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§ i Inledning
Marie Ljungberg Schött och Monica Ulfhielm utsågs att justera protokollet.
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes.
Som övriga frågor anmäldes:
• Svar på skrivelse om kultur i vården
• Studiebesök Brommageriatriken
• Kontakt mellan landstingsstyrelsens pensionärsråd och kommunala
pensionärsråd
• Nyhetsbrev

§ 2 Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons
Kristoffer Tamsons redogjorde för kollektivtrafikens utmaningar,
investeringar som måste göras samt exempel på åtgärder för att förbättra
och utveckla kollektivtrafiken. Även färdtjänsten diskuterades. En
parlamentarisk utredning kommer att tillsättas. Eventuellt kommer en
referensgrupp för pensionärsorganisationerna att knytas till utredningen.
Även när det gäller taxefrågorna kommer en parlamentarisk utredning att
tillsättas.
Den presentation som visades bifogas protokollet.
Den diskussion som följde berörde bl. a följande områden:
Slussen - trafiken måste fungera även under ombyggnadstid
Ny teknik med hjälp av appar
Samarbetet med trafikverket
Livslängden på bussar och de upphandlingskrav som finns
Miljöfrågor
Citybanan
Trafikmiljön kring den Odenplan
T-centralens kapacitet
BRT-bussar (Bus Rapid Transit), intressant att titta på
Informationssatsning
Bra att utnyttja olika gruppers, t ex personer med
funktionsnedsättning, kunskap om kollektivtrafiken för att förbättra
förutsättningarna
</ Taxefrågan - viktigt att taxan är enkel att förstå
S Parlamentarisk utredning om färdtjänst
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Spårväg Syd och förutsättningar för kollektivtrafiken i den södra
länsdelen

§ 3 Aktuella personalfrågor
Maria Englund deltog och informerade om aktuella personalfrågor.
Presentationen handlade om nedanstående områden:
•
•
•
•
•

Arbetsmiljölyftet
Chef- och ledarskap
Kompetensförsörjning
Sommarjobb
Särskild satsning funktionsnedsatta

Den presentation som Maria visade bifogas protokollet.
Den diskussion som följde berörde bl. a:
Schemaläggning av läkare
Ta tillvara nyanlända invandrares kompetens - många har
sjukvårdsutbildning
Det finns vissa specialiteter där det råder en stor brist på sjukvårdspersonal
Hierarkin i vården
Maria informerade också om en konferens - Att undanröja hinder - den 27
maj i landstingssalen, hantverkargatan.
Syftet med konferensen är att öka kunskapen i frågor om funktionshinder
och funktionsnedsättning samt presentera vad landstinget arbetar med
inom området.
§ 4 Information f r å n övriga s a m v e r k a n s r å d
Trafikförvaltningen - fungerar bra
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, hade ett sammanträde den 26 mars.
Ämnen som togs upp var budget, besparingar - hälsosamtal, lättakut
Danderyd, LSS och skatteväxling samt introduktion av dyra läkemedel.
Patientnämnden - kommer att ha ett sammanträde i juni.
Kulturförvaltningen - fungerar bra
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Stockholms läns sjukvårdsområde - fungerar väl. Senaste mötet handlade
bl. a om verksamhetsplan 2015, information gavs om SLSO, organisation
uppdrag mm. I övrigt rapporterades om utvecklingsarbete inom geriatriken
framtidens hälso- och sjukvård, äldrevårdscentraler och jourläkarbilar.
Locum - inte något samråd
Folktandvården - inte något samråd
Södertälje - fungerar bra
Danderyd - inte något samråd
Södersjukhuset - fungerar bra
Karolinska - inte något samråd
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen kommer ha ett första samråd i maj
§ 5 Övriga frågor
Samverkansträff med kommunala pensionärsråd är den 8 maj kl. 9.30 till
12.00 - ett samråd kommer att ske också under hösten.
Hur ska samverkan mellan landstingets pensionärsråd och de kommunala
pensionärsråden se ut?
Nyhetsbrev - ska skickas ut till samtliga i pensionärsrådet.
Kultur i vården - svar från landstingsdirektören på skrivelse från
pensionärsrådet (bifogas protokollet). Jan Wattsgård påminner om att det
finns mycket material om forskning på kultur i vården.
Norrtälje - diskussion om besparingar, bl. a inom geriatriken.
Studiebesök på Brommageriatriken - nästa möte den 18 maj
Vid protokollet

Agneta Marmestrand

Justerat

Bilagor
Presentation - Kristoffer Tamsons
Presentation - Aktuella personalfrågor
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