel med 4,5 kronor till
regionen. Samtliga regioner ger stöd till Folkhögskolorna. Region
Stockholm ger 26 kr per invånare.

5 FredrikWallén (KD), färdtjänstnämnden, informerar om
färdtjänst i samband med vaccineringmot covid—19.

FredrikWaldén informerade om att färdtjänstresor under pandemin har
hittills minskat men ca 40 procent, antal resor per dag innan pandemin var
ca 2500.

Sjukresor till väårdgivare har sedan våren 2020 i Region Stockholm,
generellt beviljats för alla som är 70+ eller om sökanden tillhör riskgrupper
för covid—19. Formellt ingår dock inte ”resa till vaccination” i vad som avses
med ”sjukresa”. Region Stockholm har valt att, med anledning av
pandemin, besluta om generell rätt till sjukresa till vaccinationer för 70+
och övriga riskgrupper. Beslutet är hälso— och sjukvårdsnämndens och
beslutet gäller till den sista juni i år.

FredrikWaldén informerade om ansvarsfördelningen.
Hälso— och sjukvårdsnämnden betalar för sjukresor och beslutar om
ramarna för sjukresetilldelning. Den enskildes sjukresor beslutas av
vårdgivaren. Egenavgiften för en resa är 140:— med ett högkostnadsskydd
på 1400:— på årsbasis.

Färdtjänstnämnden ansvarar för att beslutade om sjukresor med taxi,
generellt inom ramen för samma avtal som för färdtjänstresor.

Frågor/kommentarer från organisationerna
Organisationerna kommenterade att vaccinet inte är gratis när sjukresa och
högskostandskydd vid resa till och från vaccinering kostar 560 kr.
Organisationerna känner oro för att personer avstår vaccinering, för att
kostanden för sjukresa är för hög.

6 __ Aktuella frågor från organisationerna

Inga aktuella frågor från organisationen diskuterades.
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7 — Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.
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