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Regionstyrelsens råd med organisationer som 
företräder personer med funktionsnedsättning  

 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Margaretha Åkerberg  Annika Hässler 

 

Datum 2022-06-17 

Tid 13.00--15.00 

Plats Mälarsalen 

Kallade Margaretha Åkerberg (KD) 
Marie Bladholm (M) 
Amelie Tarschys Ingre (L) 
Elisabet Faxelid (V) 
Pia Helleday (M) 
Ulla-Britt Öhman (C) 
Bertil Fredriksson (KD)  
Anne-Marie Strömberg (V) 
Roland Johansson (SD) 
Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms län 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt Stockholms län 
Inge-Britt Lundin, Funktionsrätt Stockholms län 
Claes Stjernström, Funktionsrätt Stockholms län 
Jaan Kaur, DHR  
Gunder Wåhlberg, DHR  
Karin Hjalmarsson, Synskadades riksförbund Stockholm 
Gotland          
Ingela Sjöqvist, Synskadades riksförbund Stockholm 
Gotland 

För kännedom Salina Debessay, Sanna Frost, Pia-Lena Krischel 
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1 Inledning med upprop 

Ordförande Margaretha Åkerberg (KD) hälsar alla välkomna och upprop 
sker. 

2 Justeringspersoner 

Till justeringspersoner utsågs jämte ordföranden Margaretha Åkerberg 
också Annika Hässler. 

3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

4 Information från politiken 

Inga anteckningar fördes. 

5 Aktuella frågor från organisationerna 

Organisationerna önskar fler möten under hösten. 

6 Övriga frågor 

Elisabeth Faxelid (V) informerar om att hon ställt en fråga till ansvarigt 
regionråd som antal möten för Samverkansrådet (Regionstyrelsens 
samverkansråd för organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning).  
 
Vårdutvecklingsregionråd Désirée Pethrus (KD) svarade följande: 
 
Enligt ”Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och 
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i 
Stockholms län (LS 2015-1012)” ska samverkansrådet sammanträda 
regelbundet, minst fyra gånger per år.  
Precis som Elisabeth Faxelid (V) säger så har regionstyrelsens 
samverkansråd tidigare haft ett antal sammanträden som överstiger fyra 
sammanträden per år, ungefär 10 möten per år. Anledningen till att antalet 
sammanträden kommer att dras ner är bl.a. då man i rådet diskuterar långt 
mer än de ämnen som ligger på regionstyrelsens bord. Det som diskuterats 
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har till stora delar varit frågor som beslutats i HSN och TF, tillsammans 
med något enstaka beslutämne som rört Regionstyrelsen.  
I modellen för samverkan fastställs samverkansrådets huvuduppgifter som: 

- Informationsutbyte, dialog och samverkan i aktuella frågor av 
övergripande karaktär inom regionen 

- Principiella frågor om beredning och uppföljning av regionens 
styrdokument för funktionsnedsatta 

- Principiella frågor om bidrag till de organisationer som representerar 
funktionsnedsatta 

Modellen konstaterar att samverkansrådet endast ska diskutera det som rör 
regionstyrelsen och som inte behandlats i andra samverkansorgan mellan 
politiken och organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning. 
Regionstyrelsens samverkansråd lägger mycket resurser på att diskutera 
frågor som RS inte är beslutsfattande i. Varje möte tar ungefär 35 
timmar/råd och när ämnen diskuteras i samverkansrådet som 
regionstyrelsen inte har någon beslutsmakt i innebär det att resurser som 
ska producera värde för funktionsrättsorganisationerna och brukare inte 
gör det. Att ha fler möten per termin skulle då istället vara till nackdel för 
funktionsrättsorganisationerna och för brukare. 
Samverkan mellan Region Stockholm och de organisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättning är otroligt viktigt. I denna frågestund 
får vi inte glömma att regionstyrelsens samverkansråd inte är det enda 
samverkansråd som finns i Region Stockholm. De går även att finnas inom 
hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, tillväxt- 
och regionplanenämnden samt inom Locum AB.  
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