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Marie Ljungberg Schött (M) ordförande
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Alf Andersson (PRO)
Birgitta Hedlund (SPRF)
Berit Bölander (SKPF)
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Jan Wattsgård (V)
Anita Jonsson (PRO)
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Gunilla Holmqvist (SKPF)
Owe Landgren (SPRF)
Berndt Holgersson (RPG)
Övriga:
Agneta Marmestrand LSF kansli (sekr.)
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§ i Inledning
Marie Ljungberg Schött och Christina Tallberg utsågs att justera
protokollet.
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes.
Som övriga frågor anmäldes:
• Akutsjukvården - brist på personal, ekonomiska underskott mm
• Tarmcancerscreening - åldersgräns
• Kommande sammanträdestider
• Samverkansråd - fortsatt diskussion med landstingsdirektören
Christina Tallberg valdes till i:e vice ordförande i landstingsstyrelsens
pensionärsråd. Monica Ulfhielm utsågs till 2:e vice ordförande.
§ 2 Presentation av ledamöter i pensionärsrådet
Samtliga deltagare presenterade sig.
§ 3 Budget 2015 och 2016
Eva-Karin Sennette redogjorde för ekonomiska förutsättningar 2015 och
2016.
Den presentation som visades bifogas protokollet.
Den tidplan som gäller gör att inspel från pensionärsorganisationerna bör
finnas i mars, om det gäller budgeten i stort. Synpunkter på
förvaltningarnas och bolagens budgetar kan komma senare.
§ 4 Diskussion om pensionärsrådets arbetssätt under
mandatperioden
Pensionärsorganisationerna önskar få information tidigt om förändringar
inom landstingets verksamheter för att kunna påverka och ge synpunkter.
Ett flertal områden för information och diskussion vid kommande möten
föreslogs:
• Information från landstingsråden om aktuella frågor inom
respektive ansvarsområden
• Färdtjänstfrågor
• Personalsituationen - information från personaldirektören
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© Demenssjukdomar - pågående forskning, arbete och
behandlingsmetoder
© Slussen - "dagsläget"
Representanter från pensionärsorganisationerna deltar gärna i olika
arbetsgrupper för att tidigt kunna bidra med erfarenheter och ge
synpunkter.
Studiebesök kommer att genomföras, det första den 18 maj. Förslag gavs:
© Huddinge sjukhus - enheten för alzheimer och demens
© Hjälpmedelscentralen
• Äldrecentrum
© Nestor - forskningsverksamhet
Föreslogs också att landstingsdirektören ska bjudas in till ett kommande
sammanträde för en fortsatt diskussion om samverkan med förvaltningar
och bolag.
Följande sammanträdesdatum beslutades:
13 april
18 maj - studiebesök
7 september
12 oktober
7 december
§ 5 Presentation av den politiska organisationen samt
tjänstemannaorganisationen
Marie Ljungberg Schött och Agneta Marmestrand Ruud presenterade den
nya politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.
Ägarstyrningen ska stärkas. Därför inrättas under landstingsstyrelsen ett
nytt ägarutskott. Flera nya beredningar inrättas, t ex beredningen för
utbyggd tunnelbana och innovationsberedningen.
Under hälso- och sjukvårdsnämnden inrättas utskottet för framtidens
hälso- och sjukvård med ansvar för att samordna, verkställa och följa upp
beslut rörande framtidens hälso- och sjukvård.
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Under hälso- och sjukvårdsnämnden finns också beredningar
Programberedningen för äldre och multisjuka - ordförande Thorbjörn
Larsson
Programberedningen för akutsjukvård - ordförande Marie Ljungberg
Schött
Programberedningen för folkhälsa och psyldatri - ordförande Jessica
Ericsson
Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård - ordförande Ella
Bohlin
Programberedningen för tandvård - ordförande Karin Fälldin
Programberedningen för stora folksjukdomar - ordförande Maria Fälth
Programberedningen för vårdval - ordförande Olle Reichenberg
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås ersätta nuvarande
regionplaneutskott under landstingsstyrelsen. Nämnden ska ansvara för
regionplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna inom landstinget,
bland annat glesbygdsfrågor och naturvård.
Landstingsråd:
Finanslandstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M)
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd: Anna Starbrink (FP)
Trafiklandstingsråd: Kristoffer Tamsons (M)
Sjukvårdslandstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M)
Forskning- och personallandstingsråd: Peter Carpelan (M)
Fastighets- och investeringslandstingsråd: Paul Lindquist (M)
Innovationslandstingsråd: Daniel Forslund (FP)
Barn- och äldrelandstingsråd: Ella Bohlin (KD)
Miljö- skärgårds- och regionplanelandstingsråd: Gustav Hemming (C)
Oppositionslandstingsråd är:
Erika Ullberg (S)
Dag Larsson (S)
Jens Sjöström (S)
Nanna Wikholm (S)
Susanne Nordling (MP)
Håkan Jörnehed (V)
Tjänstemannaorganisationen ändras enligt:
• Ny förvaltning - tillväxt och regionplanering
Regionala och nationella e-hälsofrågor samlas i en gemensam
organisation

t/

Stockholms läns landsting

5(6)
PROTOKOLL
2015-02-09

Kommer att arbeta mer processinriktat - fler förändringar kan bli
aktuella
• Mer sammanhållen ledning och ägarstyrning
• Framtidens hälso- och sjukvård - vissa områden förs över till
linjeorganisationen
Landstingsstyrelsen ansvarar för rekrytering, anställning mm för
förvaltningschefer
• LISAB - för VD i bolagen
Vice VD LISAB - för löpande förvaltning
• Förtydligar landstingsdirektörens ansvar
• SLL IT - särskild analys
• Effektiviseringar och kostnadssänkningar med 400 mkr
e

Till protokollet bifogas en bild över landstingets politiska organisation.
§ 6 Information från övriga samverkansråd
Flertalet samverkansråd har ännu inte haft sitt första möte för året.
Rapport lämnades från samverkansrådet vid hälso- och
sjukvårdsförvaltningen där information om primärvårdsrehabilitering och
SVEA-projektet (Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt)
lämnades.
Antalet samverkansmöten som planerats, varit och ställts in ska noteras
under året och ligga till grund för en diskussion med respektive ledning och
landstingsdirektören.
§ 7 Övriga frågor
Akutsjukhusen - besparingar och personalsituationen.
Marie Ljungberg Schött informerade om de diskussioner som förs med
sjukhusen kring ekonomi och personalsituationen. Sjukhusens budgetar
ökar med i snitt 4 procent medan kostnadsökningstakten ligger runt 6
procent. Det måste vidtas åtgärder för att kostnaderna ska komma i nivå
med budget.
Tarmcancerscreening
Åldersgränsen är 70 år. Det framfördes att åldersgränsen borde vara 75 år
istället. Vid ett kommande möte kan chefläkaren bjudas in för att ge
förklaring till olika åldersgränser vad gäller screening.
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Hälso- och sjulcvårdsdirektörens nyhetsbrev
Nyhetsbrevet kommer att sldckas ut till ledamöterna i pensionärsrådet.
Vid protokollet
Agneta Marmestrand
Justerat
Marie Ljungberg Schött
Bilagor
Presentation - Budget 2015 och 2016
Bild över landstingets organisation

Christina Tallberg

*

