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Regionstyrelsens samverkansråd med organisationer 
som företräder personer med funktionsnedsättning  

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

Datum 2022-05-20 

Tid 13.00-15.30 

Plats Landstingshuset, Mälarsalen 

Närvarande Margaretha Åkerberg (KD) 
Marja Sandin Wester (MP) 
Jens Sjöström (S) 
Elisabet Faxelid (V) 
Henrik Juhlin (C) 
Bertil Fredriksson (KD) 
Petra Larsson (S) 
Roland Johansson (SD) 
Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms län 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt Stockholms län 
Claes Stjernström, Funktionsrätt Stockholms län  
Jaan Kaur, DHR  
Gunder Wåhlberg, DHR  
Karin Hjalmarsson, Synskadades riksförbund 
Stockholm Gotland         

 

1 Inledning med upprop 

Ordföranden Margaretha Åkerberg (KD), hälsar alla välkomna och  
upprop sker. 
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2 Justeringspersoner 

Till justeringspersoner utses ordföranden Margaretha Åkerberg 
tillsammans med Annika Hässler. 
 

3 Föregående protokoll 

Föregående mötesanteckningar godkänns. 
 

4 HR-uppdragen i regionstyrelsens verksamhetsplan år 2022 

Hr-direktören Ulrika Sundquist är på plats för information. 

Ur Regionstyrelsens verksamhetsplanen 2022 
- Regions Stockholm ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. 
- Region Stockholm arbetar mot hälsofrämjande arbetsmiljö, sett till 

ökad trivsel, förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och minskad 
personalomsättning. 

- Region Stockholm ska utveckla möjligheten att arbeta efter 68 år. 
- Regionstyrelsens ska följa upp införande av Region Stockholms 

riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, 
trakasserier och sexuella trakasserier. 
 

Regions Stockholm styrs av policyer och riktlinjer antagna av 
regionfullmäktige, samt budget och budgetmål.  
 
I Region Stockholm finns medarbetarpolicy som anger styrande principer 
för medarbetare och chefer samt hur Region Stockholm ska agera som 
arbetsgivare. Principerna är utformade utifrån ett helhetsperspektiv med 
syfte att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Medarbetarpolicyn 
beskriver vad respektive princip innefattar, vad det innebär den för oss som 
medarbetare och som chef.  
 
De tre styrande principer i medarbetarpolicyn är: 
1 Region Stockholm vill vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.  
2 Region Stockholm ska vara en inkluderande och trygg arbetsgivare. 
3 Tillsammans utvecklar vi verksamheten. 
 
En medarbetare ska ha balans mellan arbete och privatliv. Ha tid för 
återhämtning och möjlighet att ta hand om sin hälsa. En medarbetare ska 
bidra till att skapa en god och trygg arbetsmiljö både för sig själv och 
kollegor. 
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En chef ska ha kunskaper om arbetsmiljöansvar, bidra till systematiskt 
arbetsmiljöansvar, samverka med medarbetare och skyddsombud samt 
involvera närmaste högre chef om kunskaperna inte räcker till för att 
förbygga ohälsa. En chef ska vara uppmärksam på risker för ohälsa hos sig 
själv och andra, ska stärka hälsa och vidta åtgärder. Ska också ha ett tydligt 
och stödjande ledarskap, som skapar ett sammanhang där alla arbetar 
tillsammans och stöttar varandra. 
 
Befolkningsförändring påverkar kompetensförsörjningen 
Det går idag se förändringar i befolkningsutvecklingen för kommande år.  
Jämförs befolkningen i Region Stockholm idag år 2022,  med den tänkta 
befolkningsutvecklingen år 2030, ser man följande: 
 
Åldrarna 1–19 år minskar med -0,8 procentenheter. 
Åldrarna 20–66 år ökar med +3,9 procentenheter, arbetsför ålder.  
Åldrarna 67–79 minskar med -0,6 procentenheter. 
Åldrarna 80+ ökar med +49 procentenheter. Ålder då behovet av vård ökar 
 
Totalt ger det en ökning på 4,6 procentenheter, men det är ett tydligt glapp 
mellan den arbetsföra åldern 22–66 år och åldern 80+, där behovet av vård 
ökar. Det demografiska trycket ökar, då antalet äldre utvecklas snabbare än 
personer i arbetsför ålder. Kommuner och regioner har nästan 1,2 miljoner 
medarbetare. I takt med andelen äldre växer,  så ökar också kraven på 
välfärdstjänster, samtidigt som konkurrensen om arbetskraften kommer att 
vara hård de kommande åren. De ökande vårdbehoven och den ökande 
belastningen på vården kan inte enbart lösas genom att rekrytera fler 
medarbetare. 
 
Med samma ökning av personaltäthet som idag, skulle 80 procent i 
arbetsför ålder år 2030 behöva arbeta i sjukvården. Vilket i sig inte är en 
ekvation som går ihop. De personer som kommer ut på arbetsmarknaden 
behövs inte bara i vård och omsorg. Det är ett faktum som vi alla måste 
förhålla oss till och som och som måste utgöra grunden för samtalet om 
vårdens framtida kompetensförsörjning. Att vara en attraktiv och hållbar 
arbetsgivare är viktigare än någonsin. 

 
Sjukfrånvaron bland anställda i Region Stockholm  
Under pandemin (räknat under tiden 2019–02-–2022–02) ökade 
sjukfrånvaron hos anställda i Region Stockholm. Den ökade markant i 
gruppen, kortare sjukskrivningar 1–14 dagar,  som högst låg 
sjukskrivningstalet på ca 6–7 procent av alla anställda. Sjukskrivning som 
var längre än 14 dagar, förblev mer konstant över tid. Ungefär 1–1,5 procent 
av anställda i Region Stockholm var sjukskrivna 15–90 dagar och de som 
var sjukskrivna längre 90 dagar och längre, var ca 2–3 procent av de totalt 
anställda i Region Stockholm. Det var i den första gruppen man kunde se en 
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markant skillnad av ökat antal sjukskrivningar under pandemin. I de andra 
grupperna förblev siffran ganska lik som innan pandemin.  
 
Region Stockholm har arbetat med att skapa regiongemensamt 
kunskapsunderlag som kan användas för prioriteringar i att främja hållbar 
arbetshälsa. Det ökar förståelsen om sjukfrånvarons omfattning och 
konsekvenser i relation till frisktal, produktion, kompetensförsörjning och 
kostnader. Region Stockholm har utvecklat arbetssätt och verktyg för att 
använda regionalt och lokalt i verksamheterna,  för att följa upp och 
analysera sjukfrånvaron, prioritera resurser och sprida insatser för att 
främja hållbar arbetshälsa. 
 
Sjukfrånvaron I Region Stockholm år 2021 var 6,8% motsvarade 2800 
heltidstjänster. Sju procent av medarbetarna stod för 50 procent av 
frånvaron år 2021. Att sänka regionens sjukfrånvaro med en procent 
motsvarar 428 heltidstjänster i våra verksamheter. Tidiga och riktade 
insatser för att minska sjukfrånvaro pågår. 

5 Aktuella frågor från organisationerna 

1 Det har gått rykten från organisationerna att sjukhusavdelningar har 
stängts på sjukhusen,  ex dermatologiavdelningen. Den har flyttats till ett 
annat sjukhus. Det är viktigt att organisationerna inte sprider rykten bland 
sina medlemmar som inte är sant.   
 
2 Organisationerna tycker att det är viktigt att fortsätta ha möten med 
regionstyrelsen i sin nuvarande form, det vill säga ha ett sammanträde per 
månad. Att ha två gånger på en termin är för lite.  
 
3 organisationerna saknar presidieträffarna, möten som ordföranden hade 
med företrädare från organisationerna, där man beslutar vad för frågor som 
skulle tas upp på sammanträdena. 
 

6 Övriga frågor 

Ordföranden Margaretha Åkerberg (KD) informerar om att nästa möte den 
17 juni blir det information från samtliga partier om funktionshinderfrågor. 
Frågor är skickade till regionens partikanslier, och skickas till ledamöterna. 
Kommande möte den 17 juni, förs inget protokoll utan enbart närvaro. 
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