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Maria Fälth (KD) ordförande 
Daniel Forslund (L) 
Jens Sjöström (S) 
Lena Falk (MP) 
Pia Ortiz Venegas (V) 
Lise-Lotte Nordfeldt (SD) 
Gunilla Thorsson (L) 
Erik Thomsen (MP) 
Mats Arkhem (SD) 
Annika Hässler HSO 
Lena Ringstedt HSO 
Inge-Britt Lundin HSO 
Lennart Håwestam HSO 
Maud Molander HSO  
Kenneth Bäck HSO 
Lars Ettarp HSO 
Karin Hjalmarsson SRF 
Margaretha Häll Assarsson SRF  
Gunder Wåhlberg DHR  
Jeanna Bystrand SRF 
Marian Bergroth HSO 
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1.   Presentationsrunda 
Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 
Till justerare valdes Maria Fälth och Annika Hässler.  
 
3.  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.  
 
4.  Godkännande av dagordning samt övriga frågor 
Övriga frågor:  

• Ambulans fyrhjulsdrift 
• Färdtjänst 
• IT-konferens 
• Hissar i tunnelbanan  

 
5. Marie Ljungberg Schött 
Marie Ljungberg Schött presenterade sig och sitt uppdrag. Maries ansvars-
områden är framtidens hälso- och sjukvård, vårdval, akutsjukvård och frå-
gor rörande akutsjukhusen. Diskussion fördes bland annat om vårdval geri-
atrik, kostnader för vårdval och åtgärder för att förhindra kostnadsök-
ningar, framtidens hälso- och sjukvård, nya Karolinska sjukhuset och för-
ändringar vid övriga sjukhus samt överföring av vård till primärvård och 
den kulturförändring som detta kräver. Konstaterades att det vid ett kom-
mande sammanträde kan vara intressant med en längre diskussion om 
hälso- och sjukvård.  
  
6. Policy för delaktighet   
Ludmilla von Zweigbergk deltog och informerade om arbetet med policy för 
delaktighet. Policyn kommer att behandlas vid landstingsfullmäktiges sam-
manträde den 13 december.  
 
I samband med framtagandet av policydokumentet har flera workshops ge-
nomförts där både representanter från förvaltningar och bolag samt från 
organisationerna deltagit.  
 
Organisationerna har lämnat ett flertal synpunkter som till stor del arbetats 
in i policy och tjänsteutlåtande men framförde att de är besvikna över att 
deras synpunkter inte redovisas fullt ut inför beslut i landstingsstyrelsen 
och landstingsfullmäktige, i form av en bilaga till ärendet.  
 
Nu startar också arbetet med att ta fram tillämpningsanvisningar till poli-
cyn. Processen i korta drag:  
 
Möten med intresseorganisationerna  
En strateg för arbetet kommer att anställas på avdelningen SLL Hållbarhet 
Stöd till implementering av policyn  
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Ta fram förslag till tillämpningsanvisningarna  
Remissrunda, sammanställning och justeringar  
Tjänsteutlåtande tillämpningsanvisningar  
Beslut i landstingstyrelsen, troligen i oktober 2017 
 
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna  
 
 
7. Information från andra samverkansråd 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 
Träff med presidiet för hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 december. En 
insiktsutbildning har genomförts. Information om vårdval geriatrik, kron-
innovation samt personcentrerad vård. 
 
Stockholms läns sjukvårdsområde: 
Journal via nätet. Ett seminarium kommer att hållas om värdelyftet - fram-
tidens primärvård.  
 
Landstingsstyrelens förvaltning 
Citybanan, information om personalförsörjning samt postal upphandling.  
 
8. Övriga frågor 
 
Ambulans fyrhjulsdrift 
Frågan om varför så få ambulanser har fyrhjulsdrift ställdes. Krav på detta 
har inte ställts i samband med upphandling av ambulansdrift. Idag är det 15 
ambulanser som har fyrhjulsdrift. Nästa upphandling av ambulanssjukvård 
äger rum 2019 och då kan det bli aktuellt med detta krav.  
 
Ett skäl till att landstinget inte ställer krav på fyrhjulsdrivna ambulanser är 
miljön, en fyrhjulsdriven bil kan vara för tung för biogas.  
 
Färdtjänst  
Önskemål om att bjuda in Kristoffer Tamsons och Fredrik Wallén till ett 
kommande sammanträde för en diskussion med anledning av brister i färd-
tjänsten. Vid trafiknämndens sammanträde den 29 november kommer SRF 
att hålla en manifestation. Organisationerna önskar att en handlingsplan 
redovisas för att komma till rätta med de brister som varit inom färdtjäns-
ten den senaste tiden. 
 
Ordförandeträff 
En ordförandeträff där Maria Fälth, Daniel Forslund och respektive organi-
sations ordförande deltar bokades in den 18 januari mellan klockan 14 och 
16. 
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IT-konferens 
En konferens kommer att genomföras i början av 2017. Frågan återkommer 
vid ett kommande sammanträde.  
 
Hissar i tunnelbanan  
Vid flera av tunnelbanans nya stationer kommer det inte att finnas två his-
sar, detta bland annat på grund av byggnadstekniska skäl. Organisationerna 
framförde behovet av två hissar vid samtliga stationer.  
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Agneta Marmestrand 
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