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Instruktion för landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor inom sjukvården
(Landstingsstyrelsens ägarkommitté)
Inledande bestämmelser
§ 1 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har
uppsikt över övriga nämnders verksamhet och över verksamhet som bedrivs i sådana företag som
avses i 3 kap 17 och 18 §§ kommunallagen (KL). För att fullgöra dessa uppgifter äger styrelsen
enligt 6 kap. 3§ KL från övriga nämnder, beredningar och anställda begära in de yttranden och
upplysningar, som behövs. Enligt av landstingsfullmäktige beslutade ägardirektiv äger styrelsen
infordra sådana uppgifter också från de landstingsägda sjukhusbolagens styrelser.
För utövande av landstingsstyrelsens lednings- och samordningsansvar i rollen som företrädare för
landstinget såsom ägare till produktionsmedlen inom sjukvården oavsett driftsform, har
landstingsstyrelsen på landstingsfullmäktiges uppdrag inrättat en kommitté (landstingsstyrelsens
ägarkommitté) med de uppgifter som framgår av denna instruktion.
Kommittén är ett beredningsorgan under landstingsstyrelsen.
Kommitténs sammansättning
§ 2 Kommittén består av sju ledamöter och sju suppleanter, vilka utses av landstingsstyrelsen,
som också utser ordförande och vice ordförande.
§ 3 Ledamöter och suppleanter förutsätts ha speciella kunskaper inom de områden som
kommittén verkar.

Kommitténs sammanträden och arbetsformer
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§ 4 Landstingsdirektören är föredragande i kommittén och bestämmer efter samråd med
ordföranden och vice ordföranden vilka frågor som skall behandlas vid kommitténs
sammanträden.

§ 5 Kommittén sammanträder när landstingsdirektören eller ordföranden anser att det behövs
eller när en majoritet av ledamöterna begär det.
§ 6 För fullgörande av sina uppgifter äger kommittén rätt att på landstingsstyrelsens vägnar
infordra upplysningar och ta del av nödvändig information från andra nämnder, förvaltningar och
landstingets bolag.

Kommitténs uppgifter
§ 7 Kommitténs uppgifter är
1. att uppmärksamt följa all landstingsdriven vård oavsett i vilken form den drivs
2. att granska och följa frågor som rör ägarstyrningen inom sjukvården och för
landstingsstyrelsen lägga fram de förslag till nya och ändrade ägardirektiv, som
granskningen kan föranleda
3. att initiera diskussioner och föreslå beslut i landstingsstyrelsen om sjukvårdens utveckling,
följsamhet gentemot ägardirektiv, vårdavtal och fullmäktiges beslut om vårdgarantiregler
4. att i landstingsstyrelsen väcka andra övergripande frågor av betydelse för sjukvården,
såsom ersättningssystemets funktionalitet eller FoUU-resultatens tillgänglighet inom hela
sjukvården.
Administration för kommitténs arbete och kommitténs handlingar
§ 8 Kommittén har till sitt förfogande de nödvändiga resurser, som finns inom landstingskontoret
och inom produktionsstyrelsens stab.
§ 9 Skrivelser i kommitténs namn, som är ställda till landstingsstyrelsen, undertecknas av
ordföranden med kontrasignation av landstingsdirektören. Andra skrivelser i kommitténs namn
undertecknas av landstingsdirektören ensam.
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