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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 frågor: 
1177 Vårdguiden Samverkan 
Sommarsituationen – ambulans och ambulanshelikopter 
 
5. RUFS 2050  
Ulrika Palm från tillväxt- och regionplaneförvaltningen informerade om 
RUFS 2050. 
 
RUFS 2010 har varit landstingets regionala utvecklingsplan i snart sex år. 
Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, i samverkan med regionens aktörer. 
 
Att ta fram en ny regional utvecklingsplan är en omfattande process som 
pågår i flera år och som förutsätter en tät dialog med alla de organisationer 
som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet. 
 
Utgångspunkten för arbetet är den nuvarande planen, RUFS 2010. Under 
2013-14 gjordes en aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Den visade på att 
planen är fortsatt både aktuell och användbar, men den pekade på en del 
utvecklings- och förbättringsområden. 
 
Utifrån resultatet av aktualitetsarbetet satte sedan arbetet med nästa plan 
igång. Den 20 augusti 2015 godkände landstingets tillväxt- och region-
planenämnd programmet för nästa regionala utvecklingsplan, RUFS 2050. 
RUFS 2050 kommer i många delar att likna RUFS 2010. En långsiktig plan 
kräver uthållighet. Delar som ändå har utvecklats är bland annat hållbar-
hetsansatsen, ett större fokus på människan och en starkare genomförande-
inriktning. 
 
Under perioden 8 april - 30 september 2016 pågår ett samråd om nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Det är nu vi vill höra 
hur alla aktörer ser på regionens utveckling. 
 
Samrådets synpunkter kommer bearbetas in i nästa version. Under hösten 
2017 kommer planen att ställas ut i en utställning, då finns det också möj-
ligheter att lämna synpunkter. Den slutliga planen ska finnas för beslut i 
landstingsfullmäktige under 2018.  
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6. Information om regionfrågan    
Clara Wahren från landstingsdirektörens stab informerade om regionfrå-
gan.  
 
Frågan om regionbildning handlar om två olika processer, dels en egen pro-
cess inom landstinget, dels den statliga indelningskommittén.  
 
Regionbildning i Stockholm  
 Beslut i SLL Budget 2016 om att påbörja arbetet. 
 Samma geografiska område som idag. 
 Ansvar förs från länsstyrelsen till regionen, inget ansvar förs från 

kommunerna till regionen. 
 Relativt små ekonomiska konsekvenser 

 
Uppgifter som förs över från länsstyrelsen 
 Regional tillväxt och länets utveckling. 
 EU:s strukturfondsprogram. 
 Länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

 
Indelningskommitténs arbete 
 Troligt med delbetänkande senast den 30 juni 2016 för ändringar 

som ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019. 
 Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017. 
 Kommitténs förslag ska vara utformade så att de kan träda i kraft 

senast den 1 januari 2023. 
 
I SLL pågår nu ett projekt kring regionbildning.  
Hanna Wiik, förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen är 
projektägare och Clara Wahren, LD stab är övergripande projektledare. 
Samarbete med tjänstemän från Gotland. 
 
7. Samverkansöverenskommelse 
Beslut kommer att tas i höst, punkten återkommer vid kommande sam-
manträden.  
 
8. Mer än bara trösklar 
Ett projektdirektiv har tagits fram som kommer att redovisas och diskute-
ras vid landstingsdirektörens samverkansråd i början av maj. 
Ludmilla von Zweigbergk från SLL Hållbarhet är projektledare. Hon kom-
mer att bjudas in till ett kommande möte med landstingsstyrelsens samver-
kansråd.  
 
9. Studiebesök TioHundra AB  
Den 23 maj gör samverkansrådet ett studiebesök på TioHundra AB. VD 
Peter Graf informerar om organisation och samverkan mellan kommun och 
landsting. Verksamhetschef Lena Karlsson Leksell kommer också att delta.   
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9. Information från andra samverkansråd 
 

Hälso- och sjukvårdens förvaltning  
Konkretisering av närsjukvården. Individens samlade behov.  
Fokus på barn och unga med särskilda behov, personer med kronisk sjuk-
dom, personer med smärtproblematik, sköra multisjuka och personer med 
psykisk ohälsa.  
Kultur i vården, kultur som ett led i behandlingsprocessen.  
Utvärderingsplan Framtidens hälso- och sjukvård 
Rökstopp efter hjärninfarkt 
Direktintag strokeenhet 
Gränsöverskridande vård inom EU 

 
Trafikförvaltningen  
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana presenterade sig. 
Diskussion om hissar vid de nya stationerna i tunnelbanan. Kommer bara 
att finnas en hiss och bara vid en uppgång. Organisationerna framförde att 
det ska finnas hinnas vid båda uppgångarna och helst två vid varje.  
Återkoppling försäkringsfrågor – vem har ansvar vid olyckor t.ex.? 
Säkerhet – fallolyckor 
Reseombudsman 
Tillgänglighetskrav i trafikavtalen 
Trafikförändringsremiss till kommunerna, dock inte till organisationerna. 
 
SLSO 
Framtidens hälso- och sjukvård, seminarium 
 
LOCUM 
Ledsagning i sjukhusmiljöer, där SRF har ett konkret förslag 
Strategiska investeringar 
Projektgenomgång 
Skyltupphandling 
 
 
9. Övriga frågor 
 
1177 Vårdguiden 
När organisationerna framför förslag till förbättringar/förenklingar, t.ex. 
förenklad inloggning, rådfrågningstjänster mm måste 1177 ha ett uppdrag 
att genomföra tjänsterna. Några nya tjänster kan SLL besluta om själva 
medan andra måste beslutas nationellt.  
 
Ersättning till testpersoner diskuterades också. Enligt förslag i samverkans-
överenskommelsen bör de få rimlig timersättning, d.v.s. inte t.ex. biobiljet-
ter.  
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Kunskap om behov – HSO genomför djupintervjuer med olika grupper, 
innovationsberedningen skulle kunna samarbeta med studenter som kan 
genomföra sådana intervjuer. man kan t.ex. göra som Värmlands läns 
landsting som har ett Experio Lab för patientnära tjänsteinnovation. 
 
Min journal på nätet – tjänsteutlåtande är på gång. Ska vara obligatoriskt 
för samtliga från och med september. 
 
Sommarsituationen inom ambulanssjukvården 
Ambulanssjukvårdens sommarplanering för 2016 är likartad som året in-
nan, då bemanningen även för ambulanssjukvården var en utmaning men 
gick att hantera väl. Under sommaren, liksom tidigare somrar, inrättas sär-
skilda sjuktransportenheter för att säkerställa att medicinskt bedömda pati-
enter som behöver ambulanstransport mellan sjukvårdsinrättningar (till 
exempel akutsjukhus och geriatrisk enhet) kan få sin transport så snabbt 
som möjligt. Utifrån erfarenheter tidigare somrar sker viss förändring av 
stationering och drifttider för att anpassa till behoven till situationen under 
sommaren, när medborgarna fördelar sig delvis annorlunda över länet än 
under resten av året. Helikopterverksamheten förstärks liksom tidigare 
somrar med en extra helikopter. 
 
 
Konferens i december om digitalisering och forskning – arbetet har påbör-
jats.  
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Agneta Marmestrand 
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