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Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Kansli
Agneta Marmestrand

LS 1301-0100

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 10
LS och organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning
Justeras:

…………………………………………………
Stig Nyman

…………………………………………
Inge-Britt Lundin

Datum

2013-12-16

Tid

10.00–13.00

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Närvarande

Stig Nyman (KD) ordförande
Marie Ljungberg-Schött (M)
Hans Åberg (FP)
Hans Lindqvist (C)
Håkan Jörnehed (V)
Bengt Adamsson 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 SRF (ers)
Anders Nordholm HSO kansli
Helene Johansson HSO Kansli
Agneta Marmestrand Ruud LSF Kansli

Ej närvarande

Erika Ullberg (S)
Lena Ringstedt HSO
Helene Öberg (MP)

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 Inge-Britt Lundin.
3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.
4. Godkännande av dagordning samt övriga frågor
Övriga ärenden:
1 Upphandling, tema i februari
5. Så arbetar vi med Mer än bara trösklar
Carina Hjelm, chef för Habilitering och hälsa, deltog och informerade om
arbetet med mer än bara trösklar. De bilder Carina visade bifogas minnesanteckningarna.
6. Information från andra samverkansråd
LSF
Information gavs om Framtidens hälso- och sjukvård. Det är ett starkt önskemål från organisationerna att träffa sjukhusdirektörerna samlat tillsammans med landstingsdirektören. Det har hittills varit svårt att få till sådana
möten.
HSF
Har nästa sammanträde den 19 december.
Locum
Information om nätverk för tillgänglighetsfrågor. Även diskussion kring
ledsagning på sjukhus.
Kulturförvaltningen
Träffade t f kulturchefen. Diskussion om hur man kan få ett samarbete med
de ungdomsorganisationer som får bidrag av kulturförvaltningen.
SLSO
Rapport om ett informativt och kommunikativt sammanträde om bl. a akademiska vårdcentraler, verksamhetsplan och förändringar vid sjukhus och
vårdcentraler med anledning av Framtidens hälso- och sjukvård.
NKS
Mingel med visning äger rum den 17 december. Dock svårt att ta sig till lokalerna förde som är rörelsehindrade.
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7. Genomgång av och diskussion kring samverkansöverenskommelsen

Diskussionen rörde Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting
och handikapporganisationerna Stockholms län.
Modellen ändrades inför nuvarande mandatperiod men revideringar kan
behöva göras även inför kommande mandatperiod.
Organisationerna har tillsammans föreslagit förändringar vilka diskuterades
och kommer att ligga till grund för en revidering. Förändringarna framgår
nedan.
Modellen reglerar samverkan med funktionshindersorganisationerna och inte
pensionärerna. Pensionärsorganisationerna samverkar i egna råd/organ. Detta
ska gälla samtliga förvaltningar och bolag.
Avsnittet om bidragen till handikapporganisationerna behöver uppdateras enligt
senaste beslutet, där bl.a. representationen av de politiska partierna förändrats.
Redan i beredningsfasen och vid upphandling vill organisationerna bidra med
sakkunskap.
Dialog med ansvariga politiker inom respektive förvaltning bör ske minst en
gång per år, helst två.
Förtydliga och poängtera vikten av möjlighet att ta initiativ till samverkan,
delta i utredningar eller arbetsgrupper som väsentligen påverkar förhållanden
för de grupper organisationerna representerar. Detta måste ske utöver samverkansråden och i ett så tidigt skede som möjligt.
Alla tjänsteutlåtanden inom landstinget och dess bolag/förvaltningar ska redovisa samråd med funktionshinderorganisationerna och vilka synpunkter som
kommit fram. Viktigt att även redovisa med vilka föreningar som samrådet
skett.
Samverkan bör också ske med verksamhet som drivs av andra aktörer men som
är landstingsfinansierad.
Trafiknämnden – tre resursgrupper behövs, d.v.s. allmän kollektivtrafik, färdtjänst samt sjötrafik.
När företrädare för organisationerna delar i olika projekt mm bör ett arvode
utbetalas. Resultatet av tester och aktiviteter måste dokumenteras och återkopplas för att ersättning ska betalas ut.
Vid nästa sammanträde i februari tas frågan upp på nytt och därefter ger landstingsstyrelsen i uppdrag att en genomlysning av modellen och förslag till förändringar inför kommande mandatperiod ska ske.
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8. Övriga frågor
Vid nästa sammanträde kommer upphandling att vara ett tema.
Vid pennan:
Agneta Marmestrand

