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Specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholm Län AB
(Fastställda i landstingsfullmäktige 2005-12-13 § 309 och reviderade…………..
Folktandvården Stockholm län AB (Ftv AB) ägs till 100 procent av Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Stockholms läns
landsting (SLL).
Ftv AB:s verksamhet finansieras till cirka 40 procent av landstinget genom avtal
med Beställare Vård. Resterande 60 procent av intäkterna kommer från externa
kunder, det vill säga betalande patienter.
Allmänt/uppdrag
•

Ftv AB ska på affärsmässiga grunder bedriva folktandvård inom Stockholms
läns landsting och inom ramen för landstingets ansvar enligt tandvårdslagen.

•

Inom SLL utför Ftv AB uppdrag för Beställare Vård, i enlighet med beställning avseende huvudsakligen barntandvård.

•

Ftv AB ska vara ett tandvårdsföretag, som drivs enligt affärsmässiga grunder
och med samhällsansvar som grund.

•

Ftv AB ska följa de grunder för hur priserna inom vuxentandvården ska tas
fram, som finns i ”Ägardirektiv om priser för vuxentandvård” (LS 04112126).

Verksamhetens innehåll och utveckling
•

Bolaget ska erbjuda ett brett utbud av tjänster med hög service och god kvalitet utförd av kompetent personal till ett ur befolkningsperspektivet samt utifrån de bestämmelser, som reglerar landstingets verksamhet, konkurrenskraftigt pris.

•

Bolagets verksamhet ska kontinuerligt utvecklas och omfatta barn- och ungdomstandvård, vuxentandvård, specialisttandvård, medicinsk tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling samt nödvändig tandvård.

•

Bolaget ska med samhällsansvar bli den mest attraktiva arbetsplatsen inom
tandvårdssektorn. Arbetsorganisationen ska utvecklas till teamtandvård.

•

Bolaget ska effektivisera genom att ständigt se över personalresurser, lokalutrymmen, IT-lösningar och investeringsbehov, och genom konsolideringar och samlokaliseringar.

•

Kvalitets- och miljöarbetet ska vara en naturlig och ständigt pågående del av
verksamheten.
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Samverkan inom och utom SLL
•

Bolaget ska i samarbete med Beställare Vård sträva efter att förbättra tandhälsan inom länet.

•

Bolaget ska samverka med andra förvaltningar/bolag inom koncernen rörande tanvårdsfrågor och då primärt med Karolinska Universitetssjukhuset
och Södersjukhuset AB i enlighet med LS 0411-2126.

•

Bolaget ska samverka med Karolinska Institutet.

Ekonomi/finans
•

Landstingets ekonomiska krav på Folktandvården Stockholms län AB
fastställs årligen av Landstingsfullmäktige i samband med beslut om
nästkommande års budget.

Övrigt
•

Ftv AB ska aktivt medverka och genomföra de beslut om avknoppningar av
verksamheter som fattas av landstinget

•

Bolaget ska aktivt arbeta för att skapa ett stort förtroende hos kunder, leverantörer och samarbetspartners.

•

Bolaget ska ha fastlagda mål för produktivitet, personal- och patient/kundnöjdhet. Dessa mål skall följas upp årligen och resultatet skall redovisas i helårsbokslutet.

