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Ärendebeskrivning
Förslag till ändring av specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i
Storstockholm AB.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 april 2016
Förslag till specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås dels besluta
att godkänna ändring av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s
specifika ägardirektiv i enlighet med denna skrivelse
att föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting att godkänna
ändring av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s specifika
ägardirektiv i enlighet med denna skrivelse
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta
att uppdra åt stämmoombudet att rösta för ändring av
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s specifika ägardirektiv enligt
landstingsfullmäktiges beslut.
^

Toivo Heinsoo
'
Verkställande direktör

LISAB 2016-0013

JL Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och ekonomi

i (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-04-08

LS 2016-0473

Handläggare:
Anders Olsson

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting

Förslag till ändring i specifika ägardirektiv för
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

2016 -04- 0 8
Dn

Ärendebeskrivning
Justering av ägardirektiven för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
(AISAB).
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 april 2016
Förslag till specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm
AB
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna de föreslagna ändringarna i de specifika ägardirektiven för
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, i enlighet med
landstingsdirektörens förslag
att uppdra åt landstingets ombud på Ambulanssjukvården i Storstockholm
AB:s bolagsstämma att rösta för de föreslagna ändringarna i specifika
ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, i enlighet med
landstingsdirektörens förslag.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Förslaget innebär att AISAB :s uppdrag kompletteras med att AISAB ska
ansvara för ett kliniskt kompetenscentrum för den landstingsfinansierade
ambulanssjukvården och samverkande aktörer. I samband med denna
förändring läggs de allmänna förutsättningar som inledning i det specifika
ägardirektivet likt övriga landstingsägda vårdbolags specifika ägardirektiv.
Bakgrund
AISAB är ett landstingsägt bolag som utför ambulanstransporter.
Inom AISAB bedrivs forsknings- och kunskapsutveckling inom
ambulanssjukvården. I samverkan med hälso- och sjulcvårdsförvaltningen
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som också är beställare av ambulanstransporter pågår utvecklingen av ett
kliniskt kompetenscentrum. Detta ska kunna nyttjas av alla entreprenörer
av ambulanstransporter som har avtal med Stockholms läns landsting. Ett
behov finns att förtydliga detta ansvar för AISAB i deras ägardirektiv.
De landstingsägda bolagen styrs formellt av följande styrdokument:
• Bolagsordning
• Landstingets ägarpolicy, med bolagsstyrningsprinciper och
generella ägardirektiv
• Specifika ägardirektiv för respektive bolag.
De bolag som är verksamma inom hälso- och sjukvården har också en
gemensam inledning i de specifika ägardirektiven, Allmänna
förutsättningar. AISAB har inte dessa i sina nuvarande specifika
ägardirektiv. När nu ägardirektiven uppdateras av andra skäl föreslås att
även de allmänna förutsättningarna tillförs AISAB :s specifika ägardirektiv.
Införandet av de allmänna förutsättningarna i ALSAB:s ägardirektiv innebär
att vissa delar av nuvarande specifika ägardirektiv kan utgå. Samma
innebörd finns i de allmänna förutsättningarna. Ytterligare några
justeringar görs till följd av förändringar i omvärlden.
Beslut om ägardirektiven fattas formellt av AISAB:s bolagsstämma.
Överväganden
Förvaltningen föreslår förändringar i AISABs ägardirektiv enligt bilagan.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser jämfört med idag.
Miljökonsekvenser av beslutet
I Enlighet med landstingets miljöpolitiska program 2012 - 2016 har hänsyn
till miljö beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Landstingsdirektör
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Förslag till specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i
Storstockholm AB
Nuvarande lydelse
Allmänna förutsättningar:
Till styrelsen ska
landstingsdirektören eller av
landstingsdirektören utsedd
representant adjungeras.

Ny lydelse
Allmänna förutsättningar

Ansvar och roller i landstingets
sjukvårdsorganisation
Till styrelsen ska landstingsdirektören eller
av landstingsdirektören utsedd
representant adjungeras.
I Stockholms läns landstings organisation
med en uppdelning på en beställarfunktion
och en ägarfunktion finns ett formellt
fastlagt regelsystem som klargör ansvar
och roller på såväl det politiska planet som
på tjänstemannanivå. Genom direktiven
tydliggörs spelreglerna mellan beställare
och producent. Ägaren bestämmer det
principiella uppdraget för producenterna.
Utifrån uppdraget träffar beställare och
producent avtal om exakt vårdinnehåll,
volymer och priser, utifrån befolkningens
behov inom de ekonomiska ramar
beställaren tilldelats.
I landstingets ansvar som ägare ligger dels
att svara för direktiv till de landstingägda
vårdenheterna och därigenom skapa
ramar för deras uppgifter som bolag eller
förvaltningsdrivna verksamhetsenheter,
dels att ha löpande insyn i och påverkan på
hur de vårdproducerande enheterna
fullgör sina uppdrag enligt åtaganden i
avtal med beställaren.
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Landstingets styrformer
För de verksamheter som är aktiebolag
gäller aktiebolagslagen och antagna
bolagsordningar. De landstingsdrivna
verksamheterna styrs genom reglementen,
som fastställs av landstingsfullmäktige.
Generellt för samtliga
verksamheter/enheter gäller den av
landstinget fastlagda ägarpolicyn och de
generella ägardirektiven.
Styrelsens uppdrag
Styrelse och ledning för produktionsenhet
ansvarar för
att verksamheten bedrivs så att de mål,
ekonomiska krav samt medicinska-,
kvalitets- och säkerhetskrav som satts av
landstingsfullmäktige uppnås
att måluppfyllelse följs upp och
rapporteras avseende ekonomi,
produktivitet, medicinsk kvalitet och
säkerhet samt avseende personal och
patientindex. Vid större avvikelser ska
handlingsplaner tas fram och åtgärder
genomföras och följas upp för att
säkerställa måluppfyllelse. Utfall och
handlingsplaner ska rapporteras till
ägaren enligt landstingets instruktioner
att inom de områden där landstinget
lämnat rapporteringsinstruktioner ska
dessa följas
att jämförelser med annan likvärdig
verksamhet inom landstinget och nationellt
regelbundet genomförs och redovisas
att åtgärder vidtas för att säkra
verksamhetens konkurrenskraft
att landstingets fastställda policyer
efterlevs och att de följs upp och
rapporteras till ägaren.
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att ett kostnadseffektivt resursutnyttjande
uppnås genom samverkan med andra
offentliga och privata entreprenörer.
Planer för denna samverkan ska upprättas
och följas upp. Utfallet ska avrapporteras
till ägaren
att anlitande av underentreprenörer för
utförande av en större del avseende berörd
specialitet inom det avtalade
vårduppdraget ska godkännas av
Landstingshuset i Stockholm AB
att överlåtelse av egendom och verksamhet
ska godkännas av Landstingshuset i
Stockholm AB
att inhämta Landstingshuset i Stockholm
AB:s godkännande av egenregianbud
att arbete som främjar hälsa och
jämställdhet bedrivs enligt
landstingsfullmäktiges beslut
att hälsofrämjande och förebyggande
arbete tydligt lyfts fram i verksamheten
att utvecklings- och utbildningsstöd ges på
konkurrensneutrala villkor till all
landstingsfinansierad vård.
Specifikt ägardirektiv
• AISAB ska utföra
ambulanssjukvård åt Stockholms
läns landsting. Verksamheten ska
omfatta de tjänster som i avtal
överenskommits med beställaren
eller andra uppdragsgivare.

Specifikt ägardirektiv
• AISAB ska utföra ambulanssjukvård åt
Stockholms läns landsting. AISAB kan
utföra interhospitala transporter och
transport av avlidna åt Stockholms läns
landsting. Verksamheten ska omfatta de
tjänster som i avtal överenskommits med
beställaren eller andra uppdragsgivare.

• AISAB ansvarar för planering,
uppföljning och avrapportering
av verksamheten till ägaren och
beställaren.
• AISAB ska samverka med
landstingets närsjukvård,

• AISAB ska samverka med
huvudmannen/beställaren, landstingets
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akutsjukvård,
sjukvårdsrådgivning och SOS
Alarm för att säkerställa snabbt
omhändertagande, god vård och
säker transport av sjuka och
skadade till rätt vårdnivå.

övriga prehospitala vård, närsjukvård,
akutsjukvård, sjukvårdsrådgivning samt
prioriterings- och dirigeringstjänsten för
att säkerställa snabbt omhändertagande,
god vård och säker transport av sjuka och
skadade till rätt vårdnivå.

• AISAB ska i samverkan med
beställaren och Stockholms
Prehospitala Centrum bedriva
forsknings- och utvecklingsarbete
inom ambulanssjukvård.

• AISAB ska bedriva och medverka i

•

• AISAB ska bedriva utbildning och ta
emot studenter från de lärosäten som
Stockholms läns landsting har tecknat
avtal med.
• AISAB ska ansvara för ett kliniskt
träningscentrum för den landstingsfinansierade ambulanssjukvården och
samverkande aktörer.

•

• AISAB kan utföra transport av
avlidna åt Stockholms läns
landsting. Verksamheten ska
omfatta de tjänster som i avtal
överenskommits med beställaren
eller andra uppdragsgivare.
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forskning och utveckling och bidra till en
evidensbaserad prehospital vård i
Stockholms läns landsting.

