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ÄRENDET
Tf landstingsdirektören har överlämnat årsbokslut 2010 för landstingsstyrelsens
förvaltning.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa årsbokslutet 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
Det primära uppdraget för landstingsstyrelsens LSF är att genomföra de mål som
anges i den politiska plattform som antas efter val och i den budget som beslutas av
landstingsfullmäktige varje år. I uppdraget ingår också att ta fram beslutsunderlag till
den politiska organisationen samt att ge service till den politiska ledningen.
Förvaltningens ekonomiska resultat för 2010 blev ett underskott på 17 mkr, vilket
förklaras främst av högre kostnader än budgeterat avseende IT kostnader, kostnader
för särskilda avtalspensioner samt politiska kostnader. Förvaltningen har under året
bedrivit och medverkat i ett stort antal projekt som bidragit till att öka effektiviteten i
såväl den egna organisationen som landstingets kärnverksamheter.

Bilagor
1 Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2 LSF Årsbokslut 2010
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Årsbokslutet för landstingsstyrelsens förvaltning avser perioden 1 januari - 31 december 2010.
Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 februari 2011 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att fastställa årsbokslutet 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning (bilagor).
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 30 mars 2011.

JIL

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning

1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
LS 1101-0114

2011-02-01

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2011 -03- 2 9

Årsbokslut 2010 för landstingsstyrelsens
förvaltning.

Dnr.lS...i.!.Ö«-0(f1

jej ( I
£

Ärendet
Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed årsbokslutet för
perioden 1 januari- 31 december, 2010.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa årsbokslutet 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning.
Förvaltningens synpunkter
Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) årsbokslut omfattar
administrationen av den centrala politiska organisationen inklusive
landstingsfullmäktige och landstingstyrelsen med utskott Därutöver ingår
de medel som staten och SLL tillsammans satsar på grundutbildning och
forskning. Inom landstingstyrelsens förvaltning finns
landstingsgemensamma funktioner för ekonomi och finans,
kommunikation, juridik och upphandling, personal, miljö och IT samlade.
Vidare finns den Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap samt
landstingsgemensamma säkerhetsfrågor organiserade inom LSF.
Förvaltningen ansvarar även för frågor avseende landstingets utveckling
och ägarstyrning.
Det primära uppdraget för landstingsstyrelsens LSF är att genomföra de
mål som anges i den politiska plattform som antas efter val och i den budget
som beslutas av landstingsfullmäktige varje år. I uppdraget ingår också att
ta fram beslutsunderlag till den politiska organisationen samt att ge service
till den politiska ledningen.
För att uppnå målen har LSF ytterligare tre uppdrag; att ge stöd till
landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets
verksamhet. Förvaltningen planerar, utreder och driver olika ärenden och
projekt samt ansvarar för det övergripande finansiella arbetet inom SLL.
Bilagor
LSF Årsbokslut 2010
D. Investeringsbilaga, Maskiner/Inventarier/IT 2010
E. Hälsobokslut 2010
F. Löner och arvoden 2010
G. Representation 2010
H. Frågeformulär finanspolicy 2010
I. Uppföljning policybeslut 2010
M. Miljöredovisning 2010
N. Resultat- och balansräkning LSF inkl Gymnasieutbildningen 2010
O. Noter till resultat- och balansposter 2010
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Förvaltningens ekonomiska resultat för 2010 blev ett underskott på 17 mkr.
Underskottet motsvarar 0,5 procent av omslutningen och innebär att målet
om en ekonomi i balans inte har uppnåtts. Det negativa resultatet förklaras
främst av högre kostnader än budgeterat avseende IT kostnader, kostnader
för särskilda avtalspensioner och avgångsvederlag samt politiska kostnader.
Samtidigt har landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter bara till
viss del förbrukats och personalkostnader är lägre på grund av ej tillsatta
tjänster.
Förvaltningen har under året bedrivit och medverkat i flera aktiviteter och
några av dessa redovisas nedan;
• Under det första halvåret 2010 deltog flera funktionsområden i
arbetet med besluten kring Nya Karolinska Sjukhuset.
•

SLL Personal startade ett utvecklingsprojekt kring
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, tillsammans med
Västmanlands läns landsting, Sörmlands läns landsting,
Mälardalens högskola, Karolinska Institutet och Röda Korsets
högskola.

•

Under året ansvarade SLL Utveckling och styrning bland annat för
SLL:s strategier för FoU inom hälso- och sjukvård, de regionala
samverkans- och utvecklingsfrågorna samt för att utveckla
ägarstyrningen och de strategiska utvecklingsfrågorna. Avdelningen
var vidare engagerad i Framtidsplanen för vården och i
TioHundraprojektet.

•

SLL IT s fokus under året var att initiera, etablera och starta olika
former av konsolideringsarbete, definiera de tjänster som säljs till
kund samt effektivisera interna arbetsformer. Utifrån krav på lägre
kostnader och ökad effektivisering lades ett omfattande arbete ner
på att ta fram åtgärder som kan ge både kort- och långsiktiga
besparingar. Arbetet omfattade bland annat att reducera
konsultinsatser, omförhandla leverantörsavtal och begränsa inköp.

•

Det administrativa funktionsområdet har arbetat med att införa och
vidareutveckla det nya diarie-, ärende- och
dokumenthanteringssystemet Edit under 2010. Edit ska användas
fullt ut under den nya mandatperioden. Dessutom har en renodling
av LSF:s beställarfunktion för IT samt en handikappanpassning av
landstingshuset genomförts.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
Anders Nyström
Administrativ direktör
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Förvaltningsberättelse till årsbokslut per 2010-12-31
Landstingsstyrelsens förvaltning

1 Sammanfattning 2010 och förväntad utveckling 2011
1.1. Sammanfattning 2010
Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) årsbokslut omfattar administrationen av den centrala
politiska organisationen inklusive landstingsfullmäktige och landstingstyrelsen med utskott
Därutöver ingår de medel som staten och SLL tillsammans satsar på grundutbildning och
forskning. Inom landstingstyrelsens förvaltning finns landstingsgemensamma funktioner för
ekonomi och finans, kommunikation, juridik och upphandling, personal, miljö och IT
samlade. Vidare finns den Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap samt
landstingsgemensamma säkerhetsfrågor organiserade inom LSF. Förvaltningen ansvarar även
för frågor avseende landstingets utveckling och ägarstyrning.
Det primära uppdraget för landstingsstyrelsens LSF är att genomföra de mål som anges i den
politiska plattform som antas efter val och i den budget som beslutas av landstingsfullmäktige
varje år. I uppdraget ingår också att ta fram beslutsunderlag till den politiska organisationen
samt att ge service till den politiska ledningen.
För att uppnå målen har LSF ytterligare tre uppdrag; att ge stöd till landstingsstyrelsen i dess
uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet. Förvaltningen planerar, utreder
och driver olika ärenden och projekt samt ansvarar för det övergripande finansiella arbetet
inom SLL.
Förvaltningens ekonomiska resultat för 2010 blev ett underskott på 17 mkr. Underskottet
motsvarar 0,5 procent av omslutningen och innebär att målet om en ekonomi i balans inte har
uppnåtts. Det negativa resultatet förklaras främst av högre kostnader än budgeterat avseende
IT kostnader, kostnader för särskilda avtalspensioner och avgångsvederlag samt politiska
kostnader. Samtidigt har landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter bara till viss del
förbrukats och personalkostnader är lägre på grund av ej tillsatta tjänster.
Förvaltningen har under året bedrivit och medverkat i flera aktiviteter och några av dessa
redovisas nedan;
• Under det första halvåret 2010 deltog flera funktionsområden i arbetet med besluten
kring Nya Karolinska Sjukhuset.
•

SLL Personal startade ett utvecklingsprojekt kring verksamhetsförlagd utbildning,
VFU, tillsammans med Västmanlands läns landsting, Sörmlands läns landsting,
Mälardalens högskola, Karolinska Institutet och Röda Korsets högskola.

•

Under året ansvarade SLL Utveckling och styrning bland annat för SLL:s strategier
för FoU inom hälso- och sjukvård, de regionala samverkans- och utvecklingsfrågorna
samt för att utveckla ägarstyrningen och de strategiska utvecklingsfrågorna.
Avdelningen var vidare engagerad i Framtidsplanen för vården och i
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TioHundraproj ektet.
•

SLL IT s fokus under året var att initiera, etablera och starta olika former av
konsolideringsarbete, definiera de tjänster som säljs till kund samt effektivisera interna
arbetsformer. Utifrån krav på lägre kostnader och ökad effektivisering lades ett
omfattande arbete ner på att ta fram åtgärder som kan ge både kort- och långsiktiga
besparingar. Arbetet omfattade bland annat att reducera konsultinsatser, omförhandla
leverantörsavtal och begränsa inköp.

•

Det administrativa funktionsområdet har arbetat med att införa och vidareutveckla det
nya diarie-, ärende- och dokumenthanteringssystemet Edit under 2010. Edit ska
användas fullt ut under den nya mandatperioden. Dessutom har en renodling av LSF:s
beställarfunktion för IT samt en handikappanpassning av landstingshuset genomförts.
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Resultat 2010
Landstingsstyrelsens förvaltning (Mkr)

Jan

Feb

Mar

Apr

Ack utfall 2010

Maj

Jun

Jul

Ack utfall 2009

Aug

Sep

"

•

Okt

Nov

Dec

Periodiserad budget

Resultatet för året uppgår till -17,0 mkr att jämföra med 2009 års resultat som uppgick till
36,9 mkr. Det negativa resultatet förklaras främst av ökade IT-kostnader samt kostnader för
särskilda avtalspensioner och avgångsvederlag.
1.2. Förväntad utveckling 2011
Landstingsstyrelsens förvaltning kommer under 2011 fortsätta processen med att förnya,
förbättra och ompröva verksamheten. Ett antal organisatoriska förändringar har
genomförts och ytterligare förändringar kommer att genomföras i början av år 2011. Det
pågår en översyn av LSF: s organisation som handlar om att definiera vilken verksamhet
som ska bibehållas och utvecklas och vilken som kan avvecklas. Översynen kommer att
resultera i beslut om ny organisation för LSF. I budget 2011 har LSF fått ett sparbeting på
50 mkr. Under 2011 kommer arbetet med att hitta effektiviseringar och besparingar pågå
parallellt med utformningen av detalj organisationen för LSF.
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2

Uppföljning av mål

2.1

SLL huvudmål

U

Dimension/pardmetet

z

S'"

Ekonomi i balans
Nej

2.2

,

-17,0

0

36,9

Lokala mål

Utifrån SLL: s huvudmål angående tillgänglighet och kvalitet samt ekonomi i balans har LSF
arbetat fram fem långsiktiga mål för förvaltningen.
LSF:s
Dimension/Parameter
långsiktiga mål
Ekonomi i balans - Resultat

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

36,9 mkr

0 mkr

-17,0 mkr

Motiverade
medarbetare

72

75

72

- Andel medarbetare som anser
61
att LSF är en attraktiv
arbetsplats.

64

61

—

—

—

—

—

—

- Medarbetarindex

Effektiv
verksamhet
Nöjda
uppdragsgivare
Nöjda bolag och
förvaltningar

År 2010 fastställde förvaltningen målen att öka medarbetarindex från 72 till 75.12010- års
medarbetarundersökning har dock inte någon ökning skett utan indexet låg kvar på samma
nivå som föregående år. När det gäller attraktiv arbetsplats där målet var att öka till 68, blev
resultat detsamma som förra året, 61.
Förvaltningen arbetar med att fastställa målvärde för effektiv verksamhet, nöjda
uppdragsgivare och nöjda bolag och förvaltningar.
2.3

LSF: s uppdrag

12010 års budget tilldelades LSF tre uppdrag. Dessa är:
•

Landstingsstyrelsen ska inför beslut om budget för år 2011, och som ett led i
beredningen av de programarbeten gällande investeringar som är under utarbetande:
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- ge en samlad beskrivning av möjligheter att med planerad kapacitet tillsammans med
befintlig kapacitet på effektivast möjliga sätt tillgodose förväntade vårdbehov
- redovisa förslag till alternativ användning av lokaler som planeras tomställas,
eventuella tillkommande ombyggnadsinvesteringar och finansiering av dessa
- ge förslag till tidplan för när förnyelse av operationslokaler, akutmottagningar m m
ska genomföras så att kostnadsökningar för hyror m m kan hanteras inom givna
finansiella ramar.
Förvaltningens åtgärder
En investeringssamordning är tillsatt av landstingsdirektören. Samordningen är
sammansatt av deltagare från LSF, HSN-förvaltningen och Locum. En samlad
beskrivning enligt uppdraget kommer att sändas på remiss under våren samtidigt som
NKS verksamhetsinnehåll samt Framtidens Hälso- och Sjukvård (från HSN) sänds på
remiss.
•

Uppdrag att besluta om Stockholms läns landstings organisation om
lälcemedelskomniittéverksamheten.
Förvaltningens åtgärder
Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting (Läksak) omformades i början av
2010 till en gemensam läkemedelskommitté för Stockholms läns landsting - Stockholms
läns läkemedelskommitté (SLK) - samtidigt som de fem lokala kommittéerna lades ned.
•

Uppdrag att genomföra en översyn av resultatkraven för landstingets verksamheter
samt att återkomma med förslag på hanteringsordning senast den 1 oktober 2010.
Förvaltningens åtgärder
Arbetet genomförs i samarbete mellan SLL Utveckling & styrning (US) och SLL
Ekonomi och Finans, där US kommer att ha huvudansvaret. Arbetet beräknas vara färdigt
till 2012 års budget.
2.4

Fördjupad uppföljning av vissa policyer

2.4.1

Följsamhetpolicy

för intern kontroll

LSF gör årligen utifrån fastställd internkontrollplan en egenvärdering av den interna
kontrollen. Därutöver görs en stickprovsgranskning av fattade beslut samt en kontroll av
effektiviteten/kvalitén i leverantörsfakturahanteringen. Iakttagelser vid genomförd granskning
har sammanställts i en rapport. Landstingstyrelsen fattade beslut den 24 augusti 2010, i
samband med att 2010-års delårsbokslut fastställdes, om att fastställa Landstingsstyrelsens
förvaltnings internkontrollplan för år 2010.
2.4.2

Följsamhet

barnkonventionen

Barnkonventionen ska enligt landstingsfullmäktiges beslut finnas med i förvaltningarnas och
bolagens verksamhetsplaner, avtal och upphandlingar. En verksamhet som tydligt arbetat i
enlighet med detta är SL. Ett annat exempel är uppdatering av regelböcker för hälso- och
sjukvården, som Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har ansvar för.
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På Sachsska barnsjukhuset har intervjuer med barn i åldern 9 till 14 år genomförts om deras
upplevelse av mötet med vårdpersonal. Ungdomsrådslag med ungdomar i Botkyrka, Haninge
och Nynäshamn, har genomförts. SL och Färdtjänsten har tillsammans genomfört
ungdomsrådslag med barn och unga med funktionsnedsättning. SL har också genomfört
fokusgrupper med barn om särskilda frågor, som t ex Roslagsbanan.
Barnkonventionen ingår löpande i SL:s utbildning för nyanställda. Inom hälso- och
sjukvården har cirka 150 personer fått utbildning/information, men några generella
utbildningar har inte genomförts.
En konferens "Smärtlindring för barn" anordnades i samarbete mellan Patientnämnden, LSF
och KL En konferens "Jag är ju en del av det hela - om barn till allvarligt sjuka föräldrar"
anordnades i samarbete med Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.
2.4.3

Följsamhet

finanspolicy

Förvaltningen följer landstingets fastställda finanspolicy.
2.4.4

Följs amh et folkh älsopolicy

Landstingsfullmäktige antog den 7/10 2008 en handlingsplan för arbetet med landstingets
folkhälsopolicy kallad Handling för hälsa 2008-2010. Handlingsplanen gäller för alla
förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting.
Nedan avrapporteras folkhälsoarbetet.
Har förvaltningen/bolaget en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy
och handlingsplanen Handling för Hälsa?
Kommentar
Ja
Nej
Stockholmsläns landsting har i och med inträdet HFS nätverket
X
(Nationellt nätverket för hälsofrämjande sjukhus och
sjukvårdsorganisationer) samverkat med samtliga sjukhus i SLL
och som därigenom under året tagit fram handlingsplaner för
respektive sjukhus som är i samklang med landstingets
folkhälsopolicy och Handlingsplan för hälsa.
Har förvaltningen/bolaget ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?
Kommentar
Nej
Ja
Ja med ca 15 % -20 % (pers. resurs på LSF PSÖV) men i övrigt
X
inga avsatta medel eller budget. Stimulansersättning för
framtagande av handlingsplaner för respektive sjukhus har kunnat
genomföras då det funnits avsatta medel från folkhälsoanslaget.
Har förvaltningen/bolaget under året fattat beslut som specifikt stödjer landstingets
Ja

Nej

Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
Finns beslut på HSNf om uppdrag till KFA. Dessa uppdrag har i
huvudsak hanterats av ansvariga på HSNf. LSF-samordnaren har
8
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endast hanterat uppdraget med samordning avseende
hälsofrämjande arbeten inom sjukhusen och SLSO.
Ange om förvaltningen/1bolaget utför ytterligare/annat folkhälsoarbete
Ja
Nej
Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete
X
Det påbörjar samordningsarbetet för att praktiskt stärka det
folkhälsoförebyggande arbetet på sjukhusen och SLSO har fortsatt
under året 2010.
Samordnande insatser har gjort för att medverka i analysen av det
hälsoförebyggande och sjukdomspreventiva arbetet inför
mottagandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjerna för
sjukdomsförebyggande metoder.
Stockholms läns landstings, TUFFsatsning om Trycksår,
Undernärig och FallFörebyggande insatser är ett konkret arbete för
hur vårdens alla vårdgrenar och vårdprofessioner kan medverka till
att minska hälsorisker främst för de äldre patienterna.
2.4.5

Följsamh et h andikapprogram

LSF Kansli har en för landstinget central och övergripande administrativ funktionförfrågor
avseende personer med funktionsnedsättning. Kansliet ansvarar för administrationen av
samverkansrådet mellan Handikapporganisationerna och landstingsstyrelsen (8 möten under
2010 och 36 möten under hela mandatperioden) samt administration, utbetalningar av bidrag
för handikappolitisk verksamhet (47 miljoner till 49 handikappföreningar år 2010) samt
uppföljning av bidragen.
Ett led i att implementera landstingets Handikapprogram är att efterfråga resultat. Detta görs
via förvaltningarnas årsredovisningar. Avsnitten sammanställs av LSF Kansli och rapporteras
till landstingsstyrelsen.
Det nya programmet "Stockholms läns landstings program 2011-2015 för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning" "Mer än bara trösklar" har beslutats i fullmäktige den 16
mars 2010. LSF Kansli har under året arbetat med att sprida information om programmet.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, hade 2010 nio funktionsområden. Alla utom
Administration, riktade sig mot hela Stockholms läns landsting, SLL.
ADMINISTRATION
Funktionsområdet Administration arbetar främst med LSF-interna frågor. Här finns
avdelningarna LSF Ekonomi, LSF HR, kansliavdelningen, LSF Service, SLL
Koncernsäkerhet, Presidiesekretariatet, ABC - Arkiv- och biobankscentrum, samt REK Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap.
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LSF Ekonomi
Avdelningen arbetade löpande under året med att sammanställa, följa upp och analysera
LSF:s redovisning, bokslut och budget. LSF Ekonomi har även utfört redovisningen åt Hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning, Internfinans AB, Region- och trafikplanekontoret,
Patientnämndens förvaltning, Berga naturbruksgymnasium samt Skadekontot.
Mål och måluppfyllelse
LSF Ekonomi följer sedan fyra år tillbaka upp sin verksamhet via styrkort.
Målet "Ekonomi i balans" har inte uppnåtts på grund av lägre ränteintäkter än beräknat.
LSF Ekonomi förbättrade sitt medarbetarindex från 2009 med 1 enhet från 79 till 80. Därmed
uppnåddes målet "Stolta medarbetare på en attraktiv arbetsplats".
Verksamhetens omfattning och innehåll
LSF Ekonomi ska, utifrån kundernas behov, stödja organisationen med redovisning och
ekonomisk planering. LSF Ekonomis uppdrag är att sammanställa, följa upp och analysera
LSF: s redovisning, bokslut och budget. LSF Ekonomi sköter även redovisningen åt Hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning, Internfinans AB, Region- och trafikplanekontoret,
Patientnämndens förvaltning samt Skadekontot.
Förväntad utveckling 2011
Under år 2011 kommer avdelningen framförallt att fortsätta med det löpande arbete som
ovanstående redovisade uppdrag innebär. Därutöver kommer avdelningen att arbeta med
utveckling av budgetprocessen genom fortsatt arbete med att ersätta gamla exceldokument
med registrering direkt i ekonomisystemet. LSF Ekonomi kommer aktivt arbetat med att få
SLL:s leverantörer att skicka elektroniska fakturor istället för pappersfakturor. Syftet med
arbetet är att uppnå kostnadsbesparingar och effektiviseringar.
HR-avdelningen
LSF HR har gett stöd vid verksamhetsförändringar inom SLL IT, SLL
Produktionssamordning under året. Avdelningen har också hanterat verksamhetsförändringar
avseende Regionplanekontorets och Färdtjänstförvaltningens flytt till LSF samt Medicinskt
kunskapscentrums och Smittskyddsenhetens inkl Vårdhygiens och STRAMAs flyttar till
HSN-förvaltningen. I samband med arbetet med att hantera LSFs sparbeting har HR
avdelningen gett stöd till LSF vid avvecklingen av 27 personer.
Ett introduktionsprogram för nya medarbetare har tagits fram.
En omgång av LSFs chefs och ledarskapsprogram har genomförts med 15 chefer. En
friskvårdsdag har genomförts med all personal.
Mål och måluppfyllelse
LSF s HR avdelning har i huvudsak uppnått ställda mål och löst givna uppdrag.
Bland dessa kan bland annat nämnas att HR-avdelningen tagit fram och genomfört ett chefs
och ledarskapsprogram som stärker LSF s chefer i deras chefs- och arbetsgivarroll samt
utvecklar respektive chefs förmåga att utöva ett effektivt ledarskap i sin verksamhet. En
ändamålsenlig, effektiv och flexibel process för verksamhetsförändringar och
organisationsutvecklingsfrågor har utvecklats. Man har gett operativt stöd i frågor som gäller
verksamhetsförändringar och organisationsutveckling.
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Verksamhetens omfattning och innehåll
LSF HR:s verksamhet har under 2010 kontinuerligt utvecklats med stort fokus på kundnytta.
Organisationsförändringar som kan hänföras till beslut av Landstingsfullmäktige
(LF)/Landstingsstyrelsen (LS) är verksamhetsförändringar avseende Regionplanekontorets
och Färdtjänstförvaltningens flytt till LSF samt Medicinskt kunskapscentrums och
Smittskydd, vårdhygien och STRAMAs flyttar till HSN-förvaltningen.
LSF HR har också givit stöd vid verksamhetsförändringar inom SLL IT, SLL
produktionssamordning under året.
Förväntad utveckling under 2011.
LSF HR är i begrepp att inta en ny organisation med en HR administratör mindre vilket
innebär att arbetet med den HR administration som stödjer LSF måste ses över och
effektiviseras. Arbetsmiljöarbete, medarbetarskapsprogram, ett utvecklat ledarskapsprogram
samt introduktion för nya chefer kommer att sjösättasföratt bidra till att LSF även fortsatt ska
betraktas som en attraktiv arbetsplats som når de mål som politiken sätter upp.
2011 blir ett särskilt viktigt år då det bedöms som väsentligt att det HRstrategiska arbete som
gått på sparlåga under 2010 måste ökas. Detta är nödvändigt för att behålla nuvarande
kvalitetsnivå inom områden som Chefs-och ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa,
personal och kompetensförsörjning, lön och anställningsförmåner, organisationsutveckling
samt jämställdhets och mångfaldsarbete.
Kansliavdelningen
Kansliavdelningen har många fasta och kontinuerligt återkommande arbetsuppgifter. De
sammanställer och granskar ärenden, kallelser, föredragningslistor och protokoll för
landstingsfullmäktige samt till landstingsstyrelsen med dess utskott och beredningar.
Avdelningens sekretariat var 2010 involverade i 56 politiska sammanträden. Valet innebar att
avdelningen även arbetade med olika frågor som är förknippade med en ny mandatperiod.
Det nya diarie-, ärende- och dokumenthanteringssystemet Edit vidareutvecklades under 2010.
Edit ska användas fullt ut under den nya mandatperioden. Ett nytt handikappolitiskt program
"Mer än bara trösklar" beslutades av landstingsfullmäktige.
Mål och måluppfyllelse
Kansliavdelningens arbetsprocesser ska handhas på ett sådant sätt att de stödjer och
medverkar till bästa möjliga förutsättningar för det politiska arbetet för både majoritet och
opposition samt LSF i övrigt.
En uppföljning av verksamhetsplanen visar att avdelningen i allt väsentligt har uppnått egna
uppsatta mål och handlingsplaner.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Förutom administrationen av 56 politiska sammanträden har avdelningen administrerat 17
möten med den Centrala samverkansgruppen, sex möten med pensionärsrådet och åtta möten
med Samverkansgruppen för landstingsstyrelsen och handikappföreningarna.
Målet för 2011 är att LSF:s funktioner och avdelningar ska använda det nya IT-systemet Edit
för alla inkomna och upprättade tjänstemannadokument. Även de politiska ärendeprocesserna
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har vidareutvecklats och anpassats till systemet och kommer att införas vid LSF och HSNförvaltningen i februari 2011.
Enhetliga dokumentmallar i Office Key har tagits fram för föredragningslistor, protokoll och
protokollsutdrag för landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen samt för hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Den webbaserade utbildningen i informationssäkerhet har uppdaterats och kommer att
nylanseras under våren.
Kansliavdelningen stödjer arbetet i förvaltningar och bolag med Barnkonventionen och i
frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Vidare administrerar avdelningen två av
landstinget pris; för arbete mot främlingsfientlighet och rasism och Bemötandepriset.
Förväntad utveckling 2011
Det första kvartalet utbildas alla chefer och medarbetare inom LSF i Edit-systemet. En
särskild Avtalsmodul infogas under våren.
Nya riktlinjer för informationssäkerhet ska beslutas av landstingsstyrelsen under våren. De
nya riktlinjerna har bland annat anpassats till ändrade tekniska förutsättningar.
LSF Service
Avdelningen dokumenterade under året bland annat säkerhetsarbetet, renodlade LSF: s
beställarfunktion för IT och handikappanpassade landstingshuset med omskyltningar,
hörslingor, anpassning till rullstolar med mera. NKS-ärendet medförde mycket extra arbete.
Mål och måluppfyllelse
Målet för LSF Service är att genom styrning och samordning skapa en kostnadseffektiv
serviceorganisation för att tillhandhålla service som skapar mervärden för verksamheten.
Verksamhetens omfattning och innehåll
LSF Service svarar för post och transport, fastighetsservice, receptioner, administration, intern
säkerhet och tryckeri.
Ansvaret för IT-supporten flyttades under hösten till SLL IT.
Förväntad utveckling 2011
Avdelningen får ett ökat uppdrag i och med att nya enheter kommer till LSF. HSNförvaltningen kommer att köpa avdelningens tjänster för de verksamheter som de tar över.
Arbetet med att förbättra tillgängligheten och kvalitén på tjänsterna fortsätter.
Ett nytt ärendehanteringssystem införs.
SLL Koncernsäkerhet
Koncernsäkerhetsarbetet var inriktat på att samordna och ta fram underlag till en upphandling
av teknisk bevakning. Upphandlingen genomfördes, men överklagades. Personskyddsåtgärder
skedde i samarbete med Polismyndigheten i Stockholms län och SÄPO. Koncernsäkerhet
ansvarade för säkerhetsåtgärder i samband sekretesskyddade informations- och beslutmöten
om Nya Karolinska Solna.
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Verksamhetens omfattning och innehåll
Förutom arbetet med att ta fram underlag för att upphandla teknisk bevakning, pågick arbete
med att ta fram underlag för ett awikelserapporteringssystem och dokument som ska bli
styrande för säkerheten inom landstinget.
Förväntad utveckling 2011
En handlingsplan för säkerhet förväntas ge en tydligare inriktning för arbete med
koncernsäkerhetsfrågorna.
Presidiesekretariatet
Presidiesekretariatet arbetar på uppdrag av fullmäktiges presidium och är dess sekretariat. 886
landstingsanställda hedersbelönades och bjöds på middag i Stadshuset. 30 mottagningar
arrangerades i Graverska huset.
Mål och måluppfyllelse
Ett av målen är att få anställda och förtroendevalda inom SLL att resa så kostnadseffektivt
och milj ovänligt som möjligt. Ett annat är att minimera flygresandet till Göteborg och i stället
öka tågresandet. Tågresorna till Göteborg har ökat med cirka 1000 biljetter.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Avdelningen sköter resebeställningar för en del förtroendevalda. Avtalen med SJ, Malmö
Aviation, Norwegian Air Shuttle samt med rederierna Viking Line, TallinkSilja och Birka
Cruises förlängdes.
Förväntad utveckling 2011
Självbokningssystemet för resor kommer fortlöpande att införas på fler sjukhus och
förvaltningar. Ett nytt avtal ska tecknas med ett konferensbokningsbolag.
Arkiv och Biobankscentrum, ABC
2010 utnämndes ABC till Årets Arkiv, landstingsfullmäktige beslutade om ett nytt
arkivreglemente och som en konsekvens av privatiseringarna ökade trycket på hela ABC.
Antalet poster i e-arkivet ökade till 130 miljoner poster, antalet inleveranser ökade med 18
procent och över 5 000 mikrofilmer levererades vilket är 4000 fler än vad som i genomsnitt
levererats de senaste tio åren.
Samtidigt som antalet leveranser ökat har leveransmönstret ändrats. Materialet är nu mer
aktuellt, "ungt", vilket ökar behovet av återsökning, framtagning och arkivstöd.
Nya verksamheter vill ha tillgång till information från den äldre verksamheten.
Mål och måluppfyllelse
Arkivmyndighetens mål är att uppfylla sitt uppdrag enligt arkivreglementet. Måluppfyllelsen
är god, men kan förbättras på några områden. Måluppfyllelsen för uppdraget att vårda,
tillhandahålla och tillgängliggöra arkivhandlingar kan förbättras genom en ökad
kvalitetssäkring av beståndsregistret, digitalisering och registrering av fotografier, film och
ljudband.
Den planerade utvecklingen av en ny hemsida och en multimediadatabas kunde inte
genomföras under året.
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Regionalt biobankcentrum (RBC) har som myndighet uppfyllt målen om skyndsamhet och
korrekthet i hanteringen av biobanksprover.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Under året började ABC kartlägga sina processer. Ett arbete som fortsätter 2011. Syftet är att
effektivisera verksamheten, höja kvaliteten, se över handläggningstiden för ärenden och
kunna gå över till en mer verksamhetsbaserad/processbaserad arkivredovisning.
Kartläggningen är även ett redskap i kvalitetssäkringen av ABC:s processer.
Som ett led i att kvalitetssäkra ärendehanteringen, miljö och arbetsmiljö infördes
awikelsesystemet Händelsevis.
Förväntad utveckling 2011
Enheten Tillsyn, depå och e-arkiv kommer att öka informationen och utbildningarna om det
nya arkivreglementet. Arbetet med att bygga ut tjänster för e-arkivering fortsätter liksom
vidareutvecklingen av tjänster och andra stödsystem.
Ett förslag till ny biobankslag har lagts fram. Biobankscentrum, RBC, ska yttra sig över
förslaget i samråd med biobanksansvariga i regionen. RBC håller på att ta fram rutiner för att
ta hand om vårdprover som upphandlade laboratorieleverantörer annars skulle gallra utan
hänsyn till långsiktiga vård- och forskningsbehov.
Berga naturbruksgymnasium
Berga naturbruksgymnasium har gymnasieutbildning för cirka 240 elever i det 3-åriga
naturbruksprogrammet och ett 20-tal elever i särskolans 4-åriga program. Under året pågick
arbetet med ett nytt skolutvecklingsavtal och en utredning om en ny ladugård togs fram.
Mål och måluppfyllelse
I årets utvärdering av ett antal prioriterade områden ligger samtliga värden högre än mål,
vilket tyder på att eleverna anser att utbildningen är bra.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Ett nytt skolutvecklingsavtal infördes som reglerar lärarnas arbetstid och verksamhet. Skolan
satsade under särskilt på elever som behöver extra stöd. Bergarådet, elevernas
kommunikationskanal, fick en mer framträdande roll med utökade befogenheter.
Förväntad utveckling 2011
Den nya gymnasiereformen kommer att förändra skolans utbildningsutbud. Det kommer att
finnas två tydliga utbildningsvägar på skolan; yrkes- och studieförberedande.
Yrkesutbildningen kommer att ställa större krav på skolans fysiska resurser inom byggnads-,
djur- och maskinområdet.
Regionala enhetenförkris- och katastrofberedskap, REK
Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, REK, svarar under landstingsstyrelsens
och landstingsdirektörens ledning för den katastrofmedicinska planeringen och
krisberedskapen i SLL.
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Mål och måluppfyllelse
Målet för den katastrofmedicinska beredskapen i SLL är att minimera konsekvenserna av de
somatiska och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid allvarliga händelser.
Verksamhetens omfattning och innehåll
REK:s huvudprocesser är bland annat risk- och sårbarhetsanalyser samt förmågeanalyser ur
ett katastrofmedicinskt perspektiv, utarbeta regionala planer för krishantering och
katastrofmedicinsk beredskap utifrån lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd, upprätta
tilläggsavtal med samtliga akutsjukhus i SLL och SLSO för den katastrofmedicinska
beredskapen, utbilda och öva SLL:s Krisledningsnämnd samt ansvara för riskanalys och
sjukvårdsberedskap vid större evenemang med en ökad hotbild.
Tillsammans med akutsjukhusen utvecklar REK kvalitetsindikatorer för den
katastrofmedicinska verksamheten. Indikatorerna anges i tilläggsavtalen och följs upp årligen.
Förväntad utveckling 2011
Arbetet med enhetens huvudprocesser fortsätter. Särskilt fokus läggs på katastrofmedicinska
risk- och säkerhetsanalyser samt på att utveckla SLL:s organisationförpsykologiskt krisstöd
till drabbade vid allvarliga händelser. REK deltar i det regionala projekt, som led av
Stockholms stad, om att bygga en ny samverkanscentral för gemensam ledning i länet.
SLL IT
Under året överfördes SÖS IT-avdelning till SLL IT, som tidigare bildats av IT-avdelningar
från LSF, HSN-förvaltningen, Karolinska och Danderyd. Fokus under året var att initiera,
etablera och börja olika former av konsolideringsarbete, definiera de tjänster som säljs till
kund samt effektivisera interna arbetsformer.
Utifrån krav på lägre kostnader och ökad effektivisering lades ett omfattande arbete ner på att
ta fram åtgärder som kan ge både kort- och långsiktiga besparingar. Arbetet omfattade bland
annat att reducera konsultinsatser, omförhandla leverantörsavtal och begränsa inköp.
Landstingsövergripande upphandlingar beräknas totalt innebära besparingar på mellan 30 och
40 miljoner kronor fördelat på samtliga nämnder/styrelser.
Under året etablerades två stora konsolideringsprojekt; infrastrukturkonsolideringsprojektet
och nätprojektet. Vidare beslutades om en ny förvaltningsstyrningsmodell inom SLL.
Mål och måluppfyllelse
I början av 2010 genomförde SLL IT en kundnöjdhetsmätning. Den mätningen, liksom
medarbetarmätningen, visade på fler förbättringsområden. Avdelningarnas egna mål har i
stort infriats.
Inom Teknikavdelningen var leveransprecisionen 1 procent högre än året innan (97 procent).
80 procent av kunderna var nöjda/mycket nöjda med Projekt- och testenhetens insats. Det
innebär att målet uppfylldes.
I den årliga NKI-enkäten för Dominotjänsten ökade antalet nöjda användare från 74 procent
år 2006 till 87 procent år 2010.
Verksamhetens omfattning och innehåll
SLL IT består av avdelningarna Kund, System och Teknik. De sköter den löpande
förvaltningen av koncerngemensamma och lokala IT-system samt erbjuder IT-stöd vid
verksamhetsutveckling.
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Teknikavdelningen driftsatte en ny teknisk plattform och driftorganisation för
huvudjournalsystemet TakeCare och konverterade alla avtal enligt den nya tjänstekatalogen.
Kundavdelningens medarbetare var resurser i projekt/uppdrag åt kunderna: Gemensam ITorganisation, GEMIT, SLL IT, Koncernövergripande IT-samordning, KITS, DS, K l , HSNf,
Socialstyrelsen, SKL och sjukvårdsrådgivningen.
Några viktiga aktiviteter var bland annat;
Ett läkemedelsprojekt startade inom TakeCare, ett systemägarråd etablerades och en nu
version driftssattes för WebCare, det gamla journalsystemet på Karolinska avvecklades och
levererades till e-arkiv och är nu åtkomligt via TakeCare, avtalet med TDC om telefoni
förlängdes fram till 2013.
Förväntad utveckling 2011
Från 2013 ska de arbete SLL IT genomför leda till att landstinget sparar 220 miljoner kronor
om året. De besparingsåtgärder som hittills genomförts ger, när de genomförs fullt ut, en årlig
besparing på 130 miljoner kronor. Under 2011 ska en plan successivt genomföras för nya
besparingsaktiviteter. För att kunna kostnadseffektivisera förvaltningsverksamheten behöver
SLL IT:s beställare och kunder ensa/konsolidera IT-systemen.
Fler besparingar kommer att ske genom att omförhandla leverantörsavtal och effektivisera
förvaltningsarbetet.
SLL Kommunikation
Den nya organisationen innebar att avdelningen kunde arbeta mer målstyrt och effektivt, med
tydligare uppdrag och tydligare processer.
Ett omfattande arbete genomfördes för att utveckla webbplatsema; LSF intranät, SLL intranät
och SLL.se. En nyhetsbrevtjänst med checklistor och support lanserades. Pressjouren
utökades till dygnetrunttjänsten Kommunikatör i Beredskap, KiB, och fick ett bredare ansvar
för Kommunikation och krisberedskap tillsammans med Tjänstemän i beredskap, TiB. En
verktygslåda för kommunikativt ledarskap samt en chefsflik på intranätet introducerades.
Mål och måluppfyllelse
Avdelningen har haft tre målområden; resultat, arbetsklimat och kompetens.
Genom att systematiska arbetet har avdelningen inte bara ökat kvaliteten i det som levererats
utan också ökat kompetensen och arbetsglädjen.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Avdelningens åtta prioriterade områden var; landstingets beslutsprocess, omvärldsbevakning,
SLL:s utvecklingsarbete, kommunikativa kanaler och verktyg, kommunikativ tillgänglighet,
styrande dokument samt en professionell och flexibel avdelning.
Vidare arbetade avdelningen med att ta fram alternativt implementera ett förslag till ny
kommunikationspolicy, riktlinjer för sociala medier, vägledning för Kommunikatör i
beredskap, riktlinjer för medverkan i mediaproduktioner samt en landstingsövergripande
undersökning om interkommunikation.
Förväntad utveckling 2011
Nya SLL.se lanseras liksom ett nytt intranät för LSF och en landstingsövergripande lösning
för samordnad kommunikation inom hela SLL. Ett 20-tal områden inom kommunikation ska
upphandlas. 2011 kommer avdelningens fokus att bland annat ligga på att synliggöra
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landstingets beslut och beslutsprocess, proaktivt mediearbete, övergripande stöd i
kriskommunikation samt att utveckla kanaler och verktyg.
SLL Utveckling och styrning
Funktionsområdet har avdelningarna Utveckling och Internationella kontoret.
Uppdrag och verksamhet kommer att förändras under 2011.
Utveckling
Avdelningen ansvarade bland annat för SLL:s strategier för FoU inom hälso- och sjukvård, de
regionala samverkans- och utvecklingsfrågorna och den så kallade Kostutredningen samt för
att utveckla ägarstyrningen och de strategiska utvecklingsfrågorna. Avdelningen var vidare
engagerad i Framtidsplanen för vården och i TioHundraprojektet.
Under året ägnades betydande resurser åt att utveckla de interna processerna och strukturera
det interna arbetet.
Mål och måluppfyllelse
Avdelningen hade ingen verksamhetsplan för 2010, men har tagit fram en plan för 2011. De
ärenden och uppdrag som avdelningen fått har i stort levererats enligt tidplan.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Under hösten utvecklade avdelningen ägarstyrningen av SLL:s verksamheter. Projektet tog
bland annat fram förslag till styrkort samt förslag på former för samordning och stöd till
utveckling i producentorganisationen.
Förutom ansvaret för Kostutredningen och engagemanget i TioHundraprojektet och
Framtidsplanen tog avdelningen fram ett antal utredningsrapporter, bland annat
beslutsunderlag för NKS.
Under året började avdelningen utveckla sitt kvalitetsarbete. För den interna planeringen
används kapacitetsplanering för samtliga medarbetare.
Förväntad utveckling 2011
Avdelningen kommer att inrätta en funktion för ägarstyrning och avsätta resurser till
Investeringsberedningen. Ansvaret för Kostutredningen ligger kvar på avdelningen.
Medan ansvaret för de regionala samverkans- och utvecklingsfrågorna flyttas till ett annat
funktionsområde.
Internationella kontoret
Verksamheten följde i stort verksamhetsplanen. Vissa aktiviteter fördröjdes dock. Samarbetet
i Mazovieregionen påverkades av att Stockholmsregionens Europakommittés kontor, SEU, i
Warszawa lades ner. Nedläggningen av SEU-kontoret i S:t Petersburg påverkade samarbetet
inom Stockholm-Mälarregionen-S:t Petersburg. Internationella kontoret tog emot studiebesök
från bland annat Kina, Tyskland, Sydafrika, Turkiet och Holland.
Mål och måluppfyllelse
Det internationella kontorets arbete syftar till att utveckla landstingets verksamheter och
främja Stockholmsregionens utveckling. Det medför att arbetet utgår från gränsöverskridande
frågor om exempelvis miljö och smittskydd, medlemskapet i EU och kunskapsutveckling
genom expertsamverkan och nätverk.
Kontoret har ett antal utvecklingsmål. Samarbetet med HSN-förvaltningen vidareutvecklades
liksom stödet till en del sjukvårdsproducenter. Under året har ett antal aktiviteter genomförts
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när det gäller smittskyddsarbete. HSN-förvaltningen, kulturförvaltningen, SLL Personal och
flera enskilda projektgrupper fick stöd för att söka EU-medel.
Verksamhetens omfattning och innehåll
I stort sett utvecklades verksamheten i linje med den verksamhetsplan som fastställdes i
början av året. Den struktur som utvecklats för de internationella samarbetena med ett
grundläggande avtal och arbetsplaner på ett eller två år har visat sig var mycket effektiva.
Verksamheten har dock inte vidareutvecklats enligt de intentioner i de internationella
riktlinjerna.
Kontorets nära samarbete med SEU har påverkats av de förändringar som skett inom SEU:s
organisation.
Förväntad utveckling 2011
Det behövs en översyn av de Internationella riktlinjerna.
SLL Juridik och Upphandling
Inom detta funktionsområde finns avdelningar Juridik och Upphandling.
Juridikavdelningen
Avdelningen bistod under året med juridiskt stöd i många ärenden. Särskilt i arbetet med en
ny upphandlingspolicy och riktlinjer för tillämpningen av policyn. Under det första halvåret
gällde många arbetsuppgifter besluten kring Nya Karolinska Sjukhuset, NKS. Under andra
halvåret var det ett nära samarbete med projektet om upphandlingen av S:t Görans sjukhus.
Avdelningen tog fram ett underlag för beslut om nytt reglemente och andra styrande
dokument med anledning av den nya mandatperioden.
Mål och måluppfyllelse
Juridiska avdelningen ger kvalificerad juridisk rådgivning och service till politikerna och
anställda i landstingets verksamheter för att uppfylla landstingets skyldigheter gentemot
invånarna.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Efterfrågan på de juridiska tjänsterna ökade. Därför har avdelningen köpt konsulttjänster,
främst för överprövningsmål av genomförda upphandlingar.
Som ett led i kvalitetsarbetet informerar medarbetarna varandra en gång i månaden mer
djupgående om förändringar inom de olika rättsområdena.
Det finns en förbättringspotential för ett mer strukturerat kvalitetsarbete.
Förväntad utveckling 2011
Projektet upphandling av S:t Görans sjukhus behöver juriststöd liksom NKS-förvaltningen i
sitt avtalsarbete. Arbetet med ett nytt avtal om rätten att köra pendeltåg på de statliga spåren
fortsätter och kan komma att kräva stora utredningsresurser.
Frågor kring IT ökar. Det gäller dels tolkning och tillämpning av befintliga avtal, dels
förutsättningar för nya avtal.
Upphandlingsavdelningen
Avdelningen arbetade vidare med att kvalitetssäkra sina processer, mallar och
avtalsdokument. Utvecklingen mot ett mer konsultativt förhållningssätt fortsatte. Denna
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förändring medför inte bara ett ändrat arbetssätt inom avdelningen utan även för olika
verksamheters medverkan vid upphandlingar. Inriktningen har tydliggjorts i den nya
upphandlingspolicyn, som antogs av landstingsfullmäktige under våren.
Det upphandlingsstöd som används vid upphandlingar uppgraderades.
Mål och måluppfyllelse
Den genomförda omorganisationen har inneburit att arbetet med avdelningsinterna mål och
mätetal ännu inte genomförts.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Vid omorganisationen bildades ytterligare en enhet. Syftet med den nya enhetsindelningen är
bland annat att så lång som möjligt samla alla processer som rör en viss verksamhet inom en
och samma enhet.
Förväntad utveckling 2011
Arbetet med att utveckla det konsultativa arbetssättet fortsätter. Här behövs ännu större
ansträngningar för att ytterligare öka förståelsen för vikten av att verksamheterna deltar vid
när en upphandling ska genomföras.
SLL Personal
SLL Personal samordnade och arbetade strategiskt med landstingsgemensamma
rekryteringsfrämjande åtgärder. För att stötta kompetensplaneringen fortsatte projektet KOLL
att implementera den landstingsgemensamma kompetensmodellen.
Tillsammans med Stockholms stad utvecklades ett Vård- och omsorgscollege och under året
började den första årskullen. Särskilt fokus lades på marknadsföringsinsatser och aktiviteter
till ungdomar och studenter. Projektet "Din kompetens - Vår möjlighet" beviljades medel av
ESF-rådet och kunde starta i augusti. Arbetsmarknadsåtgärden "Lyft" introducerades 1
januari.
Upphandlingen av en ny drifttjänst för PA-systemet Heroma avslutade i februari. I juni
flyttades driften över till den nya miljön.
Mål och måluppfyllelse
Landstingets budgetmål att den genomsnittliga sjukfrånvaron ska minska till högst 5 procent
uppnåddes nästan; i december var den 5,4 procent.
För medarbetarundersökningen var budgetmålet att medarbetarindex skulle förbättras med
minst en procentenhet. Målet uppnåddes; medarbetarindex för landstingskoncernen ökade
från 74 till 75.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Avdelningen täcker in landstings strategiska frågor av utvecklingskaraktär samt
förhandlingsfrågor inom hela det personalpolitiska området. I avdelningens uppdrag ingår
pension, central systemförvaltning av personaladministrativa system, arbetsrätt och
förhandling, ledarskap, kompetensförsörjning och utbildning, arbetsmiljö och hälsa samt
jämställdhet och mångfald.
Avdelningen arbetar långsiktigt med att samordna och stödja arbetet med chef- och
ledarskapsfrågor inom hela chefsförsörjningsprocessen.
Driftstjänsten för PA-systemet Heroma upphandlades. Det 3-åriga avtalet började gälla den 1
juni.
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Ett nytt 3-årigt avtal tecknades med KPA för pensionsadministration för såväl förvaltningar
som landstingsägda bolag. Avtalet börjar gälla 2011.
SLL har kommit överens med Arbetsförmedlingen dels om 400 Lyft-platser inom
landstingsverksamheter och 100 platser inom verksamheter som är finansierade av
landstinget, dels om 200 sommarjobb inom landstingsverksamhet och verksamheter
finansierade av landstinget. SLL antog regeringens utmaning att tredubbla antalet
sommarjobb för ungdomar till 2 100.
Under 2010 startade ett utvecklingsprojekt kring verksamhetsförlagd utbildning, VFU,
tillsammans med Västmanlands läns landsting, Sörmlands läns landsting, Mälardalens
högskola, Karolinska Institutet och Röda Korsets högskola.
Förväntad utveckling 2011
Avdelningen ska samordna och arbeta strategiskt med landstingets 'employer branding'.
Implementeringen av verktyg för kompetensplanering fortsätter och projektet kring
verksamhetsförlagd utbildning börjar implementeras. Avdelningen fortsätter sina satsningar
på att rekrytera och utbilda utländsk vårdpersonal. Många av de satsningar som startade 2010
fortsätter och vidareutvecklas.
En ny organisation för att hantera utbildningsfrågor, alltifrån grundskola till ST-utbildning,
kommer att utvecklas och etableras. Under året startar den första yrkeshögskoleutbildningen
vid Åsö vuxengymnasium som ett led i utbyggnaden av Vård- och omsorgscollege.
Genomgången av klagomålsärenden till Patientnämnden ur ett genusperspektiv är klar och
ska sammanställas. Fem chefer inom landstinget kommer att delta i ett utvecklingsprogram,
som är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Skåneregionen. Arbetet med en
lönekartläggning för perioden 2012 t.o.m. 2014 påbörjas med att bland annat ta fram en
kravspecifikation inför upphandlingen av ett lämpligt verktyg.
SLL Ekonomi och finans
Verksamheten löpte på enligt plan med att ta fram budgetunderlag, koncernens samtliga
bokslut inklusive årsbokslut, prognoser för skatteunderlaget med mera. Under året
genomlystes och utvecklades koncernrapportering och analys.
Mål och måluppfyllelse
Avdelningens övergripande uppdrag är, som tidigare, att ansvara för koncerngemensamma
redovisningsprinciper, koncernrapporteringssystemet, SLL:s operativa ekonomistyrning och
för koncernens finanspolicy samt för att sammanställa, följa upp och analysera SLL:s
verksamhet och delta och driva koncernövergripande projekt.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Kvaliteten i rapporteringen har varit god då uppsatta deadlines hållits. Kvaliteten i att ta fram
budgetunderlag samt med att inrapportera budgetunderlag var god.
Förväntad utveckling 2011
Avdelningen båda enheter fortsätter att utveckla sina respektive verksamheter.
I början av året blir en rapport klar om att förbättra koncernrapportering och analys.
SLL Miljö
SLL Miljö behöll ett högt tempo i miljöarbete under 2010, en stor mängd projekt
genomfördes och avdelningen drev att antal samverkansgrupper inom landstinget. SLL Miljö
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representerade vidare landstinget i fler externa nätverk. Avdelningen satsade särskilt på
kommunikation av miljöarbetet.
Mål och måluppfyllelse
Under året gick miljöarbetet framåt på samtliga målområden i Steg 5 och förutsättningarna är
mycket goda att för att miljöprogrammet ska nås.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Under 2010 påbörjades en kompletterande kartläggning av landstingets energianvändning. En
handlingsplan för att minska landstingets miljöpåverkan av läkemedel togs fram. Alla
landstingets förlossningsavdelningar kan nu rena lustgas.
Andelen ekologiska livsmedel för patientmåltider och övriga livsmedel var cirka 20 procent,
vilket är i linje med budgetens riktvärde och en fördubbling jämfört med året innan.
Omkring 2000 personer inom landstinget deltog i olika utbildningar och seminarier.
I fem centrala upphandlingar av sjukvårdsartiklar ställdes krav på att följa uppförandekoden
för socialt ansvarstagande. Avdelningen deltog aktivt i att utforma den internationella
standarden för socialt ansvarstagande som blev klar 2010.
Förväntad utveckling 2011
Grunden för att nå målen i Miljö Steg 5 är så väl lagd att de kommer att nås under 2011.
SLL Produktionssamordning
SLL Produktionssamordning hade 2010 enheterna Övergripande Vårdfrågor, ÖVF,
Medicinskt Kunskapscentrum, MKC, Avdelningen för Vårdinformatik, AVI, Smittskydd
Stockholm med enheterna Vårdhygien och Strategigruppen för rationell
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, STRAMA, samt den virtuella
enheten Regionalt CancerCentrum, RCC.
Övriga Vårdfrågor, ÖVF
Ytterligare 300 linjechefer utbildades i grundläggande patientsäkerhet. Det elektroniska
awikelsesystemet Händelsevis utvecklades vidare bland annat har applikationer för biobanker
och miljö tagits fram. Med den nya enheten Vävnadssamordnare SLL har landstinget en
etablerad struktur för vävnadsinrättningar. Kampanjen TUFF, trycksår, undernäring,
förebyggande och undernäring fortsatte framgångsrikt. Enheten genomförde en omfattande
vårdplatsutredning tillsammans med en konsultfirma.
Koncernövergripande IT-samordning, KITS, koncentrerade under hösten sitt arbete på att få
igång det stora gemensamma projektet kring Framtidens IT-stöd samt arbetade vidare på en
gemensam lösning inom landstinget för Bild och Funktion.
Medicinskt Kunskapscentrum, MKC
I januari slogs Läkemedelscentrum och Stöd till Kunskapsstyrning samman och bildade
Medicinskt Kunskapscentrum. Samtidigt slogs sex läkemedelskommittéer samman till en
kommitté som är gemensam för hela regionen, Stockholms Läkemedelskommitté. MKC ska
utifrån vårdens behov ta fram, utveckla, förpacka, kommunicera och implementera
medicinska riktlinjer, behandlingsrekommendationer och annan evidensbaserad kunskap för
att stödja hälso- och sjukvårdens aktörer.

21

Stockholms läns landsting
Landstingstyrelsens förvaltning

Årsbokslut 2010
Förvaltningsberättelse

Specialistråden inom Stockholms Medicinska Råd presenterade en omfattande genomgång
om "Framtidens hälso- och sjukvård". Flera viktiga fokusrapporter och vårdprogram samt ett
par HTA-värderingar av nya medicinska metoder togs fram.
Avdelningen för Vårdinformatik, AVI, blev i september en enhet inom MKC. Enheten
ansvarar för att förvalta och utveckla beskrivningssystem.
Avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien och STRAMA
För Smittskydd präglades en del av året av att följa upp de insatser som gjordes under
pandemin med den Nya influensan A (H1N1). Ett 30-tal utbrott av tarmsmitta hanterades.
Tillsammans med Migrationsverket startade Smittskydd ett projekt för att ta reda på hur
hälsosamtal av asylsökande fungerar.
Enheten Vårdhygien tog fram ett interaktivt e-learningprogram om Basala hygienrutiner.
STRAMA:s arbete med rationell antibiotikaanvändning började ge positiva effekter med
förbättrade förskrivningsmönster.
Regionalt CancerCentrum, RCC
Stockholms län landsting är ett av sex landsting som fått stimulansmedel från Socialstyrelsen
för att bilda ett Regionalt CancerCentrum. Tanken är att inkorporera verksamheten vid
Onkologiskt Centrum och ert antal processägare inom det onkologiska området som får
ansvar för sammanhållna vårdkedjor.
Mål och måluppfyllelse
PS mål är att hjälpa landstingsledningen med underlag för beslut, att stödja samtliga
producenter att ge vård av hög kvalitet, att samordna landstingets resurser på bästa sätt och att
värna patientsäkerhet inkluderande service/bemötande för medborgarna.
Användningen av MKC:s e-tjänster ökade. Även följsamheten till Kloka Listan vid
förskrivning av läkemedel inom öppenvården ökade.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Ett nytt avtal tecknades om Händelsevis. Ett avtal tecknades med SKL om att utveckla
databaser. Särskilda satsningar under året var en regional Patientsäkerhetsdag samt fortsatt
TUFF-Kampanj.
Förväntad utveckling 2011
Från och med 2011 överförs nästan hela SLL Produktionssamordning och dess
uppdrag/funktioner till hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.
För M K C är det vitalt med en fortsatt konsolidering av landstingets centrala kunskapsstyrning
och att fortsätta stärka sambanden mellan olika expertfunktioner. MKC ska arbeta med sex
prioriterade områden; antibiotikaförskrivning, diabetes, lårbensfraktur, stroke, hj ärtsvikt samt
depression och ångest. Vidare vill MKC få färdigt en ny dataplattform för en säkrare och mer
rationell hantering av olika kunskapsbaser som används för förskrivarstöd.
Vaccinationsregistret "Vaccinera", som skapades till pandemivaccinationerna 2009, ska
vidareutvecklas.
STRAMA ska bland annat dra igång ett projekt tillsammans med MKC för att stödja den
öppna vården att nå förskrivarmålen.
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Mångfald och övriga verksamhetsförändringar

SLL IT har från och med årsskiftet övertagit IT-driftansvaret för Södersjukhuset AB. I
samband med detta utökades Teknikavdelningens personal med 21 personer. Från och med
oktober har totalt 9 personer från SÖS systemförvaltnings- och utvecklingskompetens flyttats
till SLL IT.
Medicinskt kunskapscentrum (MKC) inrättades den 1 januari 2010 genom en
sammanslagning av den tidigare avdelningen Läkemedelscentrum och avdelningen Stöd till
kunskapsstyrning inklusive respektive expertstrukturer och kommittéer.
Ombildningsprocessen inleddes direkt efter årsskiftet och var klar den 1 september 2010.
Under hösten kom även avdelningen för Vårdinformatik att ingå i MKC. Från och med första
januari 2011 överförs hela verksamheten till HSN-förvaltningen.
3.1.1

LSF:s

omställningsåtgärder

I samband med årsbokslut 2009 gjorde LSF en avsättning om 20 mkr främst med anledning
av omställningsåtgärder kopplade till SLL IT. Under året har 14,2 mkr av avsättningen
ianspråktagits och resterande 5,8 mkr har återförts som ej utnyttjat per den sista december
2010. Därutöver har ytterligare kostnader för avgångsvederlag och särskild avtalspension
bokförts i årsbokslutet. Totalt har årets resultat påverkats negativt med 21 mkr med anledning
av detta.
3.2

Kvalitet

Inom förvaltningen har avdelningarna arbetat med kvalitet under året. Nedan ges några
exempel.
Genom öppenhet, kompetens, nåbarhet och pålitlighet strävar LSF service efter att få nöjda
kunder. Efter genomförd enkät i slutet av 2009 har ett förbättringsarbete startat, det som varit
prioriterat i detta arbete har varit att öka nåbarheten. Kundenkäten är ett underlag för fortsatt
kvalitetsarbete inom avdelningen.
Kansliavdelningen arbetar med ständiga kvalitetsförbättringar. Under året har den politiska
ärendeprocessen och nämndadministrationen genomlysts och kommer under 2011 inom
ramen för Edit-projektet effektiviseras och till stor del ske elektroniskt och automatiserat.
Ytterligare kvalitetsförbättring har genomförts under hösten 2010 då central postöppning
infördes för hela LSF.
Vid Arkiv- och Biobankscentrum kvalitetsgranskas ärendehanteringen kontinuerligt. Då
många av de allmänna handlingar som hanteras i processen omfattas av sekretess är det
viktigt att dessa hanteras korrekt. Kvalitetsgranskningar sker dels genom regelbundna
stickprov dels genom att registrator granskar samtliga handlingar i ärendet i samband med
avslut.
Arbete med processkartläggning av ABC:s verksamheter har inletts under året på depå, tillsyn
och e-arkiv. Projektet fortsätter under 2011. Syftet är att effektivisera verksamheten, höja
kvaliteten, se över ärendehandläggningstiden men även en anpassning till det arbete som
pågår inom övriga arkivsverige med målsättningen en övergång från allmänna arkivschemat
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till en mer verksamhetsbaserad arkivredovisning. Den kartläggning av processer inom ABC
som skett är dels en grund för en verksamhetsbaserad arkivredovisning men även ett redskap i
kvalitetssäkringen av ABC: s processer. Ett första steg mot en effektivare och snabbare
ärendehandläggning har varit ettförändratjourarkivariesystem.
En omfattande kvalitetssäkring av informationen i beståndsregistret Visual Arkiv har inletts.
Målet är att säkra att vi har korrekt information i systemet, planera vårdinsatser för arkiven
och att publicera registret för direktsökning i arkiven för våra kunder.
Awikelsesystemet Händelsevis har implementerats under året som ett led i att kvalitetssäkra
ärendehanteringsprocessen, miljö och arbetsmiljö.
Ett teamarbete mellan Landstingsarkivets enheter Tillsyn, Depå och E-arkiv har inletts i syfte
att kvalitetssäkra och effektivisera leveransprocessen.
ABC har under året påbörjat arbete med balanserad verksamhetsstyrning vilket kommer att
kunna kopplas till kvalitetsrelaterade mål under kommande år.
Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap (REK) gör årligen en kvantitativ
kvalitetsredovisning till Socialstyrelsen respektive Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB), vilket är en förutsättning för statliga bidrag. Tillsammans med
akutsjukhusen i SLL utvecklar REK kvalitetsindikatorer för den katastrofmedicinska
verksamheten. Indikatorerna följs upp vid årliga kvalitetsmöten per akutsjukhus samt i
akutsjukhusens och REKs verksamhetsberättelser. Ambulansleverantörernas och SOS Alarms
kvalitetsarbete följs upp vid strukturerade kvalitetsmöten med respektive leverantör.
Vid Berga naturbruksgymnasium utvärderas varje år ett antal prioriterade områden, utifrån
skolplanen som landstinget har bestämt. Samtliga värden för de prioriterade områdena är
högre än mål kraven.
Inom SLL Ekonomi och Finans har kvaliteten under 2010 varit god så till vida att uppsatta
deadlines kunnat hållas. Efter årsbokslutets färdigställande ska möten hållas inom
avdelningen där man diskuterar erfarenheter och förbättringspotentialer på det nyligen utförda
arbetet i syfte att höja kvaliteten ytterligare.
Kvalitetsarbetet inom Juridiska avdelningen är framförallt inriktat på att upprätthålla en så
hög kvalitet som möjligt inom de rättsområden som är mest frekvent tillämpade. Det innebär
att avdelningen varje vecka och mer djupgående en gång i månaden informerar varandra om
de förändringar som skett inom de olika rättsområdena. Ett annat viktigt inslag för att
upprätthålla kvaliteten är vidareutbildning utanför arbetsplatsen genom deltagande i kurser
och konferenser.
Utvecklingsavdelningen har under 2010 inlett ett kvalitetsarbete som är under utveckling.
Avdelningens projektarbete kvalitetssäkras genom att följa en projektstyrningsmodell där
uppföljning utgör en del.
FoUU-strategin bedöms ges stort fokus under 2011 och är även ett första steg i att
kvalitetssäkra landstingets FoUU-satsningar. Det betyder att det omfattande arbete med att
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utarbeta och förankra denna under det gångna året, först bedöms kunna ge effekt på kvaliteten
inom de närmaste åren.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat
Budget

Bokslut
Resultaträkning (Mkr)
Landstingsbidrag

2010
2 425

2437

0%

2425

0%

870

995

-13%

720

21%

3 295

3 432

-4%

3145

5%

Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter

-644

-604

7%

-647

0%

-1562

-1502

4%

-1497

4%

IT-tjänster

-396

-351

13%

-337

18%

Övriga kostnader

-630

-866

-27%

-585

8%

-3 232

-3323

-3%

-3 066

5%

-81

-74

9%

-88

-8%

1

2

-50%

9

-89%

-17

37

Personalkostnader
Lämnade bidrag

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

0

4.1 Årets resultat
Vid en jämförelse mellan årsutfallet och budget kan konstateras att utfallet är ca 17 mkr sämre
än budget. Det negativa resultatet förklaras främst av ökade IT-kostnader, kostnader för
särskilda avtalspensioner och avgångsvederlag samt ökade politiska kostnader. Samtidigt har
landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter bara till viss del förbrukats och
personalkostnaderna är lägre på grund av ej tillsatta tjänster.

Textkommentar
Ökade IT-intäkter
Uppräkning ALF-medel
Uppdragsutbildning FOUU
6% momskompensation
Vidaredeb kostnader lab tj MRSA
Specialdestinerade statsbidrag
Vidaredeb konsultkostnader
Intäkter från K l avseende bl a KTC
Gymnasieutbildningen (Berga)
Kostnader för labtjänster MRSA
Uppräkning av FoUU-medel
IT-tjänster
Övrigt
Ev ej analyserad restpost
S:a avvikelse

Intäkt
Avvikelse

Avvikelse

bokslutbudget

budget

16,0
49,7
19,2

16,0
49,7
19,2

8,1
37,1
3,8
5,3

8,1
37,1
3,8
5,3

3,0
1,8

6,0

-6,0

3,0
1,8
-37,1
-68,9
-55,0
0,0
0,0

150,0

-167.0

-17,0

-37,1
-68,9
-55,0

'(Bdopp)'
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4.2 Intäkter
Verksamhetens intäktsutfall 2010 uppgår till 3 295 mkr att jämföra med budgeten på 3 145
mkr. De ökade intäkterna, med 150 mkr, förklaras bland annat av erhållna bidrag för
uppräkning av statliga FoUU-medel, uppdragsutbildningar samt medel från K l till FoUU
bland annat avseende kliniskt träningscentrum. Därutöver har förvaltningen erhållit
statsbidrag för Regionalt cancercentrum och den 6%-iga momskompensationen.
Förvaltningen har vidarefakturerat kostnader för MRSA samt konsultkostnader avseende
diverse koncernövergripande projekt. Ovannämda intäkter motsvaras dock av ökade externa
kostnader.
IT-intäkter överstiger budget dels på grund av en icke budgeterad engångsersättning för
Atlasprojektet om 9 mkr samt intäkter kopplade till volymökningar.
Vid Berga naturbruksgymnasium har intäkterna ökat då ersättningen per elev har blivit högre
än beräknat samt att gällande ersättning för särskoleutbildningen har justerats.
Verksamhetens intäkter är 137 mkr lägre jämfört med bokslut 2009. Detta förklaras främst av
att vidaredebitering av kostnaderna för smittskyddsläkemedel fr o m 2010 hanteras av HSNförvaltningen samt att Säbyholms naturbruksgymnasium fr o m 1 juli 2009 övergick till annan
huvudman.
4.3

Kostnader

Verksamhetens kostnadsutfall (exkl. avskrivningar och finansnetto) uppgår till 3 232 mkr att
jämföra med årets budget på 3 066 mkr. Avvikelsen på 166 mkr förklaras främst av högre
kostnader för MRSA laboratorietjänster, som vidarefakturerats HSN-förvaltningen. Även
kostnaderna för FoUU har ökat vilka finansierats av intäkter i motsvarande omfattning från
Koncemfinansfinansiering. Dessutom har kostnaderna för IT-tjänster, bl a teknisk förvaltning,
system och applikationer, blivit högre än vad som budgeterats.
Verksamhetens kostnader är 91 mkr lägre jämfört med 2009, vilket förklaras av att
vidaredebitering av kostnaderna för smittskyddsläkemedel from 2010 hanteras av HSNförvaltningen och att Säbyholms naturbruksgymnasium fr o m juli 2009 övergick till annan
huvudman.
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4.3.1

Personal
-

Bemanningskostnader (Mkr)
Summa personalkostnader
varav förändring sem.sMd
varav lönekostnad
varav pensionskostnad
Inhyrd personal
varav läkare
varav sjuhköterskor
varav övrig personal

Bokslut
2010
-644
-1
-418
-15
-2

Summa bemanningskostnad
Lönekostnad per yrkesgrupp
varav läkare
varav sjuhköterskor
varav undersköterskor
varav övrig personal

-646

Bokslut
SjuMV:inviinnii:itt
Procentuell sjukfrånvaro

3,75%

Föiändr
Bokslut
2009
-604,0
7%
-0,4 150%
-403,0
4%
-4,0 283%
-4,5 -56%

-608,5

6%

Förändr
Bokslut
2009
%-enh
4,34% •0,59%

Budget
Avvik
•
%'
2010
-647
0%
0
-2%
-427
0
0 -2100%

-647

Budget
2010

0%

Avvik
%-'enh
4%

Personalkostnadsutfallet för 2010 uppgår till 644 mkr att jämföra med budgeterade 647 mkr.
I utfallet för 2010 ingår ca 21 mkr för särskild avtalspension och avgångsvederlag samtidigt
som personalkostnaderna i övrigt är lägre än budgeterat, vilket gör att utfallet hamnar i nivå
med budget.
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 2,0 mkr, vilket är en minskning med ca 2,5 mkr
d v s 56% jämfört med årsbokslut 2009. Inhyrning av personal har främst skett vid SLL
Personal, SLL IT och LSF Ekonomi.
Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med årsbokslut 2009 är 7%.
Detta förklaras av ökat antal anställda främst inom SLL IT och den politiska organisationen.
Sjukfrånvaron har minskat med 0,59% jämfört med bokslut 2010. Minskningen återfinns
främst inom naturbruksutbildningen.
Budget 2010

Bokslut 2(11(1
P e r s o n a l k o s t n a d s f ö r ä n d r i n g (%)
Total p e r s o n a l k o s t n a d s f ö r ä n d r i n g
varav avtalsenlig l ö n e ö k n i n g

i m f bokslut 2009

0

9

i m f bokslut 2009

6,6°/,

1,1%

3,7%

10,1%

6,0%

3,2%

-1,9%

varav v o l y m f ö r ä n d r i n g
varav p e n s i o n s k o s t n a d s f ö r ä n d r i n g

im7bot!ut°2 0 08

3X3.0".,

7,1%

500,0%

Volymminskningen med 1,9% mellan budget 2010 och bokslut 2009 beror på att Säbyholms
naturbruksgymnasium från och med halvårsskiftet överfördes till annan huvudman samt att
LAFA och Järva mansmottagning fr o m september 2009 överfördes till HSN-förvaltningen.
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Volymökningen på 0,3% mellan bokslut 2010 och bokslut 2009 förklaras främst av att ITverksamheten vid Södersjukhuset AB från och med 2010 har överförts till SLL IT samt att
den politiska organisationen har utökats.

Antal årsarbetare 2010

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Är 2010

Aug
Budget

Sep

Okt

Nov

Dec

Snitt

Snitt

Snitt

2010

Bu

2009

år 2009

Under 2010 hade LSF i genomsnitt 959 årsarbetare att jämföra med år 2009 då motsvarande
siffra uppgick till 956. Nettoökningen är 3 och förklaras dels av en minskning i antalet
årsarbetare med 29 som är relaterat till organisatoriska förändringar samt dels av att antalet
årsarbetare har ökat med 32 under år 2010.

Snitt antal årsarbetare
årsbokslut 2009
förändring

:

,

95o

år 2010

organisatoriska förändringar

-29

ökning antal årsarbetare

32

nettoförändring
årsbokslut 2010

3
959

28

=yvi= Stockholms läns landsting

Årsbokslut 2010

Landstingstyrelsens förvaltning

Förvaltningsberättelse

Av följande tabell framgår nettoökningen uttryckt i snitt antal årsarbetare inom LSF: s olika
funktionsområden. Tabellen är justerad för organisatoriska förändringar

Ack utfall
Snitt årsarbetare (åab)

1012

Förändring

Forandr

snitt åa

%

0912*

Totalt snitt årsarbetare

959

927

LSF Administration

149

151

-2

-1,3%

2

3

-1

-33,3%

Koncernledning
Politisk organisation
SLL Produktionssamordning
SLL Ekonomi och finans

3,5%

73

66

7

10,6%

162

154

8

5,2%

16

15

1

6,7%

352

8

2,3%

360

SLL IT

32

SLL Juridik och upphandling

54

54

0

0,0%

SLL Kommunikation

22

25

-3

-12,0%

SLL Miljö

10

10

0

0,0%

SLL Personal

34

33

1

3,0%

SLL Utveckling & styrning

16

17

-1

-5,9%

-

-

0

0,0%

60

52

8

15,4%

Övrigt C F F
Övrigt/Gymn utb

* justerat för organisatoriska förändringar
Ingående värde december 2009

956

varav överföring till Säbyholms gymn skola till A B F

-34

varav överföring av L A F A o Järva till H S N - f

-16

org flytt av IT-tjänster från SÖS till SLL-IT

21

Organisatoriska

forändringar

-29

Utgående värde

927

Antalet årsarbetare har ökat reellt med 32 jämfört med föregående år. Bland de verksamheter
som har ökat antalet årsarbetare kan nämnas, SLL IT, SLL Produktionssamordning och den
politiska organisationen. Organisatoriska förändringar såsom t.ex överföring av Säbyholms
naturbruksgymnasium samt flytt av verksamheter till HSN:f har år 2010 lett till en minskning
av antalet årsarbetare med 29.
1 F/I.S/HSN

iiii
årsarbetare
Totalt snitt årsarbetare

1
959

Bokslut

Foiandr

Budgcl

2009

%

2010

956

0%

938

Helårsarbete
(Närvarotid inkl. euulid .sann Iramarolid under on »uipaind d m d c u l mal arlvlsuJ lur hdlid.sdiisLillJ
motsvaiande per

B

„

tr

r

r

Närvaro helårsarbete

971

974

-0,3%

Frånvaro helårsarbete

193

196

-1,4%

m

Totaltid
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Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Under förra året hade Smittskyddsavdelningen kostnader för läkemedel, vilka kvittades mot
motsvarande intäkter från HSN-förvaltningen. Från och med i år minskar motsvarande
transaktioner då kostnaderna bokförs direkt hos HSN-förvaltningen. Kostnaderna är ca 246
mkr lägre 2010 jämfört med motsvarande period 2009.
Kostnaderna för laboratorietjänster (MRSA), vilka faktureras HSN-förvaltningen har ökat
med ca 32 mkr.
IT-kostnaderna har blivit högre i bokslut 2010 jämfört med bokslut 2009, vilket till viss del
förklaras av att Södersjukhuset AB:s IT-verksamhet fr o m 2010 har överförts till SLL IT.
Av landstingstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 20,1 mkr, har 4 mkr ianspråktagits
2010.
Kostnaderna för övriga lämnade bidrag har ökat med ca 7 mkr, vilket till största delen beror
på att bidrag för Take Care (huvudjournalsystem) har utbetalats till Danderyds sjukhus AB.
Under 2010 har 143 mkr utbetalats i bidrag/medlemsavgifter till bl a Skärgårdsstiftelsen,
SKL, Södertörns högskola, Mälardalstrafik m fl.
Ränteintäkterna har minskat, med 8 mkr, jämfört med budget. Anledningen till detta är det
låga ränteläget.
4.3.3

Budgetavvikelse per

funktionsområde
Avikelse mot

Budgetavvikelse (Mkr)
Funktionsområde

LSF Administration (inkl Gymnasieutb)

Ll

SLL Ekonomi och Finans

2,0

SLL Kommunikation
SLL Juridik och Upphandling

-0.7
1.7

SLL Personal
SLL Miljö
SLL IT

1.0
-23.3

SLL Utveckling & styrning

3,8

SLL Produktionssamordning

-0,8

Politiska kostnader
Koncernövergripande uppdrag inkl ledning
S: A R E S U L T A T

-13,2
5,8
-17,0
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De största avvikelserna från budget per funktionsområde förklaras av följande:
Administrationen redovisar ett positivt resultat bland annat beroende på att hyres- och
avskrivningskostnaderna har blivit lägre än beräknat samt att en del av LSF service planerade
åtgärder av olika skäl blev framflyttade till hösten, exempelvis inloggning med E-tjänstekort
till PC och kopiatorer. HR-avdelningens överskott förklaras främst av lägre
personalkostnader. Förvaltningen har erhållit ersättning från Berga naturbruksgymnasium för
administrativa tjänster. De finansiella intäkterna, som redovisas under administrationen, har
blivit ca 8 mkr lägre än beräknat.
Kansliavdelningen redovisar ett negativt resultat som huvudsakligen förklaras av att ett antal
medarbetare fått särskild avtalspension, ökade kostnader för bidrag till
handikapporganisationerna samt ökade kostnader för annonskostnader till
landstingsfullmäktiges möten.
Berga naturbruksgymnasium redovisar ett marginellt överskott.
SLL Ekonomi och Finans har under året haft lägre kostnader än budgeterat främst beroende
på ej tillsatta tjänster samt att en del av medlen för konferenser och utbildning inte har
utnyttjats.
SLL Kommunikation redovisar ett negativt resultat då avdelningen startade arbetet med
SLL-övergripande Folkhälsosatsning/folkhälsokommunikation tidigare än beräknat, till följd
av beslutad Folkhäsopolicy. Därutöver har kostnaderna för uppdraget att arbeta med
kommunikationsinsatser kring Mat på sjukhus blivit högre än beräknat.
SLL Juridik och Upphandlings överskott förklaras till största delen av att
Upphandlingsavdelningen till följd av personalomsättning haft obemannade tjänster.
SLL Personal redovisar ett överskott främst beroende på att kostnaderna för det
personaladministrativa systemet Heroma, arbetsmarknadspolitiska program samt personal
varit lägre än beräknat.
SLL Miljös överskott förklaras av att några projekt inte har genomförts på grund av tidsbrist.
SLL IT:s underskott på drygt 23 mkr förklaras av en kombination av positiva och negativa
poster. Kostnaderna överstiger budget med 38 mkr samtidigt som intäkterna avviker positivt
mot budget med 15 mkr. De högre kostnaderna förklaras främst av ökade kostnader för
nationell ehälsa, konsultinsatser och konsolidering. Intäkterna överstiger budget dels på
grund av en icke budgeterad engångsersättning för Atlasprojektet om 9 mkr samt intäkter
kopplade till volymökningar.
SLL Utveckling & styrning redovisar ett överskott, vilket främst förklaras av lägre
personalkostnader då Utvecklingsavdelningen under året haft ej tillsatta tjänster.
Internationella kontoret har haft färre aktiviteter än planerat i Polen och Ryssland.
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SLL Produktionssamordning redovisar ett underskott på 0,8 mkr och det förklaras av högre
konsultinsatser bland annat för NYSA (elektroniskt verksamhetsstödförepidemiologisk
övervakning).
De politiska kostnaderna redovisar ett negativt resultat då de politiska kansliernas sparade
medel under mandatperioden har förbrukats under 2010.
Koncernövergripande uppdrag inkl lednings överskott förklaras av att landstingsstyrelsens
anslag för oförutsedda utgifter bara till viss del har ianspråktagits.

4.4

Resultatdisposition

Eget kapital
Tkr
Årets resultat
Lokalt eget kapital

-17 001
19 829

Summa eget kapital
4.5

2 828

Investeringar

Inja^ringar(Mkr)
Inventarier, möbler,bilar

Budget l.F

status

2010

1

Immateriella tillgångar

11

Datorer etc

78

Ombyggnad i förhyrda lokaler

Nuvarande

3
163

Maskiner/Inventarier/IT
Totalt investeringar

93

o

163

Under året har investeringar främst gjorts i datorer, servrar m m. Därutöver har en ombyggnad
skett i SLL IT:s lokaler samt upprustning av konferenssalar i landstingshuset. Från och med
2010 har Landstingsstyrelsens förvaltning immateriella tillgångar. Anskaffningsvärdet uppgår
till 11 mkr.
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4.6

Balansräkning
lo. mliiiK.

Mokslul

Mkr

.- 2009

B;II:III M-;Miiiiii"(MKi-)

Tillgångar
Anläggningstillgångar

155

151

4

Omsättningstillgångar

733

738

-5

326

352

88X

SS')

-1

3

57

-54

i:

32

-20

varav kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

-26

Skulder
Långsiristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

2

8

.863

798

65

888

889

-1

10

Anläggningstillgångarnas nettovärde har ökat. Under året har överföring skett av ITverksamhet från Södersjukhuset AB till LSF. Koncerninterna reversfordringar har reglerats.
Omsättningstillgångarna har netto minskat med 5 mkr. De likvida medlen har minskat med 26
mkr. Kundfordringarna har ökat med 19 mkr samtidigt som de upplupna intäkterna minskat
med 21 mkr. Båda dessa förändringar förklaras av att förvaltningen kommit i fas beträffande
faktureringen under 2010. De externa projektens fordringar har ökat med 20 mkr. Övriga
kortfristiga fordringar har ökat med 8 vilket förklaras av ökade förutbetalda kostnader samt
högre momsfordran.
Det egna kapitalets minskning beror på årets underskott samt återbetalning av föregående års
fastställda resultat. Avsättningarna har minskat till följd av avslutad omställningsreserv.
Skulderna har ökat med 73 mkr. De långfristiga skuldernas ökning med 8 mkr beror på
nytecknade omställningsavtal för personal. De kortfristiga skuldernas ökning med 65 kan
hänföras till ökade leverantörsskulder med 60 mkr, ökning av skulder i externt finansierade
projekt med 59 mkr, ökade personalrelaterade skulder med 13 mkr samtidigt som upplupna
kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med totalt 67.
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4.6.1

Finansierings- /

kassaflödesanalys

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
mkr

r
2010

Verksamhetens kassaflöde
Summa kassaflöde från verksamheten

2009

64

110

44
108

71
181

-86
22

•165
17

Nettoförändring av övrig finansiering
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

-48
-26

-68
-51

352
326

403
352

Kontrollrad, likviditet

-26

-51

Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde före investeringar
Investeringar
Nettoförändring av investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringar

2)

Lånefinansiering
Nettoförändring av lånefinansiering
Övrig finansiering

1) Mall till årsredovisning bolagsverksversion innehåller kassaflödesanalys.
Årsredovisning som lämnas till landstingsfullmäktige innehåller finansieringsanalys
2) Nettoförändring av investeringsverksamheten är nettoförändringen av
anläggningstillgångarna justerat för avskrivningar.
Kommentarer till finansieringsanalysen
Under 2010 har LSF:s likvida medel minskat med 26 mkr, vilket delvis förklaras av
investeringar inom SLL IT.
Kassaflödet från verksamheten efter investeringar uppgår år 2010 till 22 mkr. Detta är årets
resultat inklusive avskrivningar och förändringar i anläggningstillgångarna. Iförändringenav
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likvida medel ingår bl a den årliga regleringen av "föregående års överskott", samt
förändringarna i kortfristiga fordringar och skulder.

5 Ledningens åtgärder
Kombinationen av att LSF i årsbokslut 2010 redovisar ett negativt resultat på 17 mkr
samtidigt som förvaltningen fått ett sparbeting på 50 mkr i budget 2011 leder till en
fokusering på att hitta besparingar och effektiviseringar. LSF ser över sin organisation och
moderniserar och processorienterar sitt arbete mer än tidigare. Därutöver pågår en översyn
av LSF: s organisation som handlar om att definiera vilken verksamhet som ska bibehållas
och utvecklas och vad som kan avvecklas. Som ett led i denna process har förvaltningen i
slutet av 2010 gått ut med riktade erbjudanden om SAP och avgångsvederlag. Kostnaderna
relaterade till omställningen har påverkat LSF: s resultat negativt med 21 mkr i
årsbokslutet.
Under 2011 kommer arbetet med att hitta effektiviseringar och besparingar pågå parallellt
med utformningen av detalj organisationen för LSF

6 Personal
6.1
Verksamhetsförändringar och omstruktureringar
SLL IT samt SLL Produktionssamordning har under året genomfört omstruktureringar och
verksamhetsförändringar för att kunna fullfölja erhållna uppdrag på ett effektivare sätt.
Organisationsutvecklingen har varit lyckosam men effekten återstår att mäta.
Många satsningar och projekt har genomförts med bäring på medarbetareenkäten. Chefs- och
ledarutveckling samt ett antal medarbetardagar kan nämnas som exempel.

6.2
Personal- och kompetensförsörjning
I dagsläget är kompetensförsörjningsläget gott men på långsikt måste LSF utveckla en
tydligare strategi för kompetensförsörjning.
För närvarande finns inga särskilda rekryteringsbehov.
Med anledning av besparingskrav finns det en risk för samtliga yrkesgrupper inom LSF.
6.3
Chef- och ledarskap
Nytt chefs- och ledarskapsprogram är framtaget och genomfört. Detta med anledning av de
formella krav som ställs på LSFs chefer genom riktlinjernaförchefs- och ledarskap.
6.4
Arbetsmiljö och hälsa
En genomlysning och utveckling av LSfs arbetsmiljöarbete har gjorts.
Friskvårdsdag har genomförts och information om LSFs friskvårdsförmåner har givits.
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Rehabiliteringsarbetet fortgår och här har ett utvecklingsarbete skett med fokus på tydligare
sjukfrånvarostatistik. Insatser har gjorts för att minska långtidsfrånvaron.
Samverkansarbetet har utvecklats och har tagit form i ett nytt samverkansavtalförLSF.
6.5
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har gått ner inom LSF.
6.6
Jämställdhet och mångfald
En mångfaldsföreläsning har genomförts i frukostseminarieform.

7

Miljö

LSF:s roll har under verksamhetsåret varit att styra, leda och samordna hela landstingets
miljöarbete utifrån målen i det av fullmäktige beslutade miljöprogrammet Miljö Steg 5. LSF
har under 2010 arbetat på en övergripande och strategisk nivå genom att driva
utvecklingsprojekt, löpande utvärdera SLL:s miljöarbete och genomföra ett målinriktat
kommunikationsarbete. Miljö Steg 5 innehåller mål inom de viktigaste miljöområdena för
landstinget och styrmedel som ska användas för att lyckas uppnå målen. Miljömål finns inom
Transporter, Energi, Läkemedel, Kemikalier och Produkter.
Miljöprogram för 2012 till 2016
Sedan hösten 2009 har LSF lett arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för perioden
2012-2016. Förslaget har tagits fram i ett brett samarbete med externa och interna aktörer för
att skapa ett väl förankrat, ambitiöst och på samma gång genomförbart miljöprogram. Under
våren 2010 fattades beslut i landstingsstyrelsen om att programmet ska omfatta
miljömålsområdena resurseffektivt, klimateffektivt och hälsofrämjande. Inför beslut om det
nya miljöprogrammet har för första gången en ekonomisk konsekvensanalys genomförts för
de åtgärder som krävs för att delmålen ska uppnås.
Dessutom har LSF ett eget systematiskt miljöarbete, som omfattar den egna förvaltningens
miljöpåverkan och som huvudsakligen är indirekt. En mer utförlig beskrivning av LSF:s
miljöarbete 2010 återfinns i bilaga M .
7.1
Miljö Steg 5
För redovisning av arbetet med målen i Miljö Steg 5 se bilaga M .
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7.2.1

Tillståndsplikt och
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anmälningsplikt

LSF omfattas inte av tillstånds- eller anmälningsplikt.
7.2.2

Köldmedier

LSF omfattas inte av kraven i SFS 2007:846 och rapporterar således inte total mängd, påfylld
mängd och omhändertagen mängd köldmedier.
7.2.3

Avfall

LSF samordnar SLL:s avfallsråd, som träffas cirka fyra gånger per år och består av
representanter från vårdens förvaltningar och bolag, enheten för vårdhygien, Locum AB och
Smittskyddsinstitutet med flera. Rådets uppgift är bland annat att tolka lagstiftningen inom
området, diskutera frågor inom vårdens specialavfall, konventionellt avfall och
elektronikavfall.
Uppgifter från centralt upphandlade entreprenörer avseende mängden specialavfall från
vården, kemikalieavfall samt elektronikavfall kommer att redovisas under slutet av januari.

8

Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

9 Bilagor
D
E
F
G
H
I
M
N
O

Investeringar Maskiner/Inventarier/IT 2010
Hälsobokslut 2010
Löner och arvoden 2010
Representation 2010
Frågeformulär finanspolicy
Uppföljning av policybeslut 2010
Miljöredovisning
Resultat- och balansräkning inkl Gymnasieutbildningen 2010
Noter till resultat- och balansposter 2010

10 Nämnd/styrelsebehandling
Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2010 behandlas i
landstingsstyrelsen den 8 mars 2011.
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Stockholm 2011-01-31

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
Jyström
Administrativ direktör
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Investeringsutfall 2010. Maskiner, inventarier och IT. Landstingsstyrelsens förvaltning (2950) inkl gymnasieutbildningen

Investeringsutgifter (mkr)

Kommentar

Budget
2010
enligt LF beslut

Bokfört
2010

Avvikelse
BU-BO

Förklaring
till
avvikelse

133,1
1,5
10,0
12,1

88,5
0,0
0,6
1,4

44,6
1,5
9,4
10,7

Senarelagda investeringar
Fokus varit på e-arkivdrift till SLL IT
Senarelagda investeringar
Senarelagda investeringar

5,1
1,0

2,2
0,6

2,9

162,8

93,3

69,1

1 Specificerade objekt
Nyinvesteringar
IT-investeringar

E-arkivet
Utrustningsinvesteringar LSF service
Radiokommunikationssystemet Rakel
Reinvesteringar
Objekt 1

Objekt 2
etc
Myndighetskrav
Objekt 1

Objekt 2
etc

2 Ospecificerade objekt
Nyinvesteringar
Nyinvesteringar gymnasieutbildningen (2610)

Senarelagda investeringar
Senarelagda investeringar

Reinvesteringar
Myndighetskrav

S:a investeringsutgifter

1 (1)
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Hälsobokslut
Landstingsstyrelsens förvaltning
Alla uppgifter ska vara könsuppdelade så långt som möjligt.
Personalkostnader (Tkr) (inkl Berga

Naturbruksgymnasium)

2010
2009
644 372
604 270
Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter
Investering i kompetensutveckling (Tkr) _exkl moms
2010
Män

2009
Kvinnor Män
Totalt
Totalt
547,6
736,6
Investering i kompetensutveckling; kostnader för extern utbildning, kurskostnader samt lönekostnader inkl PO-pålägg.
Kvinnor

Friskvård (Tkr) - exkl moms
2010
Män

Kvinnor

(Frango kto 4660) - inkl Berga naturbruksgymnasium
2009
Män

Totalt
Kvinnor
738,4

Tillämpas "friskvårdstimme"

Totalt
567,2

Som friskvård definieras här arbetsgivarens subvention av motionskort för
gym, qigong, spinning, kostrådgivning etc.(exkl. lokalkostnader).

Företagshälsovård (Tkr) - exkl moms

(Franqo

kto: 4620)

inkl Berga

naturbruksgymnasium

2010
2009
Förebygg. Efterhjälp Totalt
Förebygg. Efterhjälp Totalt
678,6
760,7

investering i toretagsnalsovara Kop av extern te)retagshalsovarcl. investeringen toretagsftalsovt
(stödinsatser för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande
(vård-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad ohälsa).

Rehabilitering - antal anställda i åtgärd
2010
2009
Kvinnor Män
Totalt
Kvinnor Män
Totalt
24
5
29
36
6
42
Antalet anställda som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd under året.

Rehabilitering - antal som återgått i arbete
2010
Män

Kvinnor
3

Totalt
2

2009
Kvinnor Män
Totalt
5
13
5
18

Hur många av de som varit förmål för arbetslivsinriktad rehabilitering har under året återgått i arbete
på egen eller annan enhet

Skadegrupp *
Fallolyckor
B elastningsskador
Våld och hot
Stick-/skärskador
Smitta
Psykiska/sociala
Fysiska
Övrigt
Totalt

2010
Män

Kvinnor

Totalt

4

3

3
7

3

Med anledning av ny skadegruppsindelning
7 kan jämförelse bakåt i tiden inte göras

10

Med arbetsskador menas här anmälda arbetsskador, både arbetsolyckor och arbetssjukdomar inkl så kallade nollolyckor dvs olyckor
utan sjukfrånvaro. (OBS ej tillbud)

För de enheter som använder arbetsmiljöprocessen i Händelsevis kan hämta sina uppgifter där.
* Definitioner avseende skadegrupp och uppgifter i Händelsevi se flik "Definitioner" nedan
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LÖNER OCH ARVODEN
Landstingsstyrelsens Förvaltning

ARV_01
ARV_02
ARV_03
ARV_04
ARV_05
ARV_100
ARV_06
ARV_07
ARV 101

Förtroendevalda
Årsarvoden, förtroendevalda (+)
Sammanträdesarvoden, förtroendevalda (+)
Ers f förl arbetsförtjänst, förtroendevalda (+)
Tantiem/rörl ers/vinstandel, förtr valda (+)
Övriga löner o ers, förtroendevalda (+)
S:a Lön och arvoden, förtroendevalda
Pensionskostnader, förtroendevalda (+)
Sociala kostn exkl pensionskostn, fvalda (+)
S:a Pens kostn och soc kostn förtroendevalda

ARV 102 S:A FÖRTROENDEVALDA

ARV_08
ARV_09
ARV_11
ARV_12
ARV_110
ARV_13
ARV_14
ARV_111

Övrig ledningspersonal
Årsarvoden, övr ledningspersonal (+)
Sammanträdesarvoden, övr ledn.personal (+)
Tantiem/rörl ers/vinstandel, övr ledn (+)
Övriga löner o ers, övr ledningspersonal (+)
S:a Lön och arvoden, övr ledningspersonal
Pensionskostnader, övr ledningspersonal (+)
Sociala kostn exkl pensionskostn, övr ledn (+)
S:a Pens kostn och soc kostn övr ledning

ARV 112 S:A ÖVR LEDNINGSPERSONAL

ARV_15
ARV_16
ARV_17
ARV_18
ARV_19
ARVJ20
ARV_20
ARV_21
ARV_121

Övrig personal
Årsarvoden, övr personal (+)
Sammanträdesarvoden, övr personal (+)
Ers f förlorad arbetsförtjänst, övr pers (+)
Tantiem/rörl ers/vinstandel, övr personal (+)
Övriga löner o ers, övr personal (+)
S:a Lön och arvoden övr personal
Pensionskostnader, övr personal (+)
Sociala kostn exkl pensionskostn, övr pers (+)
S:a Pens kostn och soc kostn övr personal

Bilaga F
0912AC 1012AC
Utfall
Utfall

26178
0
0
0
0
26178
0
9580
9580

27852
0
0
0
0
27852
0
10332
10332

35758

38184

0
0
0
1924
1924
0
835
835

0
0
0
3716
3716
0
1599
1599

2759

5315

0
0
0

0
0
0

o

o

350350
350350
3963
157346
161309

372001
372001
15342
168283
183625

ARV 122 SUMMA ÖVRIG PERSONAL

511659 555626

ARV_200 TOTAL LÖNER OCH ARVODEN
varav:
ARV_22 Lön till styrelse och VD (+)

378452 403569

ARV_210 TOTAL PENSIONSKOSTNADER
ARV_220 TOTAL SOCIALA KOSTNADER

3963 15342
167761 180214

0

0
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2010

Uppgifter om ledningens och övrig personals representationskostnader
Förvaltning/bolag

2950 LSF

Representation

2010
belopp tkr
1)

2009
belopp tkr
v

Personalrepresentation
- varav anordnad av ledning
- varav anordnad av övrig personal

7787
981
6806

7114
799
6335

Representation
- varav anordnad av ledning
- varav anordnad av övrig personal

308
235
73

574
497
77

Summa representation

8096

7688

2)

4 ) 5 )

3)

4)

1) Avser såväl den egna kostnaden som kostnaden för den/de man bjuder
2) Summa personalrepresentation enligt Controllerkonto 4680 (intern representation)
3) Summa representation enligt Controllerkonto 7000 (extern representation)
4) Med ledning avses här nämnd/styrelse, förvaltnings- och bolagschefer samt verksamhetsansvariga på högsta ledningsnivå
5) Ledningens representation som riktar sig till en större grupp anställda, t ex jullunch,
ska redovisas som övrig personal

1(1)

