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§34
Justerare och justeringsdag
Ordförande Torbjörn Rosdahl och Tove Sander utses att justera protokollet.
Protokollet justeras den i september 2016.
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§35
Ägardialog - Medicarrier AB
LS 2016-0058

VD Annika Berthold och ordförande Ragnar Wittgren informerar om
Medicarrier ABs verksamhet och arbete med kostnad, kvalitet och
kundvärde.
Ägarutskottet tackar för informationen
Beslutsexpediering:
Akt
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§36
Information från t f landstingsdirektör Anne Rundquist
och vice VD Henrik Gaunitz
LS 2016-0059

Ärendebeskrivning
Verksamhetsrapport för april, maj och juli är utsända.
Henrik Gaunitz informerar om utfall till och med juli för verksamheterna.
Ägarutskottet tackar för informationen
Beslutsexpediering:
Akt
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§37

Försäljning av Saltsjöbadens vårdcentral
LS 2016-0880

Hemlig
Denna handling är

Ärendebeskrivning

sekretessbelagd enligt 19

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde har föreslagit att
Saltsjöbadens vårdcentral ska säljas till Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 augusti 2016.
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområdes protokollsutdrag den 25
maj 2016.
Stockholms läns sjukvårdsområde beslutsunderlag den 20 maj 2016,
Försäljning av Saltsjöbadens vårdcentral.

kap 3 § OSL (2009:400)
t i l l dess att beslutet
offentliggörs.
O m ä r e n d e t bordläggs
eller å t e r r e m i t t e r a s
f o r t s ä t t e r sekretessen art
gälla.

Förslag och yrkande
Ordföranden yrkar bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Tomas Eriksson (MP), med instämmande av Gunilla Roxby Cromvall (V),
yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till beslut innebärande återremiss
(bilaga).
Proposition
Ordföranden frågar om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras, och
finner att ärendet skall avgöras idag.
Därefter frågar ordföranden om ägarutskottet bifaller ordförandens
yrkande om bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet. Ägarutskottet bifaller
ordförandens yrkande.
Delar inte i beslutet
Tomas Eriksson (MP) och Gunilla Roxby Cromwall (V) anmäler att de inte
deltar i beslutet om bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet.
Ägarutskottets beslut
Ägarutskottet beslutar
att godkänna förslag från Stockholms läns sjukvårdsområde att
Saltsjöbadens vårdcentral säljs till Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB för
försäljningssumman 1500 000 kronor
att omedelbart justera beslutet.
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Reservation
Tomas Eriksson (MP) och Gunilla Roxby Cromwall (V) reserverar sig mot
beslutet vad gäller deras yrkande om återremiss.
Särskilt uttalande
Gunilla Roxby Cromwall (V) lämnar ett särskilt uttalande till protokollet
(bilaga)
Beslutsexpediering:
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde
Akt
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§38
Skrivelse från (S)-ledamöterna om barnsjukvård på NKS
Ärendebeskrivning
Tove Sander och Talla Alkurdi (S) lämnar en skrivelse om barnsjukvård på
NKS.
Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande
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Justerare
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FORSLAG TILL BESLUT
2016-09-01
LS 2016-0880

Ärende 9

Försäljning av Saltsjöbadens vårdcentral
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att återremittera ärendet
I beslutsunderlaget finns fortfarande ingen analys över vad
försäljningen får för konsekvenser för de 3400 patienter som är
listade på vårdcentralen.
I det tidigare beslutsunderlaget om försäljningen av vårdcentralen
anges att en förutsättning för en försäljning är att den sker på
marknadsmässiga villkor. Vi ställer oss tveksamma till att man vid
värdering av verksamhetens värde tagit i beaktande de faktiska
utvecklingsplaner som finns i området. Det finns ett programförslag
för Saltsjöbadens centrum, där vårdcentralen är lokaliserad, som
innebär cirka 1 3 0 0 - 1 5 0 0 nya bostäder och cirka 17 500
kvadratmeter mer bruttoarea för butiker och verksamheter i
centrum, nya förskolor och skolbyggnader samt en ny sporthall. Det
innebär att framtida behov av vård i området kommer att öka. Vilket
torde innebära att verksamhetens värde också blir högre än det
värderas till idag.
Vi vill därför se en återremiss av ärendet där en ny värdering av
verksamhetens värde genomförs och där förvaltningen återkommer
med vad en försäljning innebär för de patienter som idag är listade på
vårdcentralen.

SÄRSKILT UTTALANDE
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LANDSTINGSSTYRELSENS ÄGARUTSKOTT
Vänsterpartiet

2016-09-01
Ärende nr 9
LISAB 2016-0880

Försäljning av Saltsjöbadens vårdcentral
Om Vänsterpartiet hade haft rösträtt i ägarutskottet hade vi yrkat på avslag på förslaget om
försäljning av Saltsjöbadens vårdcentral.
Försäljningen av Saltsjöbadens vårdcentral visar på baksidan med den för företagen fria
etableringsrätten i Lagen om valfrihet. Landstingets egen vårdcentralstruktur försvagas och
beroendet av privata företag ökar. Valmöjligheterna för de som vill välja en offentlig ickevinstdriven vårdcentral försämras. Detta beklagar vi.
Beslutet om försäljning berör cirka 3400 patienter. Vilka är de och vad händer med dem?
Finns det kapacitet att ta emot dem på närmsta vårdcentral? Hur ser
kollektivtrafikförbindelsema till närliggande vårdcentraler ut? Vänsterpartiet har påpekat att
tidigare beslutsunderlag var alltför tunt.
I tidigare beslutsunderlag framgick det inte heller vilka åtgärder som har vidtagits för att bryta
trenden med färre listade på vårdcentralen, eller hur SLSO har försökt att anpassa
verksamheten till ett mindre patientunderlag.
Vänsterpartiet är kritiska till den styrande minoritetens hantering av processen, från värdering
till försäljning. En värdering av kundstocken har inte genomförts. Anmärkningsvärt är även
att köparen inte heller har en skyldighet att överta befintligt hyresavtal för den lokal där
verksamheten är placerad. Vi anser att beslutsprocessen i ärendet är i omvänd ordning, en
lämplighetsprövning av köparen bör rimligtvis göras före ett godkännande av försäljningen.
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Skrivelse om att anpassa NKS efter barnens och barnsjukvårdens behov
I november öppnar Nya Karolinska Solna för de första patienterna. En av de första
verksamheterna att flytta in i det nya sjukhuset är den barnsjukvård som idag bedrivs
vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Bara några månader före denna förändring har det
emellertid framkommit att de avsedda lokalerna i NKS-komplexet inte är anpassade
efter de särskilda behov som barn och barnsjukvård har.
Till bristerna hör:
- Att miljöernas visuella uttryck och estetik inte har utformats för att inverka
välkomnande och betryggande på barn.
- Omständigheter förknippade med sjukhusets disposition med enkelrum för
patienterna:
o Att gemensamma ytor saknas på barnavdelningen, vilket inte motsvarar barns behov vad gäller lek och social stimulans.
o Att dagrum saknas i vilka barnens föräldrar, syskon och andra anhöriga kan träffas.
o Att enkelrum ställer andra krav på bemanning än de lokaler i vilka
barnsjukvården bedrivs idag.
- Att det så kallade kulturrummet i dagsläget planeras att vara endast en fjärdedel så stort som det bibliotek som idag finns på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
- Att patientkök saknas så att långvarigt inlagda barn och deras föräldrar inte
kan laga mat eller baka tillsammans.
Mot bakgrund av det ovanstående vill Socialdemokraterna:
att
den styrande alliansminoriteten före november 2016 genomför och för
ägarutskottet redovisar en barnkonsekvensanalys gällande flytten av
barnsjukvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus till NKS.
att
den styrande alliansminoriteten redovisar en plan för hur lokalerna i
NKS ska anpassas till barns och barnsjukvårdens behov samt hur bemanningen ska säkerställas,
att
en beräkning genomförs som visar vilka extra kostnader, det vill säga
fördyringar, dessa barnanpassningar rörande lokaler och bemanning
medför.

