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Landstingsstyrelsen

Årsbokslut 2009 för landstingsstyrelsens
förvaltning.
Ärendet
Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed årsbokslutet för
perioden 1 januari- 31 december, 2009.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa årsbokslutet för Landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens synpunkter
Landstingsstyrelsens förvaltnings ekonomiska resultat för 2009 visar ett
överskott på 36,9 mkr. Överskottet motsvarar 1,1 procent av omslutningen
och innebär att det övergripande målet om ekonomi i balans har uppnåtts.
Det positiva resultatet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat för
landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, personalkostnader
samt medicinska rådgivare. Samtidigt har konsultkostnaderna ökat och
förvaltningen har lägre finansiella intäkter på grund av lägre räntenivå än
beräknat.
LSF: s verksamhet omfattar administrationen av den centrala politiska
organisationen inklusive landstingsfullmäktige och landstingstyrelsen med
utskott. Därutöver ingår Stockholms läns landstings medel för forskning,
utveckling och utbildning. Inom landstingstyrelsens förvaltning finns
koncernövergripande funktioner för ekonomi och finans, kommunikation,
juridik och upphandling, personal, miljö och IT samlade. Förvaltningen
ansvarar även för frågor avseende koncernens utveckling och styrning samt
produktionssamordning.
LSF uppdrag är att implementera politiska beslut genom att leda, styra och
samordna. Arbetet ska genomsyras av ett synsätt som utgår från den
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enskilde invånaren. Tillsammans med SLL: s bolag och förvaltningar
effektiviserar och utvecklar LSF landstingets verksamhet.
Förvaltningen har under året bedrivit och medverkat i flera aktiviteter och
några av dessa redovisas nedan;
•

För SLL IT har årets fokus dels legat på att etablera den nya
organisationen, som är en sammanslagning av IT-avdelningarna vid
LSF, HSN:f , Karolinska och Danderyd. AB, dels på leveranser till
kunderna. . Från och med 2010 kommer merparten av
Södersjukhuset AB:s IT-verksamhet integreras med SLL IT.

•

Vid halvårsskiftet 2009 överfördes Säbyholms
naturbruksgymnasium till annan huvudman, ABF Sollentuna.

•

Den 1 september överfördes verksamheten vid LAFA och Järva
mansmottagning till HSN-förvaltning.

•

Det administrativa funktionsområdet som i första hand arbetar med
LSF:s interna frågor har under året arbetat med att stegvis införa
nya rutiner för ärendehantering . Dessutom har ett projekt för att
effektivisera och kvalitetssäkra posthanteringen påbörjats.

•

SLL Personal slutförde två förstudier: Projektidén för den första är
att öka kunskapen hos landstinget som arbetsgivare så att fler
personer med funktionsnedsättning kan anställas. Den andra
prövade att införa en modell med IT-stöd för kompetensplanering.

•

Under året engagerades SLL Utveckling och styrning i det så kallade
generalplanarbetet, som bland annat innehåller fördjupade
investeringsstudier samt övergripande analyser för att säkerställa
att ställningstaganden för strategiskt viktiga projekt inom
landstinget samordnas.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Anders Nyström
Administrativ direktör
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