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Torbjörn Rosdahl
Plats

Landstingshuset, Skärgårdssalen

Närvarande
Ledamöter
Torbjörn Rosdahl (M), ordförande
Marie Ljungberg Schött (M)
Kristoffer Tamsons (M)
Ninos Maraha (FP), i:e vice ordförande
Aram El Khoury (KD)
Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande
Tara Twana (S)
Tomas Eriksson (MP)
Ej närvarande
Ledamöter
Anders Lönnberg (S)

Närvarande
Politiska tjänstemän
Carl Rydingstam
Jesper Svensson
Lars Nordgren
David Winks
Axel Ingvarsson
Jenny Norell
Lina Ericson

Ersättare
Peter Carpelan (M)
Pehr Granfalk (M)
Daniel Forslund (FP)
Tove Sander (S), tjänstg
Gunilla Roxby Cromvall (V)

Ersättare
Paul Lindquist (M)
Gustav Hemming (C)
Vivianne Gunnarsson (MP)

Tjänstemän
Toivo Heinsoo
Henrik Gaunitz
Elisabeth Angard-Levander

Sekreterare
Elisabeth Angard-Levander
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§43
Justerare och justeringsdag

Styrelsen beslutar
att utse ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och andre vice ordförande
Erika Ullberg (S) till justerare,
att protokollet justeras den 16 oktober 2015.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§44
Omställningsavtal med akutsjukhusen
LS 2015-0815
Ärendebeskrivning
Förslag att omställningsavtal tecknas med Södertälje Sjukhus AB,
Södersjuldiuset AB, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB samt
Karolinska Universitetssjukhuset för åren 2016 - 2019.
Omställningsavtalen föreslås bli trepartsavtal mellan akutsjukhuset, hälsooch sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen. Parternas gemensamma
ansvar för utförandet och utvecklingen av hälso-och sjukvården i länet
tydliggörs i omställningsavtalen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 oktober 2015
Omställningsavtal med:
Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjuldiuset AB
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Gemensamma bilagor avseende
målrelaterad ersättning
allmänna villkor
informationshantering
Tjänstanteckning samt synpunkter från Centrala Samverkansgruppens
möte 9 oktober 2015
Tomas Eriksson (MP) deltar inte i beslutet.
Ägarutskottets beslut
Landstingsstyrelsens ägarutskott beslutar
att godkänna förslag till omställningsavtal med Södertälje Sjukhus AB
för åren 2016 - 2019
att godkänna förslag till omställningsavtal med Södersjuldiuset AB för
åren 2016 - 2019
att godkänna förslag till omställningsavtal med Danderyds Sjukhus AB för
åren 2016 - 2019
att godkänna förslag till omställningsavtal med S:t Eriks Ögonsjukhus AB
för åren 2016 - 2019
att godkänna förslag till omställningsavtal med Karolinska
Universitetssjukhuset för åren 2016 - 2019
Ordförande

Justerare
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att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna omställningsavtalen
att uppdra åt landstingsdirektören att ta initiativ till att omställningsavtal
utarbetas med Tio Hundra AB.
Särskilt uttalande samt yttrande till protokollet
Erika Ullberg (S) och Tara Twana (S) lämnar ett särskilt uttalande till
protokollet (bilaga).
Gunilla Roxby-Cromvall (V) lämnar ett ersättaryttrande till protokollet
(bilaga)
Beslutsexpediering:
Södertälje sjukhus
Södersjukhuset
Danderyds sjukhus
S:t Eriks ögonsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset
Hälso- och sjukvårdsnämnen
Landstingsdirektören
Akt

Justerare

Sign.

Stockholms läns landsting

6
PROTOKOLL 9/2015
Tisdag 13 oktober 2015

Landstingsstyrelsen
Ägarutskottet

LS 1412-1445

§45
B e f r i e l s e f r å n u p p d r a g s a m t n o m i n e r i n g av n y suppleant i
Mälardalstrafik A B , MÄLAB
LS 2015-1152
Ärendebeskrivning
Nanna Wikholm (S) har begärt befrielse från uppdraget som suppleant i
Mälardalstrafik AB, MÄLAB.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens skrivelse den 28 september 2015.
Förslag till beslut
Ägarutskottet föreslår fullmäktige besluta
att medge befrielse för Nanna Wikholm (S) från uppdraget som suppleant i
Mälardalstrafik AB,
att bordlägga nominering av ny suppleant i Mälardalstrafik AB.
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Justerare

Sign.
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§ 4 6 S a m m a n t r ä d e s t i d e r 2016
LS 2015-0115
Ägarutskottets beslut
Ägarutskottet beslutar
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med ägarutskottet
2016
19 januari
9 februari
22 mars
19 april
10 maj
23 augusti
27 september
18 oktober
29 november
Sammanträdestid är kl 10.00 - 12.00

Beslutsexpediering:
Berörd
Akt

Justerare

Sign.
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Landstingsstyrelsens ,
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Omställningsavtal med akutsjukhusen
De nya omställningsavtalen med akutsjukhusen tar många viktiga steg i riktning mot
en bättre styrning av sjukvården i Stockholms läns landsting och visar att den styrande minoriteten till slut tagit till sig av de förslag för styrning av sjukvården som
Socialdemokraterna presenterat under flera års tid.
Trepartsavtal med specificerade åtaganden för varje part, långsiktiga planeringsförutsättningar för sjukhusen och mindre detaljstyrning genom att ersättningarna inte är
låsta till specifika åtgärder ger akutsjukhusen bättre möjlighet att klara de kommande
åren av omställning, verksamhetsflyttar och krav på kraftigt dämpad kostnadsökningstakt.
Uppräkningarna av budgetramarna är låga. Detta är nödvändigt med tanke på landstingets skenande kostnadsökningstakt men ställer samtidigt höga krav på alla parter,
såväl ägare som beställare och utförare. Inte minst kommer landstinget som ägare
behöva ta ett stort ansvar för kompetensförsörjning samt strategisk samordning av
forsloiings- och innovationsfrågor.
Samtidigt är v i starkt kritiska till hur processen för att ta fram omställningsavtalen
har gått till. Det krävdes en begäran för att Ägarutskottet alls skulle få information
om hur arbetet fortskred. Den politiska dialogen har varit icke-existerande. Arbetstagarrepresentanterna riktar stark kritik mot den korta hanteringstiden.
Avtalen med akutsjukhusen är ett av landstingets viktigaste styrinstrument och har
stor påverkan på landstingets verksamhet under fyra år framöver. Det borde vara en
självklarhet att utformningen av och arbetet med avtalen sker med transparens och
kontinuerlig dialog inom de berörda utskotten och nämnderna. Förändringen av ersättningssystemen inom vårdvalet för husläkarmottagningar visar att en sådan dialog
är möjlig och om den sköts väl kan leda till väl förankrade och genomarbetade beslut. Detta borde varit möjligt även i arbetet med omställningsavtalen.
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Omställningsavtal med akutsjukhus
Omställningsavtalens ekonomiska ramar är snävt tilltagna och bygger på att
vård flyttas ut från sjuldiusen. Avtalen ställer krav på en kraftig inbromsning
av kostnadsölaiingstakten de kommande åren, till 2,5 procent 2016 och
sedan 1,5 procent 2017 och 2018. Samtidigt växer befolkningen och enbart
landstingsprisindex beräknas stiga med 2,9 procent respektive 3,5 procent.
Som medborgarföreträdare frågar vi oss om detta är realistiskt. Vilka
konsekvenser kommer avtalen att få för hälso- och sjukvården? Har det
gjorts någon konsekvensanalys? Fackförbunden Saco och Vision har
anmärkt på samverkansprocessen, som de menar borde ha skett på lokal
nivå innan beslutet fattas. På så sätt hade konsekvenserna av avtalen blivit
tydligare. Det är anmärkningsvärt att landstinget inför en sådan stor
förändring värjer att avstå från en grundlig samverkansprocess och därmed
inte få med de fackliga organisationerna i arbetet.
Så vitt v i kan bedöma kommer de snäva ekonomiska ramarna att försvåra
för akutsjukhusen att lösa problemet med att rekrytera och behålla personal.
V i är oroliga för att det inom ramarna för detta avtal varken finns utrymme
för de lönehöjningar eller arbetsmiljöåtgärder som krävs för att höja
vårdyrkenas status. Från ett ägarperspektiv frågar v i oss vilka
förutsättningar landstingsstyrelsen har att fullfölja sin del av avtalet
avseende personal, utbildning, e-hälsa och IT. Vänsterpartiet avsatte en halv
miljard för personalsatsningar i budgeten för 2016. Det hade kunnat ge
verktyg att bistå akutsjukhusen i personalkrisen. Istället går v i nu in i dessa
avtal utan att ens ha en kompetensförsörjningsstrategi på plats.
Utbildningsuppdraget och ansvaret för fortbildning är inte heller tillräckligt
betonat och definierat i avtalen. Sammantaget ser v i att omställningsavtalen
riskerar att leda till fler stängda vårdplatser och ännu värre kris-somrar.
Utsikterna att det nya sjukhuset kommer att öppna med stängda vårdplatser
är överhängande.
Från ett medborgarperspektiv är v i även oroade över om framtidsplanen
kommer att hålla. Kommer beställaren hinna bygga upp en
mottagarorganisation i primärvården? Eller blir nätverkssjukvården ett
spindelnät med stora maskor där patienten får balansera på trådarna och lätt
faller igenom.
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Vidare så saknar beslutsärendet miljökonsekvensanalys, trots att avtalen är
ägarens verktyg för att skapa incitament för och styra akutsjukhusens
miljöarbete.
Avslutningsvis välkomnar Vänsterpartiet att omställningsavtalen innebär
mindre detaljstyrning och att den könsskeva och ensidigt
produktionsfokuserade DRG-ersättningen får ett mindre genomslag.
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