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Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Kansli
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Minnesanteckningar Samverkansråd nr 9
LS och organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning
Justeras:

…………………………………………………
Stig Nyman

…………………………………………
Lena Ringstedt

Datum

2013-11-25

Tid

10.00–12.00

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Närvarande

Stig Nyman (KD) ordförande
Marie Ljungberg-Schött (M)
Hans Åberg (FP)
Erika Ullberg (S)
Lena Ringstedt HSO
Inge-Britt Lundin HSO
Lennart Håwestam HSO
Gun Lingberth HSO
Lars Ettarp, HSO
Lars Åstrand HSO (ers)
Gunder Wåhlberg DHR (ers)
Jaan Kaur ombudsman DHR
Kaj Nordquist SRF
Margareta Häll Assarsson (ers)
Anders Nordholm HSO kansli
Agneta Marmestrand Ruud LSF Kansli

Ej närvarande

Hans Lindqvist (C)
Helene Öberg (MP)
Håkan Jörnehed (V)
Bengt Adamsson HSO

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 44 67
E-post: agneta.marmestrandruud@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40,52 och 62
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1. Inledning och presentationsrunda
2. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Stig Nyman och Lena Ringstedt.
3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.
4. Godkännande av dagordning samt övriga frågor
Övriga ärenden:
1 Samverkan vid upphandling
5. Uppföljning av arbetet med Mer än bara trösklar
Ulrika Gellerstedt, SLL Personal och utbildning Mats Sternhag, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen redogjorde för arbetet med en fortsättning av projektet Mer än bara trösklar.
Ulrika informerade om vilka åtgärder som vidtagits utifrån Mer än bara
trösklar och vad som kommer att ske under 2014. Utveckling under nästa
år är en tillgänglighetsanpassning av rekryteringsverktyget Rekrytera så att
landstinget inte exkluderar sökanden till lediga arbeten. Ett webbaserat
utbildningsmaterial ska tas fram angående funktionsnedsättning. Målgruppen är anställda inom landstinget samt anställda hos leverantörer som har
avtal med landstinget. En ”spånargrupp” bestående av chefer och personer
från HR ska diskutera vilket specifikt stöd verksamheterna kan behöva för
att anställa personer med funktionsnedsättning.
Mats informerade om ett projekt som syftar till att tydliggöra ett strukturerat och långsiktigt arbete med Mer än bara trösklar på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Projektet ska bl. a leda till tillgänglighetsinventering,
samverkan med Arbetsförmedlingen angående praktikplatser, webbaserad
utbildning, utbilda kommunikatörer i kommunikativ tillgänglighet samt
utbildning av chefer. Bilder bifogas.
6. Sammanträdestider 2014
Nedanstående tider bestämdes för 2014.
10 februari
3 mars
7 april
12 maj
9 juni
25 augusti
29 september
(3 november)
(8 december)
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7. Information från andra samverkansråd
LSF
Ett planerat sammanträde avbokades eftersom sjukhusdirektörerna inte
kunde delta. Nytt datum är på gång.
HSF
Önskemål om att träffa ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ännu
inte något datum fastställt för detta.
Den 3 december är det internationella handikappdagen. HSO kommer då
att uppmärksamma dagen med att dela ut informationsbroschyrer bl. a vid
landstingshuset i samband med landstingsfullmäktiges sammanträde.
Trafikförvaltningen
I tjänsteutlåtanden ska det framgå vad handikapporganisationerna anser
om förslaget.
Andra frågor som diskuterades var alkolås, toaletter i t-banestationer, nya
väderskydd vid busshållplatser.
Locum
Tillgänglighetsfrågor diskuterades, bland annat landstingshusets nya reception, konceptrum, ledstråk, ljudduschar.
Kulturförvaltningen
Ska träffas den 4 december och då bland annat diskutera tillgängligheten
till Livrustkammaren.

8. Övriga frågor
• Informerades om att Bidragsgruppens förslag till fördelning av medel 2014 beslutades av landstingsstyrelsen.
•

Upphandling och samverkan. Organisationerna kan bidra vid upphandlingsfrågor i mycket större utsträckning än vad som sker. Vid
nästa möte den 10 februari ska representanter från Upphandlingsavdelningen bjudas in för en diskussion.

Vid pennan:
Agneta Marmestrand

