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Mötesanteckningar
2019-05-17

LS 2019-0108

Mötesanteckningar Samverkansråd RS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Justeras:
…………………………………………………
Maria Fälth

…………………………………………
Annika Hässler

Datum

2019-05-17

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Närvarande

Maria Fälth (KD) ordförande
Margareta Åkerberg (KD)
Marie Ljungberg Schött (M)
Marie Bladholm (M)
Daniel Forslund (L)
Henrik Juhlin (C)
Jens Sjöström (S)
Petra Larsson (S)
Marja Sandin Wester (MP)
Ashia Altjewa (MP)
Christer Rydh (V)
Elisabeth Faxelid (V)
Beata Milewczyk (SD)
Roland Johansson (SD)
Annika Hässler Funktionsrätt Stockholms län
Lennart Håwestam, Funktionsrätt Stockholms län
Claes Stjernström, Funktionsrätt Stockholms län
Jesper Strömgren, Funktionsrätt Stockholms län
Karin Aronsson, Funktionsrätt Stockholms län
Sanna Frost, Funktionsrätt Stockholms län
Karin Hjalmarsson SRF
Per Karlström, SRF
Ulrika Blomkvist SRF
Gunder Wåhlberg DHR
Jaan Kaur, DHR

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
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1. Presentationsrunda
Samtliga närvarande presenterade sig.
2. Justerare
Till justerare valdes Maria Fälth och Annika Hässler.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Information om arbetet med kompetensförsörjning
Carl Rydingstam, HR-direktör – informerade om arbetet med kompetensförsörjning. Carl informerade om Personal och utbildning, uppföljningsrapport 2018 som är en fördjupningsrapport och en bilaga till årsredovisningen.
Dessutom informerade Carl om arbetstidsavtal med vårdförbundet samt
varsel vid Karolinska Universitetssjukhuset.
5. Information om förvaltningarnas samlokalisering
Christina Nilsson informerar.
Regionfullmäktige beslutade den 7 november 2017 att centrala förvaltningar ska samlokaliseras. Drygt 3200 personer och nio förvaltningar och
bolag berörs.
Övergripande mål är:
Genom att samla de centrala förvaltningarna skapas bättre förutsättning för
en effektivare region och en mer funktionell arbetsmiljö.
Sänkta lokalkostnader, minskat resande.
Mer moderna lokaler med modernare teknik och service och ett mer digitalt
arbetssätt.
En gemensam kultur för att bli ett sammanhållet Region Stockholm.
Nya och befintliga kontorslokaler kommer att anpassas till så kallad behovsanpassad kontorsmiljö.
Behovsanpassad kontorsmiljö innebär att det finns olika zoner för olika typer av arbete.
Alla -oavsett funktionsmöjlighet- kan förflytta sig inom samtliga ytor inom
sin arbetsyta och inom fastigheten.
-Personalpentryt är anpassat i två höjder för att vara funktionellt för långa,
korta, sittandes eller andra personer.
-Det finns toalettpaket på samtliga våningsplan som inrymmer både vanliga
WC och lite större, mer tillgängliga toaletter (RWC och HWC).
-Receptionsdisken är anpassad i två höjder och utrustad med teleslinga.
Den är också kontrasterad för att det ska vara lätt att upptäcka vart betjäningsytan är placerad på den långa receptionsdisken.
-Mötesrum utrustas med teleslinga.
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6. Information om aktuella frågor e-hälsa och digitalisering
Daniel Forslund informerar aktuella frågor.
- Digital post
- Tillgänglighet SLSO, den app som finns och heter Alltid öppet byter namn
till Vård nära oss.
- FVM – upphandling, går in i en ny fas med s.k. indikativa anbud
- Digitalt kompetenslyft
7. Aktuella frågor från organisationerna
Organisationerna önskar information om samordnad individuell plan (SIP).
Detta blir en punkt på dagordningen till nästa sammanträde.
Insiktsutbildning – datum är den 13 juni, innan sammanträdet, eller den 6
september.
Maria Fält har varit på Funktionsrätt Stockholms län och informerat om intressepolitiskt bidrag.
Organisationerna lyfte också en fråga om E-hälsalyftet och hur detta integreras i verksamheter utanför Stockholms läns sjukvårdsområde, samt hur
olika system integreras i verksamheten.
Vid ett kommande sammanträde önskar organisationerna information om
kollektivtrafik och framkomlighetsfrågor.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades. Rapport från övriga samverkansråd inom
regionen lämnas vid ett kommande sammanträde.
Nästa sammanträde är den 13 juni.
Vid pennan:
Agneta Marmestrand

