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Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Administration
Kansliavdelningen

PROTOKOLL
2010-11-18

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Måndagen den 8 november 2010, kl 13.00 - 15.00

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Mälarsalen

Närvarande

Ledamöter:
Boris von Uexküll (M)
Margot Hedlin (FP)
Ann-Marie Friman Persson (KD)
Eva-Britt Sandlund (C)
Egil Johansson (S)
Marianne Ramström (V)
Eva Hellung-Strohl (MP)
Ulla-Britta Winroth (PRO)
Birgit Grahn (PRO)
Caisa Ekstrand (SPF)
Stig Holmquist (SKPF)
Birgitta Hedlund (SPRF)
Ersättare:
Kerstin Ljunggren (FP)
Rut Andersson (KD)
Bengt Nylander (C)
Maria Henriksson Gillman (V)
Folke Nässla (MP)
Anita Jonsson (PRO)
Lennart Carlfors (PRO)
Eva Sahlin (SPF)
Kurt Wahlgren (SPF)
Lena Augustsson (SKPF)
Owe LandgrenSPRF
Övriga:
Inga Hellsvik, LSF Kansliavd
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§1

Inledning

Boris von Uexküll och Caisa Ekstrand utsågs att justera dagens protokoll.
§2

”Mer än bara trösklar”

Elisabet Åman, LSF kansliavdelning, redovisade innehållet i ”Mer än bara
trösklar” – Stockholms läns landstings program 2011 – 2015 för delaktighet
för personer med funktionsnedsättning (tidigare benämnt ”handikappprogram). Programmet delades ut vid mötet – även en ”lättläst” version.
Presentationsmaterial bifogas protokollet.
§3

Hur arbetar Locum för att få landstingets lokaler
kommunikativt?

Per Karlsson, handläggare av tillgänglighetsfrågor vid Locum AB,
informerade och besvarade frågor om det arbete som bedrivs inom Locum
AB när det gäller tillgänglighetsfrågor. Presentationsmaterial bifogas
protokollet.
§4

Hur arbetar SL med bemötande samt den kommunikativa
och fysiska tillgängligheten?

Ylva Preutz Papantoni, tillgänglighetssamordnare på AB Storstockholms
Lokaltrafik, informerade och besvarade frågor om det tillgänglighetsarbete
som bedrivs inom AB Storstockholms Lokaltrafik. Presentationsmaterial
bifogas protokollet.
§5

Förnyad uppföljning av Modell för samverkan

Inga Hellsvik redovisade resultat av förfrågan om samverkan med
pensionärsorganisationerna som nyligen gjorts till berörda sjukhus och
förvaltningar inom Stockholms läns landsting. Resultatet redovisas som
bilaga till protokollet.
Pensionärsrådet beslutade att ett en rapport om hur samverkan med
pensionärsorganisationerna fungerar inom Stockholms läns landsting ska
sammanställas och överlämnas till landstingsstyrelsen.
§6

Rapportering från beredningen för äldre och multisjuka

Inget att rapportera denna gång p g a att beredningen inte haft något möte
nyligen.
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§7

Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting som pensionärsorganisationerna deltar i
Berörda ledamöter i pensionärsrådet

Caisa Ekstrand rapporterade från pensionärsrådet på Kulturförvaltningen
och Ulla-britta Winroth redovisade frågor som samverkansrådet vid hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning hade behandlat.
§8

Avslutning för pensionärsrådet den 6 december

I samband med pensionärsrådets avslutande möte för mandatperioden ska
en gemensam lunch arrangeras den 6.12 kl 12.00.

Vid protokollet

Inga Hellsvik
Justerat

Boris von Uexküll

Caisa Ekstrand

Bilagor
P 2 Presentationsmaterial om ”Mer än bara trösklar”
P 3 Presentationsmaterial om Locums tillgänglighetsarbete
P 4 Presentationsmaterial om SL:s tillgänglighetsarbete
P 5 Redovisning av enkät om samverkan med pensionärsorganisationerna

Diarienummer
LS 1004-0337

