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

…………………………………………………
Maria Fälth

…………………………………………
Lena Ringstedt

Datum
Tid

2015-05-25
10.00 – 12.00

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Närvarande

Maria Fälth (KD) ordförande
Daniel Forslund (FP)
Jens Sjöström (S)
Lena Falk (MP)
Gunilla Thorsson (FP)
Jörgen Bengtsson (SD)
Lena Ringstedt HSO
Lennart Håwestam HSO
Maud Molander HSO
Olle Johansson DHR
Gunder Wåhlberg DHR
Jaan Kaur ombudsman DHR
Fredrik Ahlkvist SRF
Margaretha Häll Assarsson SRF
Jeanna Bystrand, kanslichef SRF
Helen Johansson, kanslichef HSO
Dilani Sätterström-Brante, HSO Stockholm

Ej närvarande

Ellinor Moberg (C)
Pia Helleday (M)
Erik Thomsen (MP)
Pia Ortiz Venegas (V)
Håkan Jörnehed (V)
Per Carlberg (SD)
Inge-Britt Lundin HSO
Lars Ettarp, HSO
Kenneth Bäck HSO
Håkan Mandahl 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
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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:
 Samverkansöverenskommelsen
 Mer än bara trösklar – revidering och uppföljning
 Elmopeder
 Höstens programpunkter
 Besök hos föreningar som söker bidrag för intressepolitisk verksamhet
5. Stockholms läns sjukvårdsområde och framtidens hälso- och
sjukvård
Eva Pilsäter informerade om Stockholms läns sjukvårdsområdes arbete
inom framtidens hälso- och sjukvård.
Den presentation som visades bifogas protokollet.
6. Aktuella personalfrågor, kompetensförsörjning mm
Maria Englund informerade om följande
 Kompetensförsörjning
 Arbetsmiljölyftet
 Sommarjobb
 Särskild satsning funktionsnedsatta
 Chef- och ledarskap
Stockholms läns landsting satsar totalt 150 miljoner kronor för särskilda
arbetsmiljösatsningar och ett förstärkt arbetsmiljöarbete under åren 20152016.
15 personer med funktionsnedsättning har en praktikplats under 2015. De
är anställda med kollektivavtalsenlig lön under 2 - 6 månader. Nya budgetmedel om 3 mkr per år 2016 och 2017 innebär ytterligare satsning på fler
praktikplatser.
Ett åtgärdsprogram med sex uppdrag för att trygga kompetensförsörjningen finns.
Lönebildningen ska stödja verksamhetens utveckling
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1. Lönebildningen ska stödja verksamhetens utveckling
2. Mycket restriktiv hållning till användning av
bemanningsföretag
3. Utbildning med långsiktighet och kontinuitet
4. ST Stockholm – styrning och ledning
5. Nya arbetssätt, utvecklad arbetsorganisation
6. Bilden av vården som arbetsplats

7. Information från andra samverkansråd
LSF
Hade möte den 8 maj. Man kom överens om struktur för mötena och att
man ska ha regelbundna träffar med sjukhusdirektörerna.
Information om bokslut och budget, sommarsituationen 2015, bankomater
på sjukhusen.
Vid kommande möte ska också Anders Nyström delta för att informera om
e-frågor. Organisationerna framförde också önskemål om att budgeten för
bidrag till intressepolitisk verksamhet ökar jämfört med nuvarande nivå.
HSF
Vid samverkansmötet deltog Anna Starbrink vilket var mycket positivt. senare i höst kommer organisationerna också få tillfälle att träffa hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium.
Information också om värdebaserad vård.
Trafikförvaltningen
Ingen av de närvarande hade deltagit vid trafikförvaltningens samverksansmöte.
Kulturförvaltningen
Har nästa sammanträde i höst.
LOCUM
Information om entréer vis sjukhusen och servicecenter. Dessutom information om hur man arbetar med mer än bara trösklar.
Stockholms läns sjukvårdsområde
Sammanträde den 6 maj. Information om organisations- och verksamhetsförändringar. Tillgänglighetsarbete och en önskan om att få med sig intresseorganisationerna som tillgänglighetsambassadörer.

8. Övriga frågor
Samverkansöverenskommelsen – är klar och skickas till organisationerna.
Mer än bara trösklar – uppföljning, skickas ut
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Mer än bara trösklar, revidering. Konferens den 3 december. En arbetsgrupp träffas den 2 juni.
Elmopeder – teknikens utveckling och krav från färdtjänst och SL på säkerhet mm går inte ihop. En föredragning önskas.
Programpunkter under hösten: myndigheten för vårdanalys har tagit ram
en rapport om samverkan
Myndigheten för delaktighet arbetar med en uppföljning av landstingens
och kommunernas arbete med delaktighet.

Vid pennan:

Agneta Marmestrand

