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Landstingsstyrelsens förvaltning 
LSF Kansli  
Agneta Marmestrand 
 

Minnesanteckningar 1 
2016-01-25  

LS 2016-0076 

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 1 
LS och organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning  
 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Maria Fälth    Lena Ringstedt    

 
Datum 2016-01-25 

 
Tid 10.00 – 12.00 
 
Plats Mästaren, Hantverkargatan 11 B  
 
Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 
 
 
 
 

 
Maria Fälth (KD) ordförande 
Daniel Forslund (L) 
Ellinor Moberg (C)  
Jens Sjöström (S) 
Gunilla Thorsson (L) 
Pia Ortiz Venegas (V) 
Erik Thomsen (MP) 
Lena Ringstedt HSO 
Lennart Håwestam HSO 
Inge-Britt Lundin HSO 
Håkan Mandahl HSO 
Lars Ettarp, HSO  
Margaretha Häll Assarsson SRF 
Olle Johansson DHR  
Gunder Wåhlberg DHR  
Jaan Kaur ombudsman DHR 
Jeanna Bystrand, kanslichef SRF 
 
Pia Helleday (M) 
Eva Schenström (M) 
Dag Larsson (S) 
Lena Falk (MP) 
Håkan Jörnehed (V) 
Lise-Lotte Nordfeldt (SD) 
Maud Molander HSO  
Kenneth Bäck HSO 
Fredrik Ahlkvist SRF  
Dilani Sätterström-Brante, HSO Stockholm 
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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: 

• Lokal för sammanträden  
• Ärende om eHälsa och informationsförsörjning  

 
 5. Trafikfrågor  
 
Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons informerade om aktuella trafik-
frågor.  
 Utbyggd tunnelbana 
 Driftsstart av tågtunneln Citybanan 2017 
 Utbyggda tvärförbindelser 
 Uppgradering av tågen i tunnelbanan 

 
Kristoffer Tamsons informerade också om åtgärder som nu genomförs för 
att få en ekonomi i balans. Exempel på sådana åtgärder är samtal med ent-
reprenörerna om att trimma och effektivisera trafikutbudet, insatser mot 
fusk- och tjuvåkning, intäkter från lokaler och reklam samt att se över inve-
steringar. Dessutom kommer en översyn av kostnaderna för administration 
och konsulter att göras.  
 
Vidare informerades om och diskuterades tillgänglighetsarbetet, utredning-
en om framtidens färdtjänst samt parlamentarisk biljettutredning.   
 
Organisationerna framförde synpunkter på bl. a följande frågor/områden 
Rullstolstaxi 
Begränsning av antalet resor 
Resor efter behov 
Biljettsystem 
Plattformsdörrar 
Direktiv för utredningen om framtidens färdtjänst 
Anropstrafik 
Spårvagnar ur funktionsnedsättningssynpunkt 
Synpunkter från organisationerna bör tas med i nämndernas beslutsun-
derlag.  
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6. Ella Bohlin 
Ella Bohlin presenterade sig och sitt uppdrag som barn- och äldrelands-
tingsråd samt de områden hon ansvarar för.   
 
Funktionshinder 
Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel 
Äldre och multisjuka 
Palliativ vård 
Kvinnosjukvård och förlossningsvården 
Sjukvård för barn och unga 
De stora folksjukdomarna (cancer, diabetes, rörelseorganens sjukdomar 
samt hjärt- och kärlsjukdomar) 
Vidare diskuterades:  
Ersättningssystem primärvård 
Mer än bara trösklar, förlängning och revidering 
Omställningsavtal 
Tillgänglighetsfrågor 
Hemsjukvård 
Diabetes – barn 
 
7. Information från andra samverkansråd 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Frågor som diskuterats på samverkansrådet är  
Nätverkssjukvård 
Individens hälsa rätt stöd – rätt vård 
Kompetens 
Individens samlade behov är ledstjärnan. 
 
Kroniskt sjuka, barn och unga, sköra, vuxna med funktionsnedsättning – 
psykiskt sjuka. 
 
Digitala hjälpmedel 
 
Kultur i vården – medel för återhämtning 
 
Framtidens färdtjänst 
Ett sammanträde efter jul. De frågor som då var aktuella diskuterades idag 
under punkten trafikfrågor.  
 
 
8. Övriga frågor 
Lokal för årets sammanträden – sammanträden kommer i fortsättningen 
att hållas i Mälarsalen.  
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Handlingsplan för eHälsa och informationsförsörjning – ärendet kommer 
att behandlas av arbetsutskottet den 26 januari inför behandling i lands-
tingsstyrelsen i februari. Organisationerna framförde att ärendet inte sam-
verkats. Daniel Forslund beklagade det och framförde att organisationerna 
kommer att kunna lämna synpunkter innan ärendet behandlas i landstings-
styrelsen.  
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Agneta Marmestrand 
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