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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Monica Ulfhielm utsågs att justera protokollet. 
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 

Som övriga frågor anmäldes: 
• Samverkan med bolag och förvaltningar 

§ 2 Innovations- och digitaliseringsstrategi för SLL 

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, redogjorde för arbetet kring 3R, 
framtidens vårdinformationsmiljö. Förändringsarbetet omfattar verksam
het, informatik och teknik. 

3 R ska åstadkomma 

Stödja kommunikation och samarbete mellan vårdgivare 
• Förbättra patientens rörlighet, delaktighet och säkerhet 
• Förbättra professionens rörlighet och kunskapsutbyte 
• Driva på för modernisering av lagar och regelverk 
• Skapa arena för utveckling mellan kommuner och landsting 
• Bidra till och stödja nationella initiativ på eHälsoområdet 
• Bidra till en anpassning till internationell standard 

3R-samarbetet syftar till att ge 

• invånaren en ökad tillgänglighet till och enklare kommunikation med vår
den 
• invånaren möjlighet till att ta aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjuk
vård 
• vårdverksamheten tillgång till en användarvänlig informationsmiljö 
• kvalitetssäkrad information för att kunna utveckla vårdens processer och 
arbetssätt 
• förutsättningar för arbetet med en gemensam informationsstruktur 
• verktyg för forskning, utveckling, innovation och utbildning 
• verktyg som underlättar arbetet. 
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Daniel Forslund informerade också om Stocldiolms läns landstings innovat
ions- och digitaliseringsstrategi. 

Innovations- och digitaliseringsstrategin är ett styrdokument som anger 
övergripande inriktning och slår fast grundläggande principer för arbetet 
med innovation och digitalisering inom landstingets alla verksamheter. 
Strategidokumentet beskriver även ansvarsfördelning, styr- och förvalt
ningsmodell i syfte att tydliggöra hur innovations- och digitaliseringsområ-
det är organiserade inom landstinget. Den kompletteras med ett handlings
program samt handlingsplaner inom relevanta områden där realisering och 
realiseringstakt anges. Handlingsplanerna ska uppdateras årligen. 

Visionen är: 

Stockholm ska år 2020 ha Europas mest nyskapande sjukvård och kollek
tivtrafik. 
Innovationskultur och digitalisering ska vara en naturlig del av vardagen 
hos landstingets medarbetare i samverkan med lärosäten, företag och invå
nare i Stockholm. 
I den regionplanering landstinget ansvarar för ska digitaliseringens möjlig
heter stärka utvecklingen mot en smart och hållbar tillväxtregion. 

Övergripande mål: 

Stocldiolms läns landsting ska präglas av en kreativ och innovationsfräm
jande kultur, där nytänkande premieras och innovation och ständigt för
bättringsarbete ses som en del av kärnuppdraget. 

Landstingets samtliga verksamheter ska använda innovation och digitali
sering som strategiska verktyg för att erbjuda bättre samhällsservice och bli 
en mer attraktiv arbetsgivare. 

Alla invånare ska oavsett teknikvana eller funktionsförmåga kunna kon
takta och kommunicera med landstinget genom ett brett utbud av avance
rade e-tjänster. Dessa ska vara efterfrågade, användarvänliga, robusta och 
skalbara. De ska ha hög tillgänglighet, finnas på flera språk och inte även
tyra integritet, sekretess och riktighet. 

Strategin har skickats ut på remiss och pensionärsorganisationerna kom
mer att lämna synpunkter. 
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§ 3 Budget 2016 och 2017 
Eva-Karin Sennette redogjorde för budget 2016 och budgetförutsättningar 
2017. 

Budget 2016 
Landstingets budget för 2016 omsluter 90 miljarder kronor år 2016. När
mare 80 procent av de totala intäkterna utgörs av skatteintäkter. De sam
lade skatteintäkterna beräknas uppgå till 70 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med 4,7 procent från 2015. Av dessa medel går 53,7 miljarder kro
nor till hälso- och sjukvården, medan 9,6 miljarder går till kollektivtrafiken 
i länet. Det budgeterade resultatet exldusive omställningskostnader är 2 
miljoner kronor. 

Landstinget fortsätter att rusta upp och bygga ut både kollektivtrafik och 
hälso- och sjukvård under 2016. Stocldiolms läns landsting investerar drygt 
74 miljarder kronor de kommande fem åren, varav drygt 16 miljarder under 
2016. Satsningarna under året inkluderar bland annat en upprustning av 
tunnelbanans röda linje, och utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, Are
nastaden samt Nacka och söderort. Sjukvårdens utbyggnad fortsätter också, 
och under 2016 tas bland annat den första patienten emot på Nya Karo
linska Solna. Under året öppnar även den nybyggda akutmottagningen på 
S:t Görans sjukhus. 

Budgetprocess 2017 
Landstingsdirektören tar fram ett planeringsunderlag som utgår från de eko
nomiska ramar som landstingsfullmäktige har fastställt. Planeringsunderla
get har skickats på remiss till nämnder och styrelser 18 mars-18 april 2016. 
Landstingsdirektören sammanställer remisserna och tar fram ett planerings
underlag som beaktar remissvaren. 

Med stöd av landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 samt de re
missvar som kommit in från nämnder och styrelser tar de förtroendevalda i 
landstinget fram sina respektive budgetförslag. Någon vecka efter den sty
rande minoritetens budgetförslag offentliggjorts, presenterar oppositionen 
sina budgetförslag. Den styrande minoritetens förslag fastställs av lands
tingsstyrelsen. 
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Den 14-15 juni samlas landstingsfullmäktiges ledamöter för att debattera 
och besluta om budget 2017. Samtidigt fattas beslut om budgetdirelctivet för 
nästkommande budgetår (2018). 

Utifrån landstingsfullmäktiges beslut i juni, tar nämnder och styrelser fram 
sina slutliga budgetar och beslutar om dessa innan inrapportering sker den 
30 oktober. Beslut om slutlig budget fattas i landstingsstyrelsen den 22 no
vember och läggs fram i landstingsfullmäktige i den 13 december 2016. 

Yttrande till protokollet för LPR måndag 18 april 2016 

Angående ärende 3 budget 2017 

Vid dagens möte framförde och tog pensionärsorganisationerna upp olika 
viktiga konkreta landstingsfrågor av stor betydelse för den äldre generat
ionen. Alla organisationer avser dock att på olika sätt återkomma senare 
under budgetprocessen med mer specifika och egna synpunkter. Några vik
tiga frågor tas upp nedan av PRO bl.a: 

Tillräckliga och ökade resurser till geriatriken för en god och human 
äldrevård 
Ökade bidrag från landstinget till pensionärsorganisationerna, där 
vårt landsting ligger i bottenskiktet bland landets landsting. Pens
ionärsorganisationernas verksamhet är en mycket viktig del av ett 
aktivt förebyggande folkhälsoarbete både för fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. 
Ett genomförande av ett vaccinationsprogram för ökad vaccination
sandel av den äldre befolkningen, som utarbetats av PRO och SPF 

- Folkhälsofrågorna måste ges en mer framskjuten position i lands
tingets verksamhet och budget. Ett utmärkt underlag är den folkhäl
sorapport som framtagits av landstinget. 

- Återställande av busstätheten/trafiken, då indragning av busslinjer 
och turtäthet slagit mycket hårt på inte minst den äldre befolkning
en och andra kollektivtrafiksberoende resenärer. Fler bussar ger 
också minskad biltrafik, vilket är positivt ur miljösynpunkt. 

- Ang den uppfattade politiska enigheten om borttagande av zonsy
stemet och införande av en enhetstaxa måste de fördelningspolitiska 
effekterna för ekonomiskt utsatta grupper beaktas speciellt. 

Stockholm 21 april 2016 

Bo Johansson, PRO 
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§ 4 Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns 
landsting 

Trafil^förvaltningen 
Har sammanträden och fungerar bra, dock har pensionärsorganisationer
nas samverkansråd och rådet för organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning slagits ihop vilket inte fungerar bra. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Har regelbundna sammanträden. Har ett gemensamt råd för pensionärsor
ganisationer och organisationer som företräder personer med funktions
nedsättning. HSF vill fortsätta ha gemensamma möten. 

Patientnämnden 
Har sammanträden och samverkan fungerar bra. 

Kulturförvaltningen 
Har ett sammanträde inbokat i februari. 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Samverkan fungerar bra. 

Locum 

Ett sammanträde kommer att hållas under våren. 

Folktandvården 

Kommer att kalla till ett sammanträde under våren. 

Södertälje 

Har sammanträden regelbundet. 

Danderyd 
Fungerar inte, har ännu inte kallat till sammanträde. 
Södersjukhuset 
Har inte haft något sammanträde. 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Har ännu inte kallat till något sammanträde. 
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Har ännu inte kallat till något sammanträde. Kommer att skicka ut en in
bjudan under våren. 

Tiohundra AB 
Har regelbundet sammanträden. 

Yttrande till protokollet för LPR måndag 18 april 2016 

Ang ärende 5 om samverkansråden inom SLL 
Huvuddelen av den viktiga samrådsverksamheten inom SLL fungerar idag 
på ett bra eller tillfredsställande sätt till gagn för alla parter. 
Ett antal av samrådsorganen har dock tills nyligen ännu inte kommit igång 
eller haft möten av olika anledningar, trots upprepade påstötningar från 
både pensionärsorganisationernas och landstingsledningens sida. Det gäller 
bl.a tandvårdsnämnden/förvaltningen, Danderyds och KS inkl Huddinge 
sjukhus, Södersjukhuset, Locum, S:t Eriks, samt tillväxt- och regionplane-
nämnden/förvaltningen. 

Undertecknade pensionärsorganisationer hemställer än en gång och för
väntar sig att den så viktiga samverkansverksamheten för alla berörda or
gan inom SLL kommer igång senast f o m början av hösten 2016. 

Undertecknade pensionärsorganisationer anser också på förekommen an
ledning att gemensamma samverkansmöten mellan pensionärs- och handi
kapporganisationer inte skall genomföras om inte enighet finns om detta. 

Stockholm 21 april 2016 

Bo Johansson, PRO, Monica Ulfhielm, SPF Seniorerna, Bo Schylander, 
RPG, Lena Sjöblom Larsen, SKPF och Birgitta Hedlund SPRF. 

§ 5 Uppföljning av ersättningssystem primärvård 
En utvärdering kommer att vara ldar den 23 maj. Information om utvärde
ringen kommer att ges vid pensionärsrådets första sammanträde i höst. 
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§ 6 Övriga frågor 
Nästa sammanträde äger rum den 23 maj. Pensionärsrådet besöker då 
Sektionen för äldrepsyldatri och länsövergripande konsultteam, Norra 
Stocldiolms psykiatri. Kallelse med program och vägbeskrivning skickas ut 
mitten av maj. 

Vid protokollet 
1 

Justerat 


