STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Årsbokslut
Uppdragsbilaga A

Bokslut per 2009-12-31
Förvaltning/bolag: Landstingsstyrelsens förvaltning

Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget och övriga beslut 2009
Här lämnas en kortfattad redogörelse för och kryssmarkering hur uppdragen genomförts/genomförs. Redogörelsen ska inkludera uppdrag från
tidigare år som inte genomförts/nu har genomförts. De uppdrag som rapporterades som genomförda i avrapporteringen till fullmäktige 2009-0908 ingår inte i denna sammanställning.

Nr Uppdrag i 2009 års budget
1

2

3

4

Att uppdra åt landstingsstyrelsen att
tillsammans med SL förhandla med regeringen
och Banverket om statlig medfinansiering med
cirka hälften av de statsbidragsberättigade
kostnaderna för Tvärbana Norr till Solna
(LS 0901-0043)
Att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma
med förslag till en effektivare och bättre
kollektivtrafik till sjöss i Stockholms hamn och
skärgård
(LS 0901-0045)
Att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla
mångfaldsarbetet inom landstinget
(LS 0901-0046)
Att förslag till nytt handikappolitiskt program
utarbetas under 2009 (LS 0902-0179)

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
X
Ärendet är fördelat på trafik- och planeringsroteln.

X

Ärendet bereds av utveckling och styrning.

X

X

Ärendet har lagts ad acta med hänvisning till pågående
arbete med vårdval, utmaningsrätt, nya
ersättningssystem
Ett utkast till nytt handikappolitiskt program har tagits
fram ”Mer än bara trösklar – Stockholms läns
landstings program för delaktighet för personer med
funktionsnedsättningar”. Planeringen är att
programmet blir föremål för politisk behandling under

1 (19)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Årsbokslut
Uppdragsbilaga A
1:a kvartalet 2010.

5

6

Att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda
bidragsgivningen till
handikapporganisationerna och dess
ungdomsorganisationer, regionala
pensionärsorganisationer och ideella
organisationer i syfte att effektivisera
administrationen samt förenkla
ansökningsförfarandet för brukaren och göra
informationen om bidragen mer tillgänglig
(LS 0902-0179)
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utveckla
en tydlig funktion som har i uppdrag att hantera
ägarstyrningsfrågorna (ej att-sats, finns i text
sid 27 i budgeten)

X

Utredning är avslutad och ärendet kommer att
överlämnas till politisk behandling januari 2010.

X

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur
ägarstyrningen kan förstärkas avseende ökad
rapportering, insyn och uppföljning

X

LF 2008-10-07
(LS 0810-0972)

Förvaltningen har tagit fram en rapport kring
ägarstyrningsfrågorna som nu är överlämnad till
politisk behandling. Rapporten föreslår bl.a att förslag
avseende ägarfilosofi, styrfilosofi och samlad
styrmodell för SLL utarbetas inför nästa
mandatperiod.

Uppdrag löpande under 2009
7

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda om
specifika ägardirektiv eller om konsekvensändringar ska göras i avtalet från 1990 mellan
landstinget och AB Storstockholms Lokaltrafik
för att reglera ansvaret för kollektivtrafikanläggningarna (LS 0901-0036)

X
Uppdrag till landstingsstyrelsen att utreda om
specifika ägardirektiv eller om konsekvensändringar
ska göras i avtalet mellan landstinget och AB
Storstockholms lokaltrafik läggs ad acta med
hänvisning till LS 0903-0231, LS 0901-0034, LS
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LF 2008-12-09

0901-0040, som behandlades av LF 2009-05-12.
LF beslutade 2009-05-12 om överförande av
trafikplanerad verksamhet från RTK till SL (LS 09030230), överförande av all verksamhet inom
färdtjänstnämnden exklusive myndighetsutövningen
till SL (0903-0231) samt uppdrag till SL utfärda
fullmakt att företräda landstinget som ägare av
kollektivtrafikanläggningar mm inom Stockholms län
(LS 0901-0034, 0901-0040)

8

9

10

11

Uppdrag till landstingsstyrelsen och AB
Storstockholms Lokaltrafik att separat ta fram
ett tilläggsavtal till avtalet från 1990 mellan
Stockholms läns landsting och AB
Storstockholms lokaltrafik (LS 0901-0034)
Uppdrag till landstingsstyrelsen att till AB
Storstockholms Lokaltrafik utfärda fullmakt att
företräda landstinget som ägare av
kollektivtrafikanläggningar
(LS0901-0040)
att uppdra till landstingsstyrelsen att besluta om
överlåtelse av enskild folktandvårdsklinik inom
Folktandvården Stockholms län AB, som
framgår av delegationsordningen
(LS 0901-0041)
LF 2008-12-09
Uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram en
gemensam handlingsplan för både hur
Europeiska deklarationen och hur den regionala
strategin ska efterlevas och följas upp (LS
0901-0042)

X

Landstingsfullmäktige beslutade 2009-05-12
godkänna det aktuella tilläggsavtalet.

X

Landstingsfullmäktige beslutade 2009-05-12 att
utfärda fullmakt.

X

Produktionsutskottet har uppdragit åt Folktandvården
Stockholms län AB att genomföra överlåtelse av 10
folktandvårdskliniker i enlighet med beslutad
överlåtelseprocess. (LS 0902-0142)

X

En gemensam handlingsplan för CEMR-deklarationen
och den regionala strategin för jämställdhet i länet har
tagits fram och beslutats av Lf den 8 september 2009
med uppföljning efter två år.
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LF 2008-12-09
12

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra
de förberedelser som krävs för extraordinära
händelser (LS 0905-0455)
LF 2009-04-07

13

att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra
de åtgärder som redovisas i direktörens
tjänsteutlåtande vad gäller översynen av
behovet av handikappanpassning av
landstingshuset. (LS 0902-0175)

14

LS 2009-04-21
att uppdra åt landstingsdirektören att utveckla
processen för den ekonomiska och verksamhetsmässiga hanteringen av Skärgårdsstiftelsen
så att den anpassas till landstingets budgetprocess. (LS 0906-0482 )

X

X

X

Krisledningsnämnden genomförde en utbildnings och
övningsdag 6 november 2009. De slutsatser som
dragits från övningen kommer att arbetas in i
kommande rutiner.
Vissa åtgärder är genomförda bl.a informationsskyltar
över hur hörselslingor i landstingssalen fungerar och
mikrofonerna i Gjörwellsalen. Beslut har tagits om
installation av hörselslingor i samtliga konferensrum i
A-huset. Skyltningen på lanstingshustomten är
uppdaterad, adress inlagd på färdtjänst/taxi GPS. Vissa
åtgärder kvarstår.
Ärendet bereds av SLL ekonomi och finans

LF 2005-05-12

15

Planering och hantering av Den nya
influensan A (H1N1)
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för
den närmare utformningen av valfrihetssystemet
att uppdra till landstingsstyrelsen att därutöver
säkerställa att vaccinationsinsatser även till
vissa grupper såsom hemlösa och papperslösa

X

Arbetet med Den nya influensan har följt direktiven i
landstingsfullmäktiges beslut (ärende LS 0908-0676).
SmittskyddStockholm har utarbetat, och kontinuerligt
uppdaterat, särskilda riktlinjer för hantering av
influensan. Den s k Influensakommissionen har, under
ledning av Peter Rönnerfalk och smittskyddsläkare
Åke Örtqvist, samordnat SLLs arbete i samband med
Den nya influensan. Kommissionen har genomfört
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genomförs t. ex. genom uppsökande verksamhet, utifall dessa inte nås av
vaccinationsverksamhet, som möjliggörs
genom ansökt auktorisation
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra
en utvärdering av landstingets insatser i
samband med influensan A (H1N1).
(LS 0908-0676)
LF 2009-09-08

sammanlagt 20 möten. För närvarande hanteras
influensafrågorna i linjeorganisationen.
Vaccinationslogistiken har hanterats av
Smittskyddsläkaren och HSNf. Strategier för
kommunikation har, i samverkan mellan SLL
Kommunikation och HSNf Kommunikation,
diskuterats och beslutas inom ramen för
Influensakommissionens arbete.
Landstingsdirektören har upphandlat konsultstöd för
utvärdering av SLLs insatser i samband med Den nya
influensan. Utvärderingsarbetet pågår

Uppdrag i 2008 års budget som är
pågående
16

att uppdra åt landstingets verksamheter att
aktivt arbeta med utlandsrekrytering inom
bristområden för att säkerställa att
nyckelkompetens finns inom vården samt
underlätta för personer med utländsk
vårdutbildning att få svensk legitimation genom
att erbjuda auskultations- och praktikplatser

X

17

Att använda lönebidrag för att möjliggöra för
funktionshindrade personer att få anställning
inom landstinget

X

Samordning av Rekrytering inom EU/EES
SLL Personal har ett uppdrag att marknadsföra länets
sjukvård för vårdpersonal från EU/EES-området och
samordna rekrytering inom EU/EES utifrån
verksamheternas behov. Under 2008 har 31 specialist
sjuksköterskor, 1 anestesiläkare och 3 psykiatri läkare
rekryterats. Personer med utländsk vårdutbildning med
examen utanför EU/EES-området erbjuds olika typer
av praktikplatser. Under 2009 har ca 150 personer
påbörjat och/eller avslutat någon form av praktik,
varav 113 läkare.
LS 0702-0180 Särskilda medel finns avsatta för detta,
uppföljning sker i samband med årsbokslut.
Under våren har förstudien till ESF-projektet ”Vår
kompetens – din möjlighet” avslutats. Projektidén är
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att ökad kunskap hos landstinget som arbetsgivare
resulterar i att fler personer med funktionsnedsättning
anställs inom landstinget. Under hösten kommer
förberedelse och ansökan att göras till ESF inför ett
genomförandeprojekt, ett
kompetensutvecklingsprojekt. Projektet genomförs i
samverkan med Handikappföreningarnas
samarbetsorgan (HSO). OBS! Detta projekt är ett eget
uppdrag se LS 0807-0713.

18

Utöka antalet ST-tjänster
(Specialistläkartjänster)

X

Begäran om uppräkning för 2008 kvarstår för 2009.
Utifrån de behov som verksamheterna anger saknas ca
108 MR för att kunna täcka behoven (pensionsavg)
och ge täckning för 70/30 principen. Behov finns att
på befintliga medel göra en uppräkning av
motsvarande löneökningarna.

19

att utarbeta en strategi för att åtgärda osakliga
löneskillnader beroende på kön utifrån arbetet
med arbetsvärdering som genomförts 2007

X

Arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering har
fortsatt inför 2009 års lönekartläggningsarbete. De
arbetsvärderingar som är gjorda har behövts ses över
så att de stämmer med det befattningsklassificeringssystem (AID) som är infört från och med 2009 samt
att ett antal nya grupper har arbetsvärderats. Arbetet
fortsättter under början av 2010.

20

att flickor och pojkar, kvinnor och män ska
behandlas individuellt och utifrån sina
behov och få tillgång till alla landstingets
verksamheter på jämlika villkor

X

Beslut LS 0005-0340 § 251, att all individbaserad
statistik inom SLL ska vara könsuppdelad. Följs upp
via bokslut etc.
SLL:s jämställdhetspolicy, LS 0501-0052.
Fullmäktigebeslut den 26 juni 2006.
Beslut enligt budget 2009.
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21

att könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett
verksamhetsperspektiv och åtgärder
föreslås vid behov

X

22

att uppdra åt nämnder och styrelser att vidta de
åtgärder som krävs för att nå målet
om 50 % förnybara bränslen 2011,

X

23

att uppdra åt nämnder och styrelser att verka för

X

Handlingsprogram för jämlik och jämställd vård, LS
0602-0388. Beslut i HSN januari 2008.
Implementeringen av programmet har påbörjats inom
HSN-f. 4,3 miljoner kronor har erhållits från SKL för
perioden 2009-01 tom 2010-06 för utarbetande av
nyckeltal i ledningssystem för jämställd vård. Beslut
enligt budget 2009.
Handlingsplan om uppföljning av Europeiska
deklarationen samt Regional strategi 2008-2013 om
jämställdhet mellan kvinnor och män
LS 0901-0042
Uppföljning av handlingsplanen ska ske 2011 med
kort återrapportering hösten 2010 över hur arbetet
fortskrider
Se punkt 20 ovan.
Inom det personalstrategiska området är all statistik
könsuppdelad sedan många år.
SLL:s jämställdhetspolicy. I Medarbetarfokus som
görs i samband med årsbokslut varje år analyseras de
olika personalstrategiska områdena och vid behov
föreslås åtgärder.
En del av miljöavdelningens kontinuerliga arbete. Vi
driver bl a en landstingsgemensam transportgrupp för
att samordna arbetet, söker medel för att bygga ut
biogasanvändning och testa etanolhybridbussar, driver
ett projekt om miljöanpassad ambulans, deltar i
etanolkonsortium mm.

Ingår i miljöavdelningens kontinuerliga arbete. Under
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att utsläppen av de mest miljöstörande
läkemedlen minskar och avveckla
användningen av särskilt farliga kemikalier

2008 har vi bl a gemensamt med Apoteket och LIF
drivit frågan om miljöbedömning i EU, fortsatt vårt
arbete med att miljöbedöma läkemedel, startat två
omfattande projekt med deltagande från alla bolag och
förvaltningar för att samordna kemikalieavvecklingen
både i kemiska produkter och i varor och
förbrukningsartiklar
(LS 0809-0828) Vårdval – förlossningsenhet (uppdrag
minska utsläppen av lustgas)
LS 2008-10-14
(LS 0902-0123) Rapport om klimateffekter av
landstingets anestesigaser
AU 2009-03-03, LS 2009-05-19

24

att uppdra åt nämnder och styrelser att minska
användningen av dubbdäck och förbjuda inköp
av däck med de cancerframkallande HA-oljorna

X

LS 0703-0291 Uppdrag i landstingets budget 2006 att
”utreda möjligheten att använda HA-oljefria däck och
sluta använda dubbdäck”, samt förslag till beslut med
anledning av detta uppdrag.
LS 2008-01-22
I landstingets bilupphandling premierades de som
kunde erbjuda HA-oljefria både sommar och
vinterdäck. I övrigt bedrivs informationskampanjer för
att bolag och förvaltningar ska välja HA-oljefritt.
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25

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla
mångfaldsarbetet inom landstinget i
syfte att möjliggöra för befintliga
vårdproducenter att växa och för nya
vårdproducenter att etablera sig

X

Flera aktiviteter pågår, vissa har hanterats i ärenden
som återges nedan
LS 0712-1381 Hantering av avknoppningar
Avrapportering i allmänna utskottet 2008-01-22,
2008-03-10.
LS 2008-02-19
LF 2008-03-11
LS 0707-0735
Utmaning av ASiH (avancerad sjukvård i hemmet)
inklusive specialiserad palliativ sjukvård i nordvästra
länet.
LS 2008-01-22

LS 0707-0740
Utmaning avseende IVF-verksamheten (in vitro
fertilisering) vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 2008-04-15
LS 0801-0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076,
0077, 0078, 0079
Utmaning avseende öppenvårdsmottagningar inom
beroendevården
LS 2008-04-15
LS 0804-0390
Överlåtelseavtal av vårdcentral
LS 2008-05-27
LS 0801-0045 Komplettering av specifika
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ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län
Folktandvården Stockholms län AB ska, med
beaktande av landstingets beslut om ”Ökad mångfald
av vårdgivare och konkurrens inom tandvården”
och ”Hantering av avknoppningar”, medverka till
genomförande av de beslut om avknoppningar av
verksamheter, inom bolagets ansvarsområde, som
fattas av landstinget”.
PU 2008-02-10
LS 2008-05-20
LS 0808-0743
Överlåtelse av vårdcentraler
PU 2008-08-21
LS 0810-0897
Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården
AU 2008-10-09, 2008-10-23
PU 2008-10-23
LS 2008-11-18
LS 0804-0390
Överlåtelse av vårdcentral’

LS 2008-05-27
Förbättrade möjligheter för sjukhusen att nyttja sina
resurser effektivt och därmed skapa
en ökad patientnytta
LS 0805-0480

LS 0804-0396
Förtydligande av hanteringsordning gällande
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avknoppningar
AU 2008-05-22
LS 2008-06-03
LS 0805-0486
Samordningsansvar och mångfaldsfrågor för Salem
Nykvarn Södertälje (SNS)
Avrapportering i AU 2008-05-22, 2008-06-09, 200809-01, 2008-11-06
LS 0807-0711
Förslag till bolagisering av Södertälje sjukhus samt
överföring av primärvårds- och psykiatrisk
verksamhet till Styrelsen för Stockholms läns
sjukvårdsområde
PU 2008-09-24, 2008-10-02
LS 0809-0828
Vårdval – förlossningsenhet
AU 2008-06-09, 2008-09-18, 2008-10-09
LS 2008-10-14
(LS 0902-0144, LS 0902-0145) Produktionsutskottet
godkände 2009-02-18 överlåtelse av Upplands-Väsby
VC och Viksjö VC
(LS 0902-0142) Produktionsutskottet godkände 200902-18 överlåtelse av 10 folktandvårdskliniker
LF 2009-06-18
( LS 0905-0461)Landstingsfullmäktige beslutade

11 (19)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Årsbokslut
Uppdragsbilaga A
att överlåtelse av verksamhet avseende de i bilaga
angivna vårdcentralerna kan ske i enlighet med vad
som föreslås i detta ärende
att överlåtelse i form av avknoppning inom områden
med auktorisation för närvarande inte ska genomföras
i avvaktan på att rättsläget ytterligare klarnar

26

att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta
utvecklingen av ersättningssystem
främst inom psykiatrin och akutsjukvården

X

LS 0712-1337 Förslag till ersättningssystem för barnoch ungdomspsykiatrisk vård
Allmänna utskottet 2008-01-22, 2008-03-10
LS 2008-01-22
LS 0802-0122 Förslag till ersättningssystem för
beroendevård.
LS 2008-03-18
LS 0804-0368
Förslag till vidareutveckling av ersättningssystemet
för vuxenpsykiatrisk vård
Allmänna utskottet 2008-05-22, 2008-06-03
Landstingsstyrelsen 2008-06-03
LS 0809-0792
Förslag till ersättningssystem för de barn- och
ungdomsmedicinska mottagningarna i närsjukvården
AU 2008-09-18
LS 2008-10-14
LS 0809-0864
Ersättningssystem för stroketeam
AU 2008-10-09
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LS 2008-11-18
LS 0810-0969
Förslag till ersättningssystem för leverantören
Handikapp & Habilitering
LS 2008-12-02
LS 0905-0407
Förslag till reviderat ersättningssystem för geriatrisk
vård
LS 2009-06-16

27

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utifrån
landstingets remissvar över ansvarskommittén
aktivt delta i arbetet med regionfrågan
tillsammans med intresserade kommuner och
landsting i Mälardalen

X

LS 0809-0857
Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms
län, Sörmland och Västmanland och utseende av
politisk styrgrupp
LS 2008-10-14
LS 2009-03-17
LF 2009-04-07 LF godkände en avsiktsförklaring om
fördjupad samverkan mellan Stockholms läns
landsting, landstinget i Sörmland och landstinget
Västmanland

28

Genomförande av Nya Karolinska-programmet

X

Flera aktiviteter pågår, vissa har hanterats i ärenden
som återges nedan
LS 0710-1039Förslag om byggnation av nytt
universitetssjukhus i Solna
FoUU 2008-01-31, 2008-02-19, 2008-03-17, 2008-0422, 2008-05-27
LS 2008-03-18
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LF 2008-04-08
LS 0804-0429 Finansiering och val av
upphandlingsform för det nya universitetssjukhuset i
Solna
Strategiska utskottet 2008-03-18
LS 2008-05-27
LF 2008-06-10
LS 0809-0779 Godkännande av förslag till innehåll av
servicetjänster i OPS-upphandlingen
Fouu 2008-09-16, 2008-09-23
LS0804-0344
Program för ombyggnation vid Södertälje sjukhus LS
SU 2008-05-20
LS 0804-0348
Program för nybyggnation vid Danderyds sjukhus och
Södersjukhuset
SU 2008-05-20
LS 0804-0345
Program för nybyggnation vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
SU 2008-05-20
LS 0810-0905
Riktlinjer avseende ekonomisk redovisning av Nya
Karolinska Solna (NKS)
FoUU 2008-10-23
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LS 0810-0909
Tilläggsavtal mellan SLL och White arkitekter AB
FoUU 2008-10-23
LS 0810-0905
Riktlinjer avseende ekonomisk redovisning av Nya
Karolinska Solna (NKS)
FoUU 2008-11-06, 2008-11-13
FoUU-utskottet informerades 2009-01-13 om att
länsstyrelsen godkänt expropriation av fastigheten
Olof af Acrels väg 8. Stationsplaneringen för
tunnelbanan är godkänd av SL.
FoUU –utskottet beslutade 2009-03-25 att godkänna
förfrågningsunderlag för upphandling av det nya
universitetssjukhuset i Solna i Offentlig Privat
Samverkan.
2009-03-31 skickas förfrågningsunderlaget ut från
Stockholms läns landsting för byggandet av
Stockholms nya universitetssjukhus. Anbudsgivare har
därmed fram till oktober på sig att lämna in anbud på
byggande och drift av det nya sjukhuset.

29

LSF IT ska tillsammans med berörda
verksamheter upphandla och implementera ett
system för kompetensplanering som ska tas i
drift under 2008

X

Frågan ligger hos SLL Personal. Projektet KOLL

(KOmpetens sLL) arbeta med implementering av
kompetensanalysmodell inkl IT-stöd. Under våren
2009 har en förstudie genomförts. Under hösten har
SLL IT varit pilot för det kompetensplaneringssystem
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Årsbokslut
Uppdragsbilaga A
som finns inom ramen för Heroma - ProCompetence.
En projektledare har anställd på två år. Under våren
2010 kommer ytterligare pilot inom vården att gå
igång.

Uppdrag löpande under 2008
30

Uppdrag till landstingsstyrelsen att ansvara för
upphandling av OPS-tjänst samt återkomma till
landstingsfullmäktige för beslut i samband med
kontraktstecknande (LS 0806-0621) LF 200806-10

X

FoUU–utskottet beslutade 2009-03-25 att godkänna
förfrågningsunderlag för upphandling av det nya
universitetssjukhuset i Solna i Offentlig Privat
Samverkan.
2009-03-31 skickas förfrågningsunderlaget ut från
Stockholms läns landsting för byggandet av
Stockholms nya universitetssjukhus. Anbudsgivare har
därmed fram till oktober på sig att lämna in anbud på
byggande och drift av det nya sjukhuset.

31

32

33

Uppdrag att se över gällande avtal kring
TioHundranämnden, TioHundra AB samt
Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
Sjukvård och omsorg (LS 0710-1065)
LF 2008-03-18
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för
planering och genomförande
av byggnation av och verksamhetsinnehåll i det
nya universitetssjukhuset (LS 0710-1039)
LF 2008-04-28
att patienthotell ska uppföras och drivas i extern
regi (LS 0710-1039)
LF 2008-04-28

X

X

Anbudsutvärdering pågår.
En utvärdering av Tiohundra med hjälp av extern
konsult har genomförts. Resultat av utvärderingen
finns tillgänglig sedan sommaren 2009. Under 2010
kommer ställningstagande att ske till i vilka former
den fortsatta samverkan ska ske.
Kontinuerlig avrapportering sker i FoUU-utskottet
Se uppdrag 28

X
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34

35

36

37

att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den
31 december 2010 återkomma
till fullmäktige med förslag till
verksamhetsinnehåll för det nya
universitetssjukhuset samt redovisa eventuella
verksamhetsmässiga
konsekvenser för övriga delar av hälso- och
sjukvårdsorganisationen (LS 0710-1039)
LF 2008-04-28
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om
samordnad process för
utrustningsinvesteringar vid det nya
universitetssjukhuset (LS 0710-1039)
LF 2008-04-28
Uppdrag i budget 2007
Medverka i genomförandet av handlingsplanen
avseende nationell IT infrastrukturplattform för
vården och omsorgen.

Framlägga förslag till ägardirektiv som styr mot
mål.

X

Kontinuerlig avrapportering sker i FoUU-utskottet
I ärende LS 0906-0489 lämnar FoUU-utskottet
förslag på det övergripande verksamhetsinnehållet vid
Nya Karolinska Solna.

X

Kontinuerlig avrapportering sker i FoUU-utskottet

X

2007-03-06 Strategiska utskottet
Lägesrapport nationell IT-infrastrukturplattform

X

LS 0811-1100
Verksamhetsplan och budget för landstingens
gemensamma arbete med den Nationella IT-strategin
för vård och omsorg 2009 fastställdes av fullmäktige
2009-04-21
LS 0705-0561 Specifika ägardirektiv för de
landstingsdrivna producenterna
Behandling i FoUU-utskottet 2007-06-19
Lägesrapport i strategiska utskottet 2007-09-04
Behandling i produktionsutskottet 2007-09-25
0705-0366
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Ägardirektiv för Almi företagspartner Stockholms AB
0705-0544
Specifika ägardirektiv för landstingets
sjukvårdsproducenter
0710-1046 Förslag till ägarpolicy
Behandling i strategiska utskottet 2007-10-16
Landstingsstyrelsen 2008-01-22
0801-0044
Ägardirektiv för Tiohundra AB
LS 0801-0045 Komplettering av specifika ägardirektiv
för Folktandvården Stockholms län
PU 2008-02-10
LS 2008-05-20

0809-0808
Specifika ägardirektiv för ambulanssjukvården
LS 2009-01-20
Lf 2009-02-10
0810-0904
Specifika ägardirektiv för Stockholm Care

0810-0929
Kompletterande specifika ägardirektiv för
akutsjukhusen
LS 2009-01-20
LF 2009-02-10
18 (19)
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PS 2009-02-18 Koncernledning gör en grundlig
översyn av ägardirektiven. Avsikten är att förslag till
nya ägardirektiv ska presenteras under hösten 2009.
38

Utveckling av investeringsprocessen i syfte att
skapa ökad jämförbarhet.

39

Uppdrag åt produktionsutskottet att upphandla
kostförsörjningen (LS 0705-0557)

X

X

Strategiska utskottet 2007-01-30
Information ”Slutrapport Investeringsstrategi för SLL
åren 2006-2030
Strategiska utskottet 2007-04-03
Lägesrapport investeringsprocessen
0706-0574 Ny investeringsprocess för SLL
Behandling i strategiska utskottet 2007-10-16
Fullmäktige beslutade 2998.08-25 att upphäva sitt
beslut den 15 maj 2007 § 10 i ärendet LS 0603-0574, i
den delen som avser uppdrag till produktionsutskottet
att upphandla kostförsörjningen
enligt landstingsstyrelsens förslag
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