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Maria Fälth (KD) ordförande 
Pia Helleday (M) 
Daniel Forslund (L) 
Ellinor Moberg (C) 
Jens Sjöström (S) 
Lena Falk (MP) 
Pia Ortiz Venegas (V) 
Lise-Lotte Nordfeldt (SD) 
Gunilla Thorsson (L) 
Erik Thomsen (MP) 
Mats Arkhem (SD) 
Annika Hässler HSO 
Lena Ringstedt HSO 
Inge-Britt Lundin HSO 
Lennart Håwestam HSO 
Maud Molander HSO  
Kenneth Bäck HSO 
Karin Hjalmarsson SRF 
Margaretha Häll Assarsson SRF  
Gunder Wåhlberg DHR  
Jaan Kaur ombudsman DHR 
Jeanna Bystrand SRF 
Dilani Sätterström Brante HSO 
Marian Bergroth HSO 
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1.   Presentationsrunda 
Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 
Till justerare valdes Maria Fälth och Annika Hässler.  
 
3.  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.  
 
4.  Godkännande av dagordning samt övriga frågor 
Övriga frågor: 1177 ersättningsfrågan och IT-konferens i december.  
 
5. Mer än bara trösklar 
Ludmilla von Zweigbergk, projektledare, informerade om arbetet med en 
policy för delaktighet.  
 
Det tidigare programmet för delaktighet Mer än bara trösklar upphör vid 
årsskiftet och kommer att ersättas av en policy för delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning.  
 
Policyn är ett styrdokument som ska säkerställa delaktighet och tillgänglig-
het för personer med funktionsnedsättning. Den omfattar all verksamhet 
som är finansierad av landstinget. Policyn syftar till att alla ska på lika vill-
kor kunna ta del av verksamheter som är finansierade av landstinget samt 
till att skapa förutsättningar för yrkesutövning för personer med funktions-
nedsättning. Policyn utgår från FN:s konvention om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning och gällande lagstiftning  
 
Policyn har diskuterats med organisationerna som företräder personer med 
funktionsnedsättning. Under september kommer att antal workshops att 
genomföras där företrädare för olika verksamheter inom SLL och också 
inom verksamheter som finansieras av landstinget kan ge synpunkter på 
policyn. 
 
Policyn kommer att beslutas av landstingsfullmäktige i december. 
 
Till policyn kommer tillämpningsanvisningar att utarbetas. Dessa kommer 
att tas fram i nära samarbete med organisationerna. Ludmilla återkommer 
till samverkansrådet vid flera tillfällen under hösten. Diskussionen i sam-
verkansrådet rörde bland annat landstinget som arbetsgivare, möjlighet för 
alla att arbeta i landstingsfinansierade verksamheter, tillgänglighet och del-
aktighet.  
 
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna.  
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6. Gustav Hemming presenterar sig och sitt uppdrag 
Gustav Hemming, miljö, skärgårds- och regionplanelandstingsråd presen-
terade sig och sitt uppdrag.   
Ansvarsområden är miljö, tillväxt, regionplanering, skärgård, landsbygd 
och sjötrafik. 
Gustav informerade om RUFS 2050. Gustav berättade också om en kom-
mande landsbygds- och skärgårdsstrategi. Andra områden som diskutera-
des var ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, klimatfärdplan 2050, 
tillgänglighetsfrågor och kulturpolitisk strategi.  
 
7. Samverkansöverenskommelse 
Den nya modellen för samverkan mellan Stockholms läns landsting och 
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning beslutas 
av landstingsstyrelsen den 30 augusti. Samtliga nämnder, styrelser och bo-
lag inom Stockholms läns landsting ska tillämpa modellen.  
 
8. Höstens sammanträden innehåll 
Punkter att diskutera under hösten: 
Paul Lindquist presenterar sig och sitt uppdrag 
Göran Stiernstedt presenterar effektiv vård 
Kompetensförsörjning, NKS mm 
Myndigheten för delaktighet 
Framtidens färdtjänst 
Folkhälsorapporten 
 
9. Information från andra samverkansråd 
Övriga samverkansråd har ännu inte haft höstens första sammanträden. 
 
10. Övriga frågor 
1177 Ersättningsfrågan – organisationerna tog upp frågan om ersättning 
när de deltar i olika tester för att förbättra 1177. Organisationerna påpekar 
att ersättning ska ges enligt samverkansöverenskommelsen.  
Daniel Forslund tar upp frågan med ansvarig chef.  
 
IT-konferens i december – organisationerna önskar att kontakt tas med 
dem inför den planerade konferensen i december. Daniel Forslund tar upp 
frågan med ansvarig chef.  
 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Agneta Marmestrand 
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