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Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder
Datum

2014-12-08

Tid

16.10-16.15

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(M)
(FP)
(S)

Övriga

Marie-Louise Kain, Barbro Hansson och Sandra Qvarnström

Justeringsdatum

Den 8 december 2014

Anslagsdatum

Den 8 december 2014

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Sandra Qvarnström

Gunilla Helmerson
Ninos Maraha
Jens Sjöström

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Jens Sjöström
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Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och 2:e vice ordförande Jens Sjöström (S) utses
att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Sjukvårdsutskottet godkänner dagordningen.
§3

Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområde barnmorskemottagning
HSN 0911-1463

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna förtida upphörande av vårdavtal mellan Stockholms läns
landsting och Mama Mia Älta barnmorskemottagning som bedriver
barnmorskemottagning i Nacka.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-10-28
Vårdgivarens begäran om förtida upphörande, bilaga 1 i tjänsteutlåtandet
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.
Beslut
Sjukvårdsutskott Söder beslutar
att

godkänna förtida upphörande av avtal gällande Mama Mia Älta BMM
från och med den 30 april 2015

att

omedelbart justera beslutet.
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Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna
ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 1401-0072, HSN 1410-1282

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan från Pihl Fotvårdshälsan gällande
vårdvalsområdet fotsjukvård. Verksamheten avses bedrivas på adressen
Gröndalsvägen 12 A i Tumba, Botkyrka kommun.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-11-21
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1 i
tjänsteutlåtandet
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.
Beslut
Sjukvårdsutskott Söder beslutar
att

godkänna ansökan från Pihl Fotvårdshälsan gällande fotsjukvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
godkänd vårdgivare

att

omedelbart justera beslutet.

§5

Förslag att godkänna ansökan enligt lagen om
valfrihetssystem inom barn- och ungdomsmedicinsk
öppenvård
HSN 1402-0295, HSN 1411-1418

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-11-24
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1 i
tjänsteutlåtandet
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.
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Beslut
Sjukvårdsutskott Söder beslutar
att

godkänna ansökan från Nemrod Medics AB gällande barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
godkända vårdgivare

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Jens Sjöström (S) deltar inte i beslutet.
§6

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar sjukvårdsutskottet för den
gångna mandatperioden, önskar god jul och gott nytt år samt förklarar
sammanträdet avslutat.
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