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Minnesanteckningar
1. Inledning och presentationsrunda
2. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Stig Nyman och Lena Ringstedt
3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar lades ad acta utan ändringar.
Med anledning av fullmäktiges besluta att inte ändra i förslaget till ny
samverkansmodell gör Stig Nyman följande kommentar:
Den nya samverkansmodellen ska utvärderas efter hand. Skulle det
framkomma att mötesfrekvensen inom de olika samverkansråden
riskerar att bli för få för att förverkliga uppsatta mål med samverkan
med Handikapporganisationerna så finns grund för att revidera
samverkansmodellen på nytt.
HSF har tydligt deklarerat att den nya samverkansmodellen inte
kommer att förändra mötesfrekvensen. Det händer så mycket nu inom
hälso- och sjukvården nu att möten bör ske månatligen även
fortsättningsvis.
4. Samtal med landstingsdirektören:
A. Samverkans med handikapporganisationerna.
B. Projektet ”Din kompetens vår möjlighet”.
C. Övriga frågor
A.
Handikapporganisationerna gläder sig åt att landstingsdirektör
Toivo Heinsoo och även Maria Englund i egenskap av personaldirektör
och projektägare för projektet ”Din kompetens – vår möjlighet” kunde
närvara idag för att samtala kring fortsatt samverkan med
handikapporganisationerna.
Handikapporganisationerna är medvetna om att det nu inte går att
ändra i fullmäktiges beslut om den nya samverkansmodellen men vill
återigen påpeka att den senaste skrivningen inte skett i samverkan och
att man kommer att bevaka hur utfallet blir. Med viss oro har man även
upplevt en rad inställda möten under våren. Detta medför en oro för att
intresset för att samverka med handikapporganisationerna har minskat.
Man vill inför dagens möte lyfta fyra områden:
1. Oron över att den reviderade samverkansmodellen inte är
samverkad.
2. Elisabet Åmans tjänst inte ersatt
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3. Svårigheterna för ESF-projektet ”Din kompetens – vår möjlighet”
att få gehör ute i verksamheterna.
4. Implementeringen av Handikapprogrammet ”Mer än bara trösklar”
ute i verksamheterna.
Handikapporganisationerna har ”skrutit” med SLL och ”Mer än bara
trösklar” och det faktum att man driver projektet ”Din kompetens – vår
möjlighet”. Vill nu se resultat!
Handikapporganisationerna jobbar för att det ska vara en ömsesidig
fördel att samverka.
Samverkan med HSF och sjukvården fungerar mycket bra där arbetet
sker i en mycket positiv anda.
Man ser gärna att det att det i Samverkansrådet LS och
Handikapporganisationerna finns en representant med från LSF, gärna
landstingsdirektören.
Toivo Heinsoo tar till sig av kritiken och är den förste att beklaga att
Handikapporganisationerna upplever att andan i samverkan har
försämrats. Tar detta på största allvar och ”tänker göra något åt det”.
Det poängteras att SLL fäster stor vikt vid och är beroende av en god
samverkan med handikapporganisationerna inte minst inom
trafikområdet.
Toivo kommer att tala med Anders Nyström och Elisabeth Levander för
att leva upp till önskemålet att LSF finns representerat vid
Samverkansrådet LS och handikapporganisationerna då det knappats är
realistiskt med egen ständig närvaro vid mötena.
Förutom formella möten vill Toivo även verka för mer informella
kontakter och möten kring gemensamma frågor där en direkt kontakt
kan vara mer värdefull.
Landstingsdirektören har själv idén att öppna nya kanaler för
medborgare och organisationer att komma i direkt dialog med SLL. Mer
transparens kring framtida planer och genomföranden. Medborgarna
har kunskap och erfarenhet som bör integreras i SLL:s arbete. En ökad
delaktighet på alla plan.
Handikapporganisationerna känner tillfredsställelse med
landstingsdirektörens svar och blickar nu framåt och välkomnar
alla initiativ till samverkan.
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Samverkan NKS:
Handikapporganisationerna undrar nu hur den fortsatta samverkan ska
se ut kring NKS när NKS-förvaltningen avvecklas. Man har tidigare haft
en god samverkan där förbunden bidragit till förbättringar på
ritningsstadiet. Man är angelägen att få fortsätta att bidra i processen
med mottot ”Rätt från början”. Var i organisationen kan vi gå i och
bidra.
Toivo Heinsoo ser stora framtida förändringar inom SLL där det är
viktigt att Handikapporganisationerna är delaktiga. För NKS del så
börjar arbeta med att titta på verksamhetsinnehållet och då är det
naturligt att Karolinska Universitetssjukhuset har huvudansvaret för
den processen. Självklart ska det ske i fortsatt samverkan med
Handikapporganisationerna.
Allmänt kring Samverkansrådets arbetssätt:
I samtalet framförs även tankar om att samverkansrådet ägnar sig mer
åt formalia än konkreta ämnen samt att det saknas beslut med en tydlig
dokumentation.
Handikapporganisationerna refererar till att man tidigare har haft en
sådan strikt form där det författades skrivelser till nästa Landstingsfullmäktige. Erfarenheten av ett sådant arbetssätt var att det blev
”papperstigrar”. Man har istället värnat samtalet i detta samverkansråd
där olika dragningar har bidragit till arbetet i andra samverkansråd
inom ex. HSF. Här är det självklart så att arbetet mynnar ut i skriftlig
dokumentation så även där organisationerna efterfrågas i
remissomgångar.
Din kompetens – vår möjlighet:
Maria Englund är den förste att beklaga att det fortfarande är så få som
deltar i projektets utbildning men menar samtidigt att projektet har en
framgång med det faktum att frågan lyfts i våra olika verksamheter. Inte
minst här idag och projektet har även varit upp i produktionsutskottet.
Utifrån de erfarenheter vi gjort uttryckta i en halvtidsrapport från
projektledningen och en delrapport från den externa utvärderaren har
det tagits fram en handlingsplan.
SLL:s behov av kompetens måste hållas i fokus inte minst med tanke på
den bild som vi ser framför oss i arbetet med Framtidens sjukvård.
All utbildning med inriktning på diskriminering, jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och projektets målgrupp personer med
funktionsnedsättning handlar i grunden om SLL:s rekryteringsprocess
och ska ha fokus på kompetens.
Det handlar om att tänka nytt, tänka annorlunda för att bredda vår syn
vem/vilka som kan och bör vara medarbetare inom SLL.
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Viktigt att ”Din kompetens – vår möjlighet” håller fokus på just
kompetens och rekryteringsrutiner. Projektet har inte en
arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Din kompetens – vår möjlighet är ett kunskapsprojekt.
SLL är en decentraliserad organisation vilket medför att vi inte kan och
ska inte peka med hela handen utan måste visa på projektets nytta för
verksamheterna och vara lyhörda för deras behov.
Projektet gör hela tiden erfarenheter som nu används när vi
tillsammans med verksamheterna skapar grund för hur projektets idéer
och arbete ska övergå i förvaltad form när projektet avslutas.
Nu närmast kommer projektet ”Din kompetens – vår möjlighet” att
bjuda in till ett halvtidsseminarium den 28 november i syfte att redovisa
resultat med även att väcka ytterligare intresse för projektets utbud av
utbildning.
Mer än bara trösklar:
Spridningen av delaktighetsplanen för personer med
funktionsnedsättning, ”Mer än bara trösklar”, sprids via SLL:S intranät.
Projektet ”Din kompetens – vår möjlighet” har även varit bärare av
planen. Förslag från detta Samverkansråd är att ”Mer än bara trösklar”
lyfts i alla samverkansråd inom SLL.

5. Info från andra samverkansråd
•
•
•

•

•

LOCUM:
Handlingsplan för styrdokumentet Mer än bara trösklar.
Byggnadsmodeller i 3D
NKS:
Kommande organisation
Diskussioner kring byggnadsdelarnas innehåll
VÅAB:
En grupp om 29 personer ska resa runt med
Waxholmsbolaget till ett antal bryggor för att bedöma
tillgängligheten
HSF:
Inventering av vilka ärenden som är av intresse för
Handikapporganisationerna
Mer än bara trösklar
HSO i samverkan
Färdtjänsten:
Barn till förälder med synskada får åka Färdtjänst
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•
•

Trafiknämnden:
Beredningsgrupp 30 september
Kulturförvaltningen:
Inställda samrådsmöten

6. Övriga frågor
• Uppmärksamma Stroke-kampanjen med start den 7 oktober
som riktar sig mot medborgarna med syftet att de ska känna
igen de tre tecknen på ett strokeinsjuknande.
• Helen Öberg är ny representant i rådet för Miljöpartiet och
kommer vid nästa möte.
• Stig Nyman förslår att vi till kommande möten bjuder in
personer som kan informera oss om nya forskningsrön inom:
Stroke
Narkolepsi
8. Kommande möten:
Samverkansmöte 8:
Tid:
Måndag 14 november klockan 10.00-12.00
Lokal:
Mälarsalen
Samverkansmöte 9:
Tid:
Måndag 19 december klockan 10.00-12.00
Lokal:
Mälarsalen
Vid pennan
Mats Sternhag

Intressanta teman för kommande möten:
1.
2.

Inflammatoriska sjukdomar
Beredningarna

