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Mötesanteckningar Samverkansråd nr 5 
LS och organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning  
 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Maria Fälth     Annika Hässler  

 
Datum 2017-05-29 

 
Tid 10.00 – 12.00 

 
Plats Mälarsalen, landstingshuset   
 
Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Fälth (KD) ordförande 
Pia Helleday (M) 
Ellinor Moberg (C) 
Jens Sjöström (S) 
Lena Falk (MP) 
Mats Arkhem (SD) 
Erik Thomsen (MP) 
Annika Hässler HSO 
Lennart Håwestam HSO 
Inge- Britt Lundin HSO 
Maud Molander HSO 
Karin Hjalmarsson SRF 
Margaretha Häll Assarsson SRF 
Jaan Kaur DHR 
Gunder Wåhlberg DHR  
Jeanna Bystrand SRF 
Marion Bergroth HSO 
Lennart Karlsson SRF 
Sofia Könberg, politisk sekreterare (L) 
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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 
Dagordningen godkändes. En övrig fråga anmäldes - Bristande samordning 
NKS. 
 
5. Information om RUFS 2050  
Evert Kroes från tillväxt- och regionplaneförvaltningen informerade om 
RUFS 2050.  
 
RUFS 2010 har varit landstingets regionala utvecklingsplan i snart sex år. 
Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, i samverkan med regionens aktörer 
 
Att ta fram en ny regional utvecklingsplan är en omfattande process som 
pågår i flera år och som förutsätter en tät dialog med alla de organisationer 
som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet. 
 
Utgångspunkten för arbetet är den nuvarande planen, RUFS 2010. Under 
2013-14 gjordes en aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Den visade på att 
planen är fortsatt både aktuell och användbar, men den pekade på en del 
utvecklings- och förbättringsområden. 
 
Utifrån resultatet av aktualitetsarbetet satte sedan arbetet med nästa plan 
igång. Den 20 augusti 2015 godkände landstingets tillväxt- och region-
planenämnd programmet för nästa regionala utvecklingsplan, RUFS 2050. 
 
RUFS 2050 kommer i många delar att likna RUFS 2010. En långsiktig plan 
kräver uthållighet. Delar som ändå har utvecklats är bland annat hållbar-
hetsansatsen, ett större fokus på människan och en starkare genomförande-
inriktning. 
 
Under perioden 8 april - 30 september 2016 pågick ett samråd om nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen.  
 
Samrådets synpunkter arbetas in i nästa version. Under hösten 2017 kom-
mer planen att ställas ut i en utställning, då finns det också möjligheter att 
lämna synpunkter. Den slutliga planen ska finnas för beslut i landstingsfull-
mäktige under 2018. 
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Regionens långsiktiga utmaningar är: 
• Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens 

miljö och hälsa 
• Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt le-

dande 
• Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som 

osäker 
• Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra en ökad till-

gänglighet och ekonomisk tillväxt 
• Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att 

växa 
• Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen 

 
 
6. Samverkansarbetet kring digitalisering under 2017 
Diskussion om det fortsatta arbetet med en överenskommelse om organi-
sationernas deltagande i arbetet med e-hälsa. Organisationerna har dock ett 
antal frågor, tex vem ska samverka med vem, vad ska samverkan handla 
om, hur ser processen ut. Dessutom poängterar organisationerna behovet 
av en heltidsanställd person som håller samman arbetet.  
 
 
7. Gustav Hemming informerar om aktuella skärgårdsfrågor  
Gustav Hemming, miljö- skärgårds- och regionplanelandstingsråd informe-
rade om aktuella skärgårdsfrågor.  
 
Gustav informerade om skärgårdstrafik och pendelbåtstrafik. 
 
Information lämnades även om: 

• Bygger ut ledsagningen vid replipunkter i skärgårdstrafiken 
• RUFStrafiken nästan helt utbyggd till kärnöarna i skärgården (sak-

nar vintertrafik till ett fåtal öar) 
• Nytt isgående fartyg i norra skärgården, förberett för hybriddrift 
• WÅABs app uppdaterad 
• Arbetar vidare med förenkling av tidtabellerna 
• Förbereder övergång till fossilfria bränslen, kostnadsfråga som för-

valtningen genomför i mån av budgetutrymme 
• Nordsydlinjen på försök för tredje året. Utreder i höst om den ska 

permanentas 
• WÅAB och Skärgårdsstiftelsen kommer att arbeta med kajinforma-

törer även sommaren 2017 
 
Arbetet med en regional landsbygds- och skärgårdstrategi pågår. Syftet med 
strategin är att stärka utvecklingen och tydliggöra ansvarsfördelningen mel-
lan olika aktörer i regionen. 
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Strategin är kopplad till RUFS 2050 och tas fram av Tillväxt- och region-
planeförvaltningen för beslut i landstingsfullmäktige 2018. I nära samver-
kan med aktörer som kommuner, länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen med 
flera ska inriktningen för en hållbar utveckling pekas ut. 
 
För att förstå landsbygdens och skärgårdens utmaningar och möjligheter 
bör dessa betraktas som en integrerad del av Stockholmsregionen. Stock-
holm är en av Europas mest expansiva regioner gällande såväl befolknings-
tillväxt som ekonomiskt tillväxt och närheten till Sveriges största marknad 
ger oss unika möjligheter till lokalt företagande, besöksnäring och arbets-
pendling. Samtidigt innebär befolkningstillväxten i länet och bostadsbyg-
gandet att intressekonflikter kan uppstå, exempelvis över värdefull jord-
bruks- och skogsmark. 
 
8. Information från andra samverkansråd 
Punkten utgick och återkommer vid nästa sammanträde.  
 
9. Övriga frågor 
Frågan om bristande samordning NKS togs upp av organisationerna. Frå-
gan handlar om sammanhållen vård och möjligheten till en bra och sam-
manhållen vård för personer med kroniska sjukdomar.  
Vid första sammanträdet i höst tas frågan upp som en punkt på dagord-
ningen. 
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Agneta Marmestrand 
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