1

1 (3)
Minnesanteckningar 5
2014-06-23

Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Kansli
Agneta Marmestrand

LS 1301-0100

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 5
LS och organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning
Justeras:

…………………………………………………
Stig Nyman

…………………………………………
Lena Ringstedt

Datum

2014-06-09

Tid

10.00 – 12.00

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Närvarande

Stig Nyman (KD) ordförande
Marie Ljungberg-Schött (M)
Hans Lindqvist (C)
Erika Ullberg (S)
Håkan Jörnehed (V)
Lena Ringstedt HSO
Inge-Britt Lundin HSO
Gun Lingberth (HSO)
Lars Åstrand HSO (ers)
Olle Johansson, DHR
Gunder Wåhlberg DHR (ers)
Jaan Kaur ombudsman DHR
Fredrik Ahlkvist SRF
Margareta Häll Assarsson SRF (ers)
Jeanna Bystrand, kanslichef SRF
Anders Nordholm, HSO Kansli
Agneta Marmestrand Ruud, LSF Kansli
Anwahr Athahb, politisk sekreterare MP

Ej närvarande

Hans Åberg (FP)
Helene Öberg (MP)
Lennart Håwestam HSO
Lars Ettarp, HSO
Bengt Adamsson HSO
Helene Johansson HSO Kansli

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

2 (4)
LS 1301-0100

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 Monopolspel
2 Sommaren, SL och dörröppning
3 Barkarby sjukhus
5. Kulturförvaltningen
Eva Bergquist, Kerstin Olander och Margareta Wennerberg från kulturförvaltningen deltog och informerade om förvaltningens arbete.
Kulturförvaltningen arbetar för att Stockholms läns invånare får tillgång till
ett rikt och mångsidigt kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av
landstingets kulturnämnd, stöttar förvaltningen kultur- och föreningslivet i
länet.
I förvaltningen ingår verksamheter som landstinget driver i egen regi:
Konstenheten (ansvarar för den konstnärliga utsmyckningen på bland annat sjukhus och vårdcentraler).
Kultur i Vården
Kulturstöd
Stockholms landstings idrottsförbunds kansli och Film Stockholm är andra
verksamheter inom kulturförvaltningen.
Gemensamt med staten finansierar Kulturförvaltningen sex länskulturfunktioner:
Dans i Stockholms stad och län, DIS
Film Stockholm
Länshemslöjdskonsulenterna
Länsmusiken i Stockholm
Regionbiblioteket Stockholm
Stockholms läns museum.
Deras uppdrag är att nå ut med sina respektive konstformer i länets kommuner.
Kulturförvaltningen har 54 anställda.
Kulturförvaltningen delar ut ekonomiskt stöd till länets kulturorganisationer, distriktsorganisationer, studieförbundens länsförbund och folkhögsko-
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lor. Arbetet med konsten och kulturen i vården är en prioriterad del av
uppdraget.
Kulturförvaltningens arbete med tillgänglighet och samverkansfrågor diskuterades också.
6. Aktuella forskningsfrågor
Jan Andersson deltog och informerade om aktuella frågor inom forskningsområdet. De bilder Jan visade bifogas.
7. Nationella minoriteter
Mari Forsberg deltog och informerade om arbetet kring nationella minoriteter. De bilder Mari visade bifogas.
Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer
och tornedalingar. Från den 1 januari 2010 har de stärkta rättigheter och
möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska
kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är
skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande
i egna frågor.
I Stockholms läns landsting finns en samordnare för landstingets arbete
med de nationella minoriteterna.
Stockholms län är också förvaltningsområde för den sverigefinska befolkningen.
8. Information från andra samverkansråd
Nedanstående frågor diskuterades i de olika samverkansråden.
HSF
Aktiv hälsostyrning
Katastrofmedicinsk beredskap
Trafiknämnden
Utredning om färdtjänsten. Cyklar på tunnelbanan.
LSF
Nationella minoriteter
Södertälje sjukhus informerade om sitt arbete inom framtidens hälso- och
sjukvård.
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SLSO
Framtidens vårdcentral
Hur samverkan ska ske med icke landstingsdrivna vårdcentraler
9. Övriga frågor
Monopolspel
Kan eventuellt skickas till samtliga ledamöter i fullmäktige.
Sommaren och dörröppning på pendeltågen
Försök ska ske med att resenärerna själva öppnar dörrar på pendeltågen.
Det är svårt för synskadade personer och olika lösningar diskuteras.
Barkarby sjukhus
Diskussion fördes kring tidningsartiklar om att Järfälla kommun har planer
på att tillsammans med Hemsö AB bygga ett sjukhus/vårdcentral i
Barkarby.
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 25 augusti kl. 10.00 – 12.00.
Vid pennan:
Agneta Marmestrand

