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Handläggare:
Eva-Lill Sjökvist

Landstingsstyrelsens
FoUU-utskott

Årsbokslut 2009 för Nya Karolinska Solnaförvaltningen
Ärendet
Nya Karolinska Solna-förvaltningen överlämnar härmed årsbokslut för
perioden 1 januari – 31 december, 2009.

Förslag till beslut
FoUU-utskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa årsbokslut 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Förvaltningens synpunkter
NKS-förvaltningen har under 2009 haft fokus på att genomföra en
funktionsupphandling i Offentlig Privat Samverkan, s.k. OPS av det nya
universitetssjukhuset.
Under 2009 har upphandling av det OPS-konsortium som ska bygga och
svara för servicetjänster och tekniska förvaltningstjänster vid sjukhuset
under ca 25 år pågått. Ett förfrågningsunderlag lämnades till
prekvalificerade anbudsgivare 2009-03-31 med ett sista datum 2009-09-30
för inlämnande av anbud. Planen är att ett projektavtal ska kunna ingås i
slutet av april med det konsortium som blivit utsett att ansvara för
byggnation och drift av NKS.
NKS-förvaltningen har dessutom på uppdrag av Landstingsstyrelsen
arbetat fram en beskrivning av verksamhetens innehåll på en övergripande
nivå. Ett tjänsteutlåtande (LS 0906-0489) har efter beslut i FoUU-utskottet

Bilagor
NKS Årsbokslut 2009
D2. Investeringsutfall 2009, Byggnadsinvesteringar Landstingsfastigheter Stockholm
E1. Personalbilaga
G. Representation NKS 2009
H. Frågeformulär Finanspolicy 2009
I. Policyer och övriga styrdokument 2009
K. Upphandling och inköp 2009
Resultat- och balansräkning NKS 2009
Noter till balans- och resultatposter
Uttalande från förvaltningsledningen
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2009-12-15 lämnats till landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att besluta.
Efter att ha uppvisat ett underskott under maj-november avslutas 2009
med ett överskott på 40,3 Mkr. De redovisningstekniska förändringar som
implementerats under året – där projektrelaterade kostnader som tidigare
antagits ingå i den beräknade investeringsramen fr.o.m. maj resultatförts –
påverkade resultatet med en obudgeterad kostnad på 32,6 Mkr samtidigt
som en obudgeterad intäkt på 69,1 Mkr redovisades i december för
återföring av tidigare nedskrivet belopp för thorax N2-flygel. Totalt svarade
de projektrelaterade resultatposterna för ett nettoöverskott på 36,5 Mkr.
NKS-förvaltningens eget resultat för 2009 uppvisar ett överskott på 3,8
Mkr.
Årets investeringar i projektet uppgick 207,7 Mkr.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Lennart Persson
Förvaltningschef
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