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Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Kansli
Agneta Marmestrand

Minnesanteckningar 4
2015-04-27

LS 2015-0134

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4
LS och organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning
Justeras:

…………………………………………………
Maria Fälth

…………………………………………
Lena Ringstedt

Datum
Tid

2015-04-27
10.00 – 12.00

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Närvarande

Maria Fälth (KD) ordförande
Pia Helleday (M)
Daniel Forslund (FP)
Jens Sjöström (S)
Erik Thomsen (MP)
Lena Falk (MP)
Pia Ortiz Venegas (V)
Gunilla Thorsson (FP)
Lena Ringstedt HSO
Inge-Britt Lundin HSO
Lennart Håwestam HSO
Lars Ettarp, HSO
Maud Molander HSO
Kenneth Bäck HSO
Håkan Mandahl HSO
Olle Johansson DHR
Gunder Wåhlberg DHR
Jaan Kaur ombudsman DHR
Fredrik Ahlkvist SRF
Margaretha Häll Assarsson SRF
Jeanna Bystrand, kanslichef SRF
Dilani Sätterström-Brante, HSO Stockholm
Hamaddah Mansour, SRF

Ej närvarande

Ellinor Moberg (C)
Håkan Jörnehed (V)
Jörgen Bengtsson (SD)
Per Carlberg (SD)
Helen Johansson, kanslichef HSO

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 2015-0134

1. Presentationsrunda
Samtliga närvarande presenterade sig.
2. Justerare
Till justerare valdes Maria Fälth och Lena Ringstedt.
3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.
4. Godkännande av dagordning samt övriga frågor
Övriga ärenden:
 Hearing om färdtjänsten, transportarbetareförbundet
 Utbildningsseminarium, internationella funktionshinderdagen 3
december
 1177 Vårdguiden
 Praktikplatser
 Primärvård SLSO
 Vård på distans
5. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons
Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons presenterade sig och informerade
bl. a om nedanstående punkter.
Kollektivtrafikens utmaningar




Att kombinera ökade marknadsandelar med hög befolkningstillväxt
För hög kostnadsökningstakt riskerar utbyggnadstakt och kvalité
Allt nöjdare resenärer har allt högre förväntningar

Andra investeringar som prioriteras





Nya vagnar och tätare trafik på tunnelbanans Röda linje. Nödvändiga investeringar i uppgradering av rulltrapporna i tunnelbanan
kommer göras under året.
Citybanan färdigställs 2017 vilket möjliggör för 10-minuterstrafik
och nattrafik i pendeltågssystemet.
Tryggheten i tunnelbanan förstärks med fler trygghetsvärdar och
förbättringar av underhållet av stationer och hållplatser.
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Exempel på åtgärder för att minska kostnaderna









Samtal med entreprenörerna om att trimma och effektivisera trafikutbudet.
Insatser för förstärkt visering av biljetter och insatser mot fusk- och
tjuvåkning.
Utveckling av intäkter från exempelvis lokaler och reklam.
Genomlysning av investeringar i fråga om kostnader, tid och innehåll.
Utveckling av upphandlingsformer och krav i syfte att uppnå förstärkt kostnadskontroll.
Minskade kostnader för externa engagemang och föreningar.
Översyn av kostnader för administration och konsulter.
Öppning för justerad taxa i syfte att stärka biljettintäkterna.

Den presentation som visades bifogas protokollet.
Den diskussion som följde berörde bl. a följande områden:
Taxeförändringar, enklare system när det gäller taxor
Förändringar i busstrafiken, färre busshållplatser på vissa linjer och vikten
av att samverka med berörda innan beslut
Färdtjänsten
Teknikutveckling inom trafiken
Kontaktuppgifter till Kristoffer Tamsons. kristoffer.tamsons@politik.sll.se
Tel 08 - 737 41 23
6. Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen
Fredrik informerade om sitt uppdrag. Den diskussion som följde handlade
bl a om
Resor efter behov
Klagomålshantering
Tillståndshantering
Extra resor för förtroendeuppdrag
Kommunens roll i tillståndsgivningen
Samarbetet med färdtjänstavdelningen
Organisationerna framförde sitt missnöje med hur färdtjänstavdelningen
tolkar regelverk och också utformar regler som inte har stöd av politikska
företrädare eller förvaltningsledning.
Kontaktuppgifter till Fredrik Wallén: fredrik.wallen@kristdemokraterna.se
Tel 073-745 65 05
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7. Information från andra samverkansråd
LSF
Organisationerna har lämnat en skrivelse om samverkan i landstingsstyrelsens förvaltning. Maria Fälth informerade om att ett svar på skrivelsen
kommer att skickas till organisationerna.
HSF
Senaste sammanträdet handlade till stor del om psykiatri. Självvald inläggning enligt Stavanger modellen kan förbättra vård och arbetsmiljö.
Personer som ska läggas in med stöd av vårdintyg ska inte hämtas av polis
utan av ambulans. Akut omhändertagande diskuterades också.
Trafikförvaltningen
Möte den 4 juni
Kulturförvaltningen
Information om tillgängliga kulturhistoriska projekt. Man ska kunna ta del
av dessa oberoende av funktionsnedsättning.
LOCUM
Huddinge sjukhus nya entré. Sollentuna sjukhus. Hyresgästmanual. Diskussion om regler för arvoden.
Stockholms läns sjukvårdsområde
Sammanträde den 6 maj

8. Övriga frågor
Pia Ortiz Venegas informerade om en hearing den 27 april, hearingen handlar om färdtjänst och det är transportarbetareförbundet som står för inbjudan
Tankar på ett utbildningsseminarium den 3 december, som är internationella funktionshinderdagen. En arbetsgrupp arbetar vidare med frågan.
1177 Vårdguiden – användargränssnitt ändrat så att det är svårt att ta till sig
informationen på vårdguiden. Daniel Forslund tar upp frågan med vårdguidens ledning.
Praktikplatser – vid nästa sammanträde informerar Maria Englund om
praktikplatser
Primärvård SLSO – vid nästa sammanträde ges en information om framtidens hälso- och sjukvård med fokus på primärvården
Daniel Forslund informerar om vård på distans och han kommer att bjuda
in till en diskussion.
Vid pennan:
Agneta Marmestrand

