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1 Presentationsrunda 

Upprop gjordes, samtliga närvarande presenterade sig. 

2 Justeringspersoner 

Till justerare valdes Margaretha Åkerberg och Annika Hässler  

3 Föregående mötesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes. 

4 Désirée Pethrus, Vårdutvecklingsregionråd, informerar om 
sitt uppdrag 

Désirée har i sitt uppdrag som Vårdutvecklingsregionåd åtaganden 
inom  

 
· Vård- och kunskapsstyrningsnämnden 
· Färdtjänstnämnden 
· Hälso-och sjukvårdens kompetensförsörjning 
· Seniorvård 

inkluderar; geriatrik, hemsjukvård, hjälpmedel, rehabilitering, 
palliativ vård, ASIH 

  
Désirée är också talesperson för ME/CFS.  

  
Just nu ligger ett särskilt fokus på frågor som rör äldre, cancervård och 
vaccin i uppdraget. 

 
Frågor som ställdes till Désirée från deltagande: 

 
- Hur stor är vårdskulden idag? 

 
Désirée svarar: Region Stockholm ligger bättre till än mång andra 
regioner. De garantier för vård som finns har kunnat följas. 
 

- Hur ser Färdtjänstnämnden på det nyligen fattade beslutet i 
Förvaltningsrätten där en synskadad man nekats färdtjänst? 
Finns starka skäl i grupperingen att bjuda in företrädare för 
Färdtjänstnämnden. Beslutet är prejudicerande och riskerar att bli 
vägledande. Regionen behöver ställa sig frågan om vilka 
konventioner Sverige undertecknat. Är det rimligt att mäta steg eller 
synnedsättning? Detta är inte ett enskilt fall, många synskadade 
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drabbas just i Stockholm i och med att kriterier för ansökan är allt 
för svår. 
 
Désirée svarar: fler av de ansökningar som kommer till 
Färdtjänstnämnden berör personer med synnedsättning. Viktigt att 
kunna överklaga beslut, majoriteten av regionens beslut står dock 
fast. 
 

- Rehabilitering för synskadade eftersatt inom Region Stockholm, 
vilket är problematiskt. Anslag har dragit ner vilket är 
problematiskt. Hur planeras för kompetensutveckling? 
 
Désirée svarar: Det behövs en utbildning på riksnivå för 
synskaderehabilitering. 
 

- Varför finns en övre åldersgräns för mammografi? 
Désirée svarar: individuell riskbedömning sker även efter den övre 
gränsen på 74 år. Färre personer över 74 år insjuknar dock i 
bröstcancer. 
 

- Hur säkras att parallella spår i arbetet med patientsäkerhet 
undviks?  
 
Désirée svarar: instämmer att det är onödigt att göra samma sak 
flera gånger. Återkommer med exakt svar hur processerna ser ut 
såväl nationellt som regionalt. 

5 Anette Carlstedt, Biträdande revisionsdirektör och 
Sebastian Kopp, revisor, informerar om sitt arbete och 
rapporten Socialt hållbar inköpsprocess nr 6/2020 

Regionfullmäktige utser förtroendevalda revisorer och är 
revisionens uppdragsgivare. Revisorernas uppdrag är att granska  
all verksamhet och pröva ansvarstagandet i nämnder och styrelser.  
Den årliga granskningen ska vara tillräcklig för att revisorerna ska 
kunna uttala sig om uppdraget genomförts utifrån lagstiftning, 
fullmäktiges mål, riktlinjer och beslut. Revisorerna bestämmer 
självständigt vad som ska granskas. Revisionsuppdraget ska utföras 
på ett oberoende sätt.  
 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed pröva 
och bedöma om; 
 

· ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande 
· den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig 
· räkenskaperna är rättvisande 
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I arbetet med att granska socialt hållbara inköpsprocesser ställdes 
en övergripande revisionsfråga: 
Säkerställs att krav från lagar och styrande dokument inom social 
hållbarhet beaktas vid Region Stockholms inköpsprocess?  

 
Revisorernas sammanfattande bedömning är: 

- Positivt med ny hållbarhetspolicy och strategi som aktualiserar, 
förtydligar och konkretiserar 
 

- Behov av att ta fram stödjande dokument inom social hållbarhet 
 

- Rekommendation: regionstyrelsen bör ta fram stödjande dokument 
för att tydliggöra och konkretisera följsamhet till de olika områdena 
inom social hållbarhet.  
 
Revisorerna har även granskat social hållbarhet i samordnade 
upphandlingar med utgångspunkt att ”Social hållbarhet ska få 
konkret tillämpning, utifrån riskanalys och rimlighet i förhållande 
till det som upphandlas”. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning 

- fokus på miljökrav och uppförandekoden för leverantörer 
 

- Sociala hållbarhetskrav, utöver uppförandekoden för leverantörer, 
ställs ej eller följs upp på ett systematiskt sätt. 

 
- Oklar roll för RLK hållbarhet – strategisk eller operativ? 

 
- Behov av ett systematiskt arbete med risk- och konsekvensanalyser 

kopplat till samtliga områden för social hållbarhet.  
 

- Rekommendation: serviceförvaltningen bör tydliggöra hur och när 
sociala hållbarhetskrav utöver de som framgår av uppförandekoden 
för leverantörer ska ställas i samordnade upphandlingar och hur 
dessa ska följas upp. Regionledningskontoret bör i samverkan med 
serviceförvaltningen tydliggöra RLK hållbarhets roll i 
inköpsprocessen. 
 
Synpunkter och frågor från organisationerna: 

- Organisationerna påminner om samverkan i arbetet med 
framtagande av riktlinje för Social hållbarhet.  
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, förutsätts i arbetet. 
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- Rekommenderas att titta på Region Västra Götaland och Värmland 
som kommit med social hållbarhet i upphandlingar. 
 

- Viktigt att primärt säkra delaktighet och systematik i upphandling 
med vägledning som stöd och som synkas med kommande riktlinje.  

6 Aktuella frågor från organisationerna. 

- Samverkanråden blir ofta långa presentationer och kort tid för 
interaktivitet och frågor. Förslag att rådsmedlemmarna får 
förhandsinformation och kan komma pålästa. Skulle skapa 
utrymme för dialog och diskussion. 
 

- Uppföljning av inställt möte i maj; organisationerna efterlyser fler 
tjänstemän som kan funktionsrättsfrågor. Regionledningen ska 
säkerställa att kompetens finns i organisationen. Samverkansråd är 
en demokratisk process och därav angeläget. Inte okej att ställa in 
samverkansråd för att en tjänsteman är sjukskriven. 
 

- Framtagande av ny samverkansöverenskommelse; diskussion 
önskas. Britta informerar om att förutsättningar först behöver 
kartläggas med regiondirektören innan frågan kan lyftas i 
samverkansrådet, bl a saknas ännu tidsplan. Organisationerna 
påminner om att samverkan i tidigt stadium är viktigt i alla lägen. 
 

- Samverkansråd digitalisering. Funktionsrätt Stockholms län lyfter 
vikten av att kunna samverka i digitaliseringsfrågor. 
Innovationsregionråd Daniel Forslund (L) svarar att frågan är 
intressant och att samverkansformer ex arbetsgrupper kan vara 
alternativ till samverkansråd. 
 

- Vad händer på RLK? Britta informerar om hållbarhetsdirektör 
Hanna Wiik och enhetschef för social hållbarhet och strategi 
Franciska von Heland. Vikarie för Eva Olofsson ska rekryteras inom 
kort.  
 

- Organisationerna lyfter risken med att personbunden kunskap 
försvinner från regionen när lösningar hittas i nuet istället för att 
planera långsiktigt. RLK saknar kunskap om funktionsnedsättning 
och fler tjänstemän behövs. 
 

- Kunskap om funktionsnedsättning behöver vara reell och inte bara 
handla om ekonomiska förutsättningar. Politiker i samverkansrådet 
behöver vara i beslutsfattande position och med god förankring 
inom partiet. 
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7 Övrigt 

Nästa samverkansråd 
8 okt0ber kl 14:00-16:00  

 
Mötesanteckningar förda av 

 
Dilani Sätterström Brante 
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