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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 
Dagordningen godkändes. Övriga frågor anmäldes: 
Sommarjobb 
Samverkan kulturförvaltningen och Locum 
Tillgänglighetsstrateg  
 
5. Landstinget som arbetsgivare  
Maria Englund informerade om landstinget som arbetsgivare. Maria berät-
tade om olika beslut kring kompetensförsörjning som tagits av SLL respek-
tive på nationell nivå: 
 
Stockholms läns landsting: 
- budgeten 
- strategin 
- handlingsplanen 
 
Nationell nivå: 
- utredningar  
- överenskommelser 
  mellan staten och SKL 
 
Viktiga delar i handlingsplanen för kompetensstrategin inom SLL är 
 
Chef - och ledarskap 
Lönebildning och löneutveckling  
Attraktiv arbetsgivare 
Arbetsmiljö och arbetsorganisation 
Kompetensplanera och utveckla 
- rekrytering/bemanning 
- långsiktig kompetensförsörjning 
 
Koncerngemensamma ledarskapsprogram för chefer på alla nivåer 
Koncerngemensam struktur för att identifiera och utveckla framtida ledare 
och chefer på alla nivåer  
Landstingsgemensamma utvecklingsgrupper för befintliga chefer 
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Exempel på pågående aktiviteter är: 
• Introduktionsutbildningar/program 
• Kompetensstegar 
• Påbyggnadsutbildning undersköterskor 
• Satsning specialistutbildning sjuksköterskor 
• Bemanningscentra 
• Schema och bemanningsplanering 

 
 
6. Arbetet med policyer 
Henrik Normark från SLL Styrning och ekonomi informerade om lands-
tingets arbete med att minska antalet policyer. Fullmäktige och landstings-
styrelsen har givit ett uppdrag att minska antalet policydokument. Målet att 
få en tydligare styrning och arbetet genomförs 2017–2018. 
Idag finns 24 policydokument som är beslutade av landstingsfullmäktige. 
Det finns inte tillräcklig samordning och styrning och det är så omfattande 
att ta till sig att det är lätt att missa vad som är viktigt. 
Målet är att 24 policyer ska bli 10 stycken istället. 
 
En ny viktig policy är Policy för Uppförande, bemötande och likvärdig be-
handling. Ett nytt och modernt sätt att styra hur vi och våra medarbetare 
samt de som arbetar på uppdrag av SLL ska förhålla oss, arbeta och bete 
oss. Ersätter ca 10 nuvarande policydokument.  Huvudsakligt innehåll är  

• Personal, medarbetarskap, ledarskap 
• Hållbarhet och etik 
• Jämställdhet och likvärdig behandling 
• Socialt ansvar 
• Mänskliga rättigheter 
• Miljö 
• Antikorruption 

 
Denna policy ska ut på remiss i februari mars och beslut förslås tas av 
landstingsfullmäktige i juni.  
 
 
7. Samverkansarbete kring digitalisering 
Daniel Forslund informerade om pågående arbete, bland annat webbtill-
gänglighetsdirektivet som innebär att alla SLL:s hemsidor ska ses över vad 
gäller tillgänglighet. 
Inera och SLL kommer att träffas för ett formellt övertagande och uppdel-
ning regionalt/nationellt.   
Utbildningsarbetet kommer att fortsätta och ambassadörer ska utbildas. 
Dessa ska sedan i sin tur kunna utbilda andra. Ambassadörer ska finnas i 
hela landet men Stockholm kan bli ett pilotprojekt. SLL bjuder på utbild-
ning medan de regionala föreningarna arvoderar mm. Diskuterades om ut-
bildning kan ges av och kopplas till studieförbunden.  
I övrigt vad gäller övertagandet önskar organisationerna delrapporter.  
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8. Information från andra samverkansråd 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Budget diskuterades. Fortsatta diskussioner kring vissa frågor t.ex. avtal, 
uppföljning, e-hälsa, vårdflöde, kvalitetshöjning som behövs inom primär-
vården och kompetensförsörjning 
 
Trafikförvaltningen 
Har möte i början av februari 
 
SLSO 
Har möte i början av februari. 
 
Kulturförvaltningen 
Hade ett möte i slutet av förra året. Punkter som togs upp var kulturstrategi 
och landstingets konstverksamhet.  
Organisationerna lyfter frågan om remiss av kulturstrategin. Denna skicka-
des från början inte till DHR och SRF. Dessa båda organisationer fick där-
för mycket kort tid på sig att svara på remissen när de väl fick ta del av den. 
Det räcker inte att skicka remisser mm till HSO, samtliga tre paraplyorgani-
sationer måste få underlag på remiss, ta del av förslag mm. 
 
 
10. Övriga frågor 
 
Sommarjobb 
Diskuterades under punkt 4. Som ett komplement till tidigare diskussion 
informerade HSO om ett informationsmöte om sommarjobb i Stockholms 
läns landsting som håll i HSO:s regi. Intresset från SLL har varit mycket 
svalt, däremot kommer representanter från Stockholms stad.  
 
Tillgänglighetsstrateg 
Organisationerna önskar att de politiska representanterna lyfter frågan om 
tillgänglighetsstrateg.  
 
Samverkan mellan kulturförvaltningen och Locum 
Organisationerna konstaterade att samarbetet mellan Locum och kulturför-
valtningen inte alltid fungerar. De framförde att många konstverk placeras 
på ett olämpligt sätt, mitt i en korridor, utskjutande från väggen mm. 
Locum framför sina synpunkter men kulturförvaltningen förstår dem inte. 
Daniel Forslund tar kontakt med Gunnel Orselius Dahl, ordförande i kul-
turnämnden, för en diskussion.  
 
Som en övrig fråga togs belysningen i sammanträdesrummen upp. Även 
ventilationen och stolar diskuterades. Kontakt tas med LSF Service för åt-
gärd.  
 
 
Vid pennan: 
 
Agneta Marmestrand 
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