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Landstingsstyrelsen

Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager

ÄRENDET
Förslag till specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds
sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) samt S:t Eriks ögonsjukhus AB
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB respektive S:t Eriks ögonsjukhus AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
FoUU-utskottet har den 19 juni 2007, enligt FoUU-direktörens förslag, föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att beakta följande synpunkter vid fastställande av specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter:
- att folkhälsovetenskaplig kompetens och förebyggande arbete inom varje vårdgivares ansvarsområde tydligt lyfts fram
- att de landstingsdrivna sjukvårdsproducenter som idag har utvecklingsuppdrag
som avser all landstingsfinansierad vård, ska utveckla former för detta arbete som
innebär att alla ges stöd på tydligt konkurrensneutrala villkor
- att de landstingsdrivna sjukvårdsproducenter som idag har ansvar för utbildning
och utbildningsplanering som avser all landstingsfinansierad vård, på motsvarande
sätt ska skapa tydligt konkurrensneutrala villkor.
S- och v-ledamöterna deltog inte i beslutet.
Mp-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande:
”Miljöpartiet vill framhålla att miljömedicinsk kunskap är en viktig del i den folkhälsovetenskapliga kompetensen och det förebyggande arbete som FoUU-utskottet
lyfter fram i sitt yttrande.”
FoUU-direktörens tjänsteutlåtande den 11 juni 2007 bifogas (bilaga).

Produktionsutskottet har den 25 september 2007 beslutat att godkänna landstingsdirektörens utlåtande avseende specifika ägardirektiv för de landstingsdrivna sjukvårdsproducenterna.
S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).
Mp-ersättaren antecknade särskilt uttalande att han instämde i s-ledamöternas förslag.
V-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 augusti 2007 (bilaga)

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 februari 2008.

