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Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 25 september 2014

Tid

13.00-15.00

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45,
konferensrum Mälarsalen

Närvarande

Ledamöter:
Anne-Marie Larsson (M)
Caisa Ekstrand (SPF) vice ordförande
Margot Hedlin (FP)
Gustaf Stjernberg (C)
Susanne Nordling (MP)
Laila Leyman (V)
Mats Danielsson (SPF)
Bo Schylander (RPG)
Birgitta Hedlund (SPRF)
Alf Andersson (PRO)
Christina Tallberg (PRO)

Ersättare:
Gunilla Thorsson (FP)
Hans Lindqvist (C)
Bengt Holwaster (MP)
Bruno Landstedt (PRO)
Eva Sahlin (SPF)
Bo Kärrström (SKPF)
Ove Landgren (SPRF)
Övriga:
Agneta Marmestrand LSF kansli (sekr.)
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§ 1 Inledning
Anne-Marie Larsson och Caisa Ekstrand utsågs att justera protokollet.
Som övriga frågor anmäldes:
• Skrivelse från PRO
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes och
lades till handlingarna.

§ 2 Visning av Nya Karolinska sjukhuset
Pensionärsrådet fick en visning av projektet Nya Karolinska Solna. Med
hjälp av bild, film och en interaktiv modell presenterades bygget av Nya
Karolinska Solna och framtidens hälso- och sjukvård.
NKS Showroom öppnade i januari 2012 och drivs av Stockholms läns
landsting tillsammans med Skanska.

3 Information från programkontoret NKS
Lena Frantzén från NKS programkontor presenterade bakgrund, tidplan
och verksamhetsinnehåll för Nya Karolinska Solna. Se även bifogade bilder.
NKS ska vara en ledande life science stad med närhet till och samarbete
med KTH, Stockholms Universitet samt Handelshögskolan. Delar av
sjukhuset öppna 2016 och sjukhuset ska vara i full drift 2018.
NKS projektmål är:
•
•
•
•
•
•

Integration mellan vård, forskning och utbildning
Attraktiva mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden
Effektiva vårdprocesser med ett optimerat resursutnyttjande
Generella lösningar som tillåter en flexibel verksamhetsutveckling
En tydlig roll i staden
Hållbarhetprofil på alla nivåer

Pensionärsorganisationerna påpekade att de inte kallas till
samverkansmöten med NKS programkontor.
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§ 4 Budget 2015
Eva-Karin Sennette informerade om budget 2015. De bilder Eva-Karin
visade bifogas protokollet. Budgeten beslutas av landstingsfullmäktige den
16-17 december.
§ 5 Rapportering från programberedningen för äldre och
multisjuka
Anne-Marie Larsson rapporterade att beredningen ännu inte haft höstens
första sammanträde.
§ 6 Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting
Patientnämnden
Önskar gärna besöka olika råd och organ för att informera om sin
verksamhet.
§ 7 Övriga frågor
PRO överlämnade en skrivelse om tillgång till personal, äldrevård,
kollektivtrafik och stöd till distriktorganisationer.
Diskussion fördes också om protokollen från pensionärsrådet, att dessa inte
anmäls i landstingsstyrelsen samt hur de politiska partierna får information
om rådets diskussioner.
Pensionärsorganisationerna önskade också få en lista över kontaktpersoner
till olika samverkansråd samt att en enkät om samverkan skickas ut för att
kunna ligga till grund för diskussionen om samverkan vid nästa
sammanträde med pensionärsrådet.

Vid protokollet

Agneta Marmestrand

Justerat

Anne-Marie Larsson

Caisa Ekstrand
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Bilagor
NKS - presentation
Budget 2015 – presentation
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