Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Landstingshuset i Stockholm AB

i
PROTOKOLL 2/2016
Tisdag 9 februari 2016

LISAB 2016-0003

Kl 10.00 - 12.00

§§8-12

S a m m a n t r ä d e m e d styrelsen f ö r Landstingshuset i
Stockholm A B
Datum för justering: 18 februari 2016

Torbjörn Rosdahl
Plats

Skärgårdssalen

Närvarande ledamöter
Torbjörn Rosdahl (M), ordförande
Marie Ljungberg Schött (M)
Kristoffer Tamsons (M)
Ninos Maraha (L), i:e vice ordförande
Aram El Khoury (KD)
Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande
TaraTwana (S)
Tomas Eriksson (MP)

Närvarande ersättare
Paul Lindquist (M), tjänstg
Pehr Granfalk (M)
Daniel Forslund (L)
Gunilla Roxby Cromvall (V), tjänstg

Ej närvarande ledamöter
Anders Lönnberg (S)

Ej närvarande ersättare
Peter Carpelan (M)
Gustav Hemming (C)
Tove Sander (S)
Vivianne Gunnarsson (MP)

Politiska tjänstemän
Carl Rydingstam, Jesper Svensson, Sofia Jöngren,
David Winks, Lina Ericson

Tjänstemän
Toivo Heinsoo, Henrik Gaunitz, Katarina Winell,
Agneta Marmestrand Ruud

Sekreterare

ify f j, Cl

k Vi/, / l , / j ? /' CluM

Agneta Marmestrand-Ruud

Stockholms läns landsting

2

Landstingsstyrelsen
Landstingshuset i Stockholm AB

PROTOKOLL 2/2016
Tisdag 9 februari 2016

LISAB 2016-0003

Innehåll
§8

Justerare och justeringsdag

3

§9

Ägardialog - Folktandvården i Stockholms län AB

4

§ 10

Ägardialog - Södertälje sjukhus AB

5

§ 11

Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD
Henrik Gaunitz

6

Svar på skrivelse från Södersjukhusets styrelse

7

§ 12

qjjl
Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Landstingshuset i Stockholm AB

3
PROTOKOLL 2/2016
Tisdag 9 februari 2016

LISAB 2016-0003

§8
Justerare och justeringsdag
Ordförande Torbjörn Rosdahl och Erika Ullberg utses att justera
protokollet.
Protokollet justeras den 18 februari 2016.

Vt
Ordförande

Juslerare

Justerare

Exp. datum
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§9
Ägardialog - Folktandvården i Stockholms l ä n A B
LS 2016-0058
Ärendebeskrivning
VD Ann-Charlotte Frank Lindgren informerar.
Styrelsen tackar för informationen.
Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande
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Exp. datum

Sign.
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§10
Ägardialog - Södertälje sjukhus A B
LS 2016-0058
Ärendebeskrivning
VD Mikael Runsjö och ordförande Johan Assarsson informerar.
Styrelsen tackar för informationen.
Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§11
Information f r å n landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och
vice VD Henrik Gaunitz
LS 2016-0059
Information lämnas om
-

Framtidsplanen och arbetet kring en verksamhetsplan utifrån mål i
framtidens hälso- och sjukvård

-

Verksamhetsrapport per november 2015

-

Lägesrapport Danderyds sjukhus

Styrelsen tackar för informationen.
Beslutsexpediering:
Akt

V
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Svar p å skrivelse f r å n Södersjukhusets styrelse
LISAB 2016-0007
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Södersjukhuset AB har i en skrivelse 12 januari 2016 hemställt
att Ägarutskottet anvisar väg för hur styrelsen ska agera framöver och tar
över ansvaret för den uppkomna arbetsmiljösituationen på sjukhuset.
Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse den 26 januari 2016
Skrivelse från Södersjukhuset AB styrelse den 12 januari 2016
Styrelsens beslut
Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar
att som svar på skrivelse från Södersjukhuset AB överlämna verkställande
direktörens skrivelse.
Särskilt uttalande
S-ledamöterna och MP-ledamöterna lämnar ett särskilt uttalande (bilaga)
Gunilla Roxby-Cromvall (V) lämnar ett ersättaryttrande (bilaga)
Beslutsexpediering:

Södersjukhuset
Akt

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Miljöpartiet de gröna
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SÄRSKILT UTTALANDE
2016-02-09
Ärende 5
LISAB 2016-0007

Skrivelse från Södersjukhuset AB om Arbetsmiljöverkets krav
Situationen som nu har uppstått på Södersjukhuset är tyvärr inte förvånande,
utan en konsekvens av många års bristande styrning av investeringarna i
länets sjukhus (både i akutsjukhusen och på de mindre sjukhusen).
Undermåliga inventeringar av renoverings- och underhållsbehov i
förstudiestadiet verkar i alltför många fall lett fram till att investeringar,
långt in i processen, visat sig ej möjliga att genomföra, alternativt för dyra
att genomföra. Detta har lett till att landstinget suboptimerat både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
När det gäller SÖS har vi hamnat i en situation där de inte kommer att
kunna uppfylla arbetsmiljöverkets krav. En så omfattande ombyggnation
som skulle krävas är inte möjlig. Dels på grund av att investeringsbudgeten
inte tillåter men också på grund av SÖS i så fall inte kommer att kunna
uppfylla sitt vårduppdrag. Att Arbetsmiljöverket dömer ut löpande vite på
300 000 betyder att landstinget kommer bli skyldiga att betala denna summa
varje gång Arbetsmiljöverket gör inspektion.
Svaret från det Moderatledda styret ger över huvudtaget ingen vägledning
till SÖS hur de ska agera i denna svåra situation. När ett dotterbolag
kommer med en framställan om vägledning bör VD komma med konkret
sådan.
VD skriver vidare att "landstinget är också medvetet om att ytterligare
åtgärder kan komma att krävas av Arbetsmiljöverket." Vi räknar med att det
Moderatledda styret snarast tar ett helhetsgrepp om hela landstingets
investeringsplan inklusive ombyggnation på SÖS. Alla verksamheter
behöver förutsättningar att kunna fullgöra sitt uppdrag. Därför räknar vi med
att en återrapportering kring vilka förändringar i omställningsuppdraget som
kan bli aktuella.
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Skrivelse från Södersjukhuset AB om Arbetsmiljö verkets krav
De farhågor som Södersjukhusets styrelse lyfter i sin skrivelse är av ytterst
allvarlig karaktär. Med tanke på att uppemot 400 vårdplatser redan idag är
stängda är det djupt oroande om ytterligare 200 vårdplatser måste stängas.
Landstinget måste som ägare och som ytterst ansvarig myndighet för hälsooch sjukvården i länet ta ett tydligt övergripande ansvar för att lösa den
uppkomna situationen, liksom situationen med stängda vårdplatser på de
andra sjukhusen.
Det är av yttersta vikt att landstinget har en tät dialog med ledningen för
Södersjukhuset. LISAB/Ägarutskottet har inte fått tillräcklig information
om vilka handlingsalternativ somfinnsi händelse av att Arbetsmiljöverket
återkommer med ytterligare krav på åtgärder. Hädanefter måste
utvecklingen rapporteras löpande till Ägarutskottet.

