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Produktions- och personallandstingsråd
Anna Starbrink (FP)

INTERPELLATIONSSVAR
2012-02-14

Svar på interpellation 2011:47 av Lars Dahlberg (S) om att ägarstyrning utan verktyg inte är någon ägarstyrning
Lars Dahlberg (S) har ställt följande frågor till mig med anledning av hur
landstingets ägarstyrning utövas.
1. Hur ska Produktionsutskottet kunna fullgöra sina åtaganden, dvs. följa
upp kvaliteten i leveransen av vård från sjukvård i egen regi, när det saknas
förvaltningsstöd för arbetet?
2. Hur effektivt verktyg är Produktionsutskottet för ägarstyrning om det
saknas möjligheter att följa upp kvaliteten i vården annat än genom informella samtal med respektive ledning fyra gånger om året?
3. Anser du att ägardialogen ska fortsätta vara ett informellt samtal eller
anser du att den ska bli ett formellt verktyg för ägarstyrning med tydliga
åtgärdskrav och protokollförda möten?
4. Anser du att LSF ska ge Produktionsutskottet stöd för att fullgöra utskottets åtaganden?

Som svar vill jag anföra följande.

Landstingets ägarstyrning utövas på olika nivåer och med olika verktyg.
Ägarpolicy och ägardirektiv antas i fullmäktige liksom budgeten, vilken
utgör ett kraftfullt styrdokument. Därutöver sker löpande uppföljning, såväl
på tjänstemannanivå som genom den modell för ägarstyrning i form av regelbundna ägardialoger som Produktionsutskottet gemensamt fattat beslut
om i ärendet i april 2011.
De fokusområden som Produktionsutskottet identifierat och som ägardialogen kretsar kring är tillgänglighet, kvalitet, ekonomi i balans samt personalfrågorna. Därutöver diskuteras aktuella frågor specifika för de olika verksamheterna. Modellen har tillämpats i knappt ett år och inom Produktionsutskottet pågår för närvarande ett arbete för att ytterligare utveckla ägardialogerna. Vid senaste sammanträdet med beslutade PU om en modell för ett
samlat ägarstyrningsstöd till produktionsutskottet.
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I ägarstyrningen och inför ägardialogerna har Produktionsutskottet stöd från
landstingsstyrelsens förvaltning, som kommer att tillhandahålla underlag
och analyser utifrån de fokusområden som Produktionsutskottet enats om.
Även gentemot förvaltningen pågår det en dialog kring hur detta ägarstyrningsstöd kan stärkas och utvecklas, inom ramen för det ovan nämnda utvecklingsarbetet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Anna Starbrink
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