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Landstingsdirektörens samverkansråd med
organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning
Datum

Tisdagen den 2 oktober 2018

Tid

Kl. 14.00-16.00

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Mälarsalen

Närvarande

Malin Frenning, landstingsdirektör
Fredrik Åstedt, landstingsdirektörens stab
Malin Örnjäger, landstingsdirektörens stab
Gunder Wåhlberg, DHR
Inge-Britt Lundin, Funktionsrätt Stockholms län
Kenneth Matz, Funktionsrätt Stockholms län
Lena Ringstedt, Funktionsrätt Stockholms län
Lennart Håwestam, Funktionsrätt Stockholms län
Margaretha Häll Assarsson, SRF
Olle Johansson, DHR
Per Karlström, SRF
Dilani Sätterström Brante, Funktionsrätt Stockholms
län
Sari Nykvist, DHR
Sanna Frost, Funktionsrätt Stockholms län

Ej närvarande

Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms län
Lars Rekke, Funktionsrätt Stockholms län
Lilia Kalmér, Funktionsrätt Stockholms län
Jeanna Bystrand, SRF

För kännedom

Mikael Runsiö
Christina Nilsson
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Landstingsdirektören öppnar mötet

Landstingsdirektör Malin Frenning öppnade mötet.

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 49 95
E-post: registrator.lsf@sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: se www.sl.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Om Södersjukhuset - Mikael Runsiö, VD

VD Mikael Runsiö höll i en informativ presentation om Södersjukhuset.
Bland annat visades statistik på områden där Södersjukhuset är bättre
respektive sämre än riket i genomsnitt. Till exempel är Södersjukhuset
bättre än riket på hjärtinfarktvård, IVA-vård och tillgänglighet.
Statistik visar också att nio av tio patienter är trygga med vården på
Södersjukhuset.
Rådet fick även en kortare genomgång av Framtidens SÖS, ett arbete som
startade 2014 och ska vara klart 2020. Som en del av landstingets satsning
på Framtidens hälso- och sjukvård så byggs Södersjukhuset ut med ca
50 000 kvadratmeter fördelat på tre byggnader som bland annat kommer
innehålla en ny akutmottagning.
Presentationen avslutades med en kort summering av framtidens
utmaningar, bland annat kompetensförsörjning. Den
powerpointpresentation som visades bifogas mötesanteckningarna och
innehåller bland annat bilder på Framtidens SÖS samt statistik kring
patientnöjdhet.
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Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar –
Christina Nilsson, projektledare

Huvudprojektledare Christina Nilsson presenterade projektet
Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar. Samlokaliseringen
innebär att förvaltningarna flyttar ihop till tre adresser från de 13 adresser
man har kontor på idag. Syftet med att flytta ihop är att bli ett mer
gemensamt och sammanhållet landsting, att sänka lokalkostnader samt att
få en modernare arbetsplats.
Flytten kommer också att innebära en övergång till ett behovsanpassat
arbetssätt. I den powerpointpresentation som visades finns förslag på
möblering och exempel på de olika arbetsytorna (öppen och semi-öppen
arbetsplats samt arbetsplats för högkoncentration). För den med särskilda
anpassningsbehov av arbetsplatsen kommer individuella bedömningar att
göras i varje enskilt fall. Presentationen bifogas mötesanteckningarna.
Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv kom rådet med flera synpunkter och
frågor till projektledaren, se nedan. Projektledaren föreslås även bjudas in
till rådet framöver tillsammans med Anna Bergqvist från Locum som
arbetar med tillgänglighetsfrågor för fortsatt uppdatering kring projektet.
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Norra stationsgatan 69
o Problem att komma in med ledarhund
o Entrédörrarna svåra att komma igenom
o Hög kant vid entrédörren, finns det en anpassad entré i
närheten? Finns det tydlig skyltning?
o Vart finns handikapparkering?
o Förslag att genomföra en tillgänglighetsvandring på Norra
Stationsgatan inför ombyggnationen.
Lindhagensgatan 98
o Hur planerar man möblemanget utifrån rullstol och
permobil (bl.a. med tanke på svängradie)?
o Hur arbetar man med ljudmiljön?
o Hur är eventuella heltäckningsmattor anpassade för
allergiker/rullstolar?
o Hur planerar man för ledstråk?
Landstingsdirektören informerar om aktuella ärenden och
svarar på organisationernas frågor

Landstingsdirektören informerade om det slutliga valresultatet och
mandatfördelningen för de olika partierna i landstinget.
Landstingsråden väljs den 23 oktober och landstingets organisation
fastställs den 20 november. Budget 2019 för Stockholms läns landsting
beslutas i december.
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Övriga frågor

Under denna punkt diskuterades Samverkansöverenskommelsen och
huruvida den kommer att revideras. Vid revidering bör ersättningsnivån
lyftas liksom representationen från de politiska partierna som
organisationerna i dagsläget inte är nöjda med. Rådet återkommer till
Samverkansavtalet vid nästa möte den 22 november.
En annan synpunkt från rådet gäller ledsagning vid länets sjukhus.
Personer med behov av ledsagning upplever ett glapp mellan kommunal
ledsagning och ledsagning som erbjuds på den sjukhusavdelning man ska
till.
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Mötet avslutas

Landstingsdirektören Malin Frenning avslutade mötet.
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Vid pennan
Malin Örnjäger
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