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Årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET
Nya Karolinska Solna-förvaltningen har överlämnat årsbokslut för perioden
1 j anuari - 31 december 2010.
FÖRSLAG TILL B E S L U T
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

Det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna (NKS), kommer att få en mycket stor betydelse för forskning, sjukvård och företagande i hela Stockholmsregionen.
Under 2010 utfördes, parallellt med OPS-upphandlingen, förberedande arbeten på
området där det nya universitetssjukhuset ska byggas. Projekten för informationsoch kommunikationsteknologi, verksamhetens innehåll, konstnärlig utsmyckning och
upphandling av medicinteknisk utrustning fick under året stå tillbaka för arbetet med
OPS-upphandlingen. Dock intensifierades arbetet med bland annat verksamhetens
innehåll under hösten.
Upphandlingen av det nya universitetssjukhuset i Solna (NKS) i Offentlig-Privat
Samverkan (OPS) slutfördes under år 2010. Landstinget ingick den 30 juni ett projektavtal med Swedish Hospital Partners A B (SHP) om utformning, byggnation, finansiering och drift av det nya sjukhuset. Upphandlingen av N K S är världens hittills
största OPS-upphandling av ett sjukhus och arbetet med den har bedrivits med hög
intensitet hela året. Totalt har cirka 1 300 personer varit involverade i någon del av
detta arbete.
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NKS-förvaltningens resultat för 2010 uppvisar ett underskott på 125,9 mnkr på grund
av en jämförelsestörande post. De jämförelsestörande kostnaderna uppgår till 128,6
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Årsbokslut för Nya Karolinska Solna-förvaltningen avser perioden 1 januari 31 december 2010.
Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 7 februari 2011 föreslagit landstingsstyrelsen att fastställa årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
(bilagor).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 30 mars 2011.

Nya Karolinska Solna

1 (2)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
LS 1101-0134

2011-02-07

Ankom
Stockholms läns landsting

Handläggare:
Eva-Lill

Sjökvist

2011 -03- 2 9
Landstingsstyrelsen

Dnr.ilMLö/J^f

Årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Ärendet
Nya Karolinska Solna-förvaltningen överlämnar härmed årsbokslut för perioden
1 januari - 31 december, 2010.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Förvaltningens synpunkter
Upphandlingen av det nya universitetssjukhuset i Solna (NKS) i Offentlig-Privat
Samverkan (OPS) slutfördes under år 2010. Landstinget ingick den 30 juni ett
projektavtal med Swedish Hospital Partners AB (SHP) om utformning,
byggnation, finansiering och drift av det nya sjukhuset. Anläggningen kommer
att färdigställas och tas i drift i sex faser; den första fasen i december 2012
(parkeringshus) och den sista fasen i oktober 2017 (sjukhusbyggnaden del 2).
SHP kommer att ansvara för driften av anläggningen till och med år 2040.
Upphandlingen av NKS är världens hittills största OPS-upphandling av ett
sjukhus och arbetet med den har bedrivits med hög intensitet hela året. Totalt
har cirka 1 300 personer varit involverade i någon del av detta arbete.
Upphandlingen och det ingångna projektavtalet följer till stora delar den
standard som utvecklats i Storbritannien med några skillnader. Landstinget har
använt det vinnande förslaget i den designtävling som landstingets anordnade
(Forum Karolinska, White arkitekter) som referensprojekt i upphandlingen; helt
i linje med landstingsfullmäktiges beslut att denna utformning av anläggningen
Bilagor
NKS Årsbokslut 2010 - Förvaltningsberättelse
Resultaträkning NKS 2010
Balansräkning NKS 2010
Noter till balans- och resultatposter
D l Investeringsutfall inventarier 2010
D2. Investeringsutfall fastigheter 2010
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skulle utgöra utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Betalningsmodellen skiljer sig
också åt från den engelska standardmodellen i och med att landstinget gör
betalningar löpande under byggtiden vilket medför en annan riskprofil än vad
man typiskt sett ser.
En annan viktigt milstolpe under året var landstingsfullmäktiges beslut om
övergripande verksamhetsinnehåll.
Arbetet med det nya universitetssjukhuset går nu in i ett delvis annat skede med
ökat fokus på medicinsk teknik, IT och detaljering av verksamhetens innehåll
parallellt med arbetet med detaljprojekteringen av anläggningen. Även frågor
kring driftssättningen accentueras och i första hand då av den första fasen;
parkeringshuset.
NKS-förvaltningens resultat för 2010 uppvisar ett underskott på 125,9 mnkr på
grund av en jämförelsestörande post.
De jämförelsestörande kostnaderna uppgår till 128,6 mnkr och avser kostnader
för utfört fastighetsunderhåll, bland annat mediaomläggning för att säkerställa
försörjning av värme, vatten och el till nuvarande Karolinska Solna under
byggtiden. Dessa kostnader har tidigare varit redovisade som upparbetade
tillgångar i balansräkningen och var planerade att avskrivas under 5 år fr o m juli
2010, men kostnadsförs i sin helhet 2010 efter ändrad tillämpning av
redovisningsprincip. NKS följer därmed Locums regelverk för motsvarande
åtgärder.
Förvaltningens egna kostnader ligger under budget men hanteringen av en
övertalighetssituation inom fastighetsavdelningen motsvarande 5 befattningar
har renderat extra kostnader på 5,1 mnkr vilka belastar 2010.
Årets investeringar uppgick till 201 mnkr för investeringar i anläggningar och
pågående nyanläggning i egen regi. Den upparbetade OPS-investeringen uppgick
till 1 281 mnkr.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör

Lennart Persson
Förvaltningschef
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Nämnd/styrelse: Landstingsstyrelsen
Verksamhet: Övrig

1 Sammanfattning 2010 och förväntad utveckling 2011
1.1.

Sammanfattning 2010

Upphandlingen av det nya universitetssjukhuset i Solna (NKS) i Offentlig-Privat Samverkan
(OPS) slutfördes under år 2010. Landstmget ingick den 30 juni ett projektavtal med Swedish
Hospital Partners A B (SHP) om utformning, byggnation, finansiering och drift av det nya
sjukhuset. Anläggningen kommer att färdigställas och tas i drift i sex faser; den första fasen i
december 2012 (parkeringshus) och den sista fasen i oktober 2017 (sjukhusbyggnaden del 2).
SHP kommer att ansvara för driften av anläggningen till och med år 2040.
Upphandlingen av N K S är världens hittills största OPS-upphandling av ett sjukhus och arbetet
med den har bedrivits med hög intensitet hela året. Totalt har cirka 1 300 personer varit
involverade i någon del av detta arbete. Upphandlingen och det ingångna projektavtalet följer
till stora delar den standard som utvecklats i Storbritannien med några skillnader. Landstinget
har använt det vinnande förslaget i den designtävling som landstingets anordnade (Forum
Karolinska, White arkitekter) som referensprojekt i upphandlingen; helt i linje med
landstingsfullmäktiges beslut att denna utformning av anläggningen skulle utgöra utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Betalningsmodellen skiljer sig också åt från den engelska
standardmodellen i och med att landstinget gör betalningar löpande under byggtiden vilket
medför en annan riskprofil än vad man typiskt sett ser.
En annan viktigt milstolpe under året var landstingsfullmäktiges beslut om övergripande
verksamhetsinnehåll.
Arbetet med det nya universitetssjukhuset går nu in i ett delvis annat skede med ökat fokus på
medicinsk teknik, IT och detaljering av verksamhetens innehåll parallellt med arbetet med
detaljprojekteringen av anläggningen. Även frågor kring driftssättningen accentueras och i
första hand då av den första fasen; parkeringshuset.
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Resultat förvaltning/bolag (Mkr)
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NKS-förvaltningens resultat för 2010 uppvisar ett underskott på 125,9 mnkr på grund av en
jämförelsestörande post.
De jämförelsestörande kostnaderna uppgår till 128,6 mnkr och avser kostnader för utfört
fastighetsunderhåll, bland annat mediaomläggning för att säkerställa försörjning av värme,
vatten och el till nuvarande Karolinska Solna under byggtiden. Dessa kostnader har tidigare
varit redovisade som upparbetade tillgångar i balansräkningen och var planerade att avskrivas
under 5 år fr o m juli 2010, men kostnadsförs i sin helhet 2010 efter ändrad tillämpning av
redovisningsprincip. N K S följer därmed Locums regelverk för motsvarande åtgärder.
Förvaltningens egna kostnader ligger under budget men hanteringen av en övertalighetssituation inom fastighetsavdelningen motsvarande 5 befattningar har renderat extra kostnader
på 5,1 mnkr vilka belastar 2010.
Årets investeringar uppgick till 201 mnkr för investeringar i anläggningar och pågående
nyanläggning i egen regi. Den upparbetade OPS-investeringen uppgick till 1 281 mnkr.
1.2. Förväntad utveckling 2011
NKS-projektet har efter projektavtalets tecknande gått in i en ny fas. Tidsplanen för byggnationen är nu fastslagen på en mycket detaljerad nivå för att anläggningen ska kunna färdigställas och tas i drift i de avtalade sex olika faserna i tid; den första fasen i december 2012
(parkeringshus) och den sista fasen i oktober 2017 (sjukhusbyggnaden del 2).
Tidsplanen ställer stora krav på de tio andra huvudprojekt som måste genomföras för att
anläggningen ska kunna tas i bruk på avsedd tid; bl.a. projekten relaterade till upphandling
och installation av den medicinska tekniken och IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) samt detaljplaneringen av driftssättningen. Dessa projekt kräver en nära samordning med SHP och det är landstinget som ansvarar för genomförandet av dem. Ett beslut om
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verksamhetens innehåll under 2011 är också av stor betydelse bl.a. för det fortsatta arbetet
med upphandling av medicinteknisk utrustning.

2

Uppföljning av mål

2.1 S L L huvudmål
A v SLL:s huvudmål är ekonomi i balans det relevanta för NKS-förvaltningen i detta skede av
projektet. P.g.a. ändrad tillämpning av tidigare beslutad redovisningsstrategi, förankrad med
bl.a. S L L ekonomi och finans, så har utgifter för mediaomläggning och andra förberedande
åtgärder på etableringsområdet kostnadsförts 2010 istället för att avskrivas under 5 år. Detta
har inneburit ett överskridande för året på 125,9 mnkr.
SLL
huvudmål

Dimension/parameter

Uppfyllt

Bokslut

Mål

Bokslut

mål?

2010

2010

2009

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tillgänglighet
Kvalitet

,

Resultat (Mnkr)

Nej

-125,9

•

N/A
0,9

N/A
40,3

2.2 Lokala mål
Det huvudmål som NKS-förvaltningen skulle uppnå under 2010 var att fullfölja och slutföra
OPS-upphandlingen. Detta mål uppfylldes den 30 juni 2010 då S L L kunde underteckna ett
projektavtal med SHP, med uppdrag att utforma, bygga, driva och finansiera det nya
universitetssjukhuset. Därmed har N K S gått in i nästa fas att som beställare tillsammans med
projektbolaget arbeta vidare med projektering och planering för byggnadspåverkande
utrustning och IT samt planering för driftsättning.
En annan målsättning under 2010 var att fullmäktige skulle kunna fatta ett principbeslut om
verksamhetens innehåll på en övergripande nivå. Beslut fattades av fullmäktige den 4 maj
2010, efter att NKS-förvaltningen lämnat förslag på tematisk organisation av patientvården
inom det nya universitetssjukhuset (LS0906-0489). Det beslutades även att förvaltningen
skulle återkomma till fullmäktige senast utgången av 2011 med ett mer precist förslag.
Förberedande arbeten skulle slutföras under 2010 för att möjliggöra tillträde till etableringsområdet för projektbolaget. Även detta mål har uppfyllts, däremot kvarstår några mindre
åtgärder i närområdet och en försening av den komplicerade klyvningen av byggnad K6 för
att bereda tillfart till Karolinska vägen för byggtrafiken från etableringsområdet.
Målsättningen för 2010 var även att komma igång med huvudprojektet Medicinteknisk
utrustning, vilket startade så smått på försommaren samt huvudprojektet IKT, vilket startade
först under sena hösten 2010.
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Fördjupad uppföljning av vissa policyer

2.3.1 Följsamhetpolicy för intern kontroll
NKS-förvaltningens interna kontrollplan för 2010 godkändes av FoUU-utskottet i
december 2009. Planen följs upp två gånger årligen och den halvårsvisa uppföljningen
godkändes av FoUU-utskottet i augusti 2010.
Under 2010 har bl.a. arbete lagts på att vidareutveckla rutiner inom HR, avvikelsehantering och budgetuppföljning. Ett stort arbete har lagts på framtagande av en arkivrutin
och en översyn av all dokumenthantering.
2.3.2 Följsamhet
barnkonventionen
I planeringsarbetet av vårdlokaler i N K S beaktas barnperspektivet fortlöpande och
ritningar stäms av med experter inom barnsjukvård så att barns särskilda behov
tillgodoses. Representanter från dagens barnverksamhet deltar aktivt i arbetsgrupper där
vårdlokaler för barn i N K S planeras.
Exempel på specifika lösningar i vårdlokaler för barn som särskilt kan belysas är att det
ska finnas plats för föräldrar att sova i barnets vårdrum samt att det finns separata
behandlingsrum så att barnets vårdrum är en fredad zon. Denna lösning bidrar bland annat
till en minskad oro hos barnen under sin tid på N K S .
Under 2011 kommer en arbetsgrupp för patientsäkerhet att startas upp. Inom det arbetet
kommer flera gruppers intressen att beaktas, bland annat barnperspektivet liksom även
handikapporganisationers intressen.
2.3.3 Följsamhet finanspolicy
NKS-förvaltningen följer landstingets finanspolicy utan avsteg.
2.3.4 Följsamhet folkhälsopolicy
Har förvaltningen en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy och
handlingspl anen Handling för Hälsa?
Kommentar
Nej
Ja
En handlingsplan för följande området har tagits fram, relevanta för
X
NKS-förvaltningens verksamhet:
1. Buller i boendemiljö
2. Friskvård för landstingets personal
3. Tobaksfritt landsting
4. Landstingets kostpolicy
Har förvaltningen samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?
Kommentar
Nej
Ja
Den administrative chefen har samordningsansvar för arbete med
X
folkhälsopolicyn.
Har förvaltningen under året fattat beslut som specifikt stödjer landstingets folkhälsopolicy
eller vidtagit åtgärder som följer Handling för hälsa?
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Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
Inom ramen för handlingsplanen för folkhäsopolicyn har
förvaltningen fattat beslut om:
• införande av ekologisk frukt till medarbetarna
• att det är inte tillåtet att röka under betald arbetstid
• ekonomiskt bidrag till förvaltningens idrottsförening, N K S
IF, verksamhet

2.3.5 Följsamhet handikapprogram
I planeringen av vårdlokaler i N K S engageras handikapporganisationer för att säkerställa
tillgängliga lokaler som tillgodoser behov för personer med funktionsnedsättning.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll
Under 2010 har NKS-förvaltningen i huvudsak fokuserat arbetet på följande:
OPS-upphandling
Utvärderingen av OPS-anbudet pågick under hösten 2009 och övergick i förhandlingsskede
runt årsskiftet 2009/2010. Förhandlingarna avslutades i april 2010 och ett tjänsteutlåtande
tillställdes fullmäktige för beslut den 4 maj 2010 för att tilldela anbudsgivaren
Skanska/Innisfree kontrakt att utforma, bygga, driva och finansiera den nya sjukhusanläggningen i Solna. Beslutet fattades inte i enighet varvid diskussioner mellan gruppledarna
upptogs och nya förhandlingar med anbudsgivaren genomfördes. Ett nytt bud erhölls sedan
landstinget påtagit sig en större finansiering av projektet under byggtid och därmed en annan
riskprofil än vad som är standard inom t ex Storbritannien. Den 8 juni kunde ett enigt fullmäktige fatta ett nytt tilldelningsbeslut och den 30 juni 2010 genomfördes Financial Close där
räntenivån fastställdes och låstes och Projektavtalet tecknades av parterna - S L L och det
nybildade projektbolaget Swedish Hospital Partners A B .
Upphandlingen av det nya universitetssjukhuset är den största OPS-upphandlingar som gjorts
för ett sjukhus och den första i Sverige. Upphandlingen har till stora delar följt den standard
som utvecklats i Storbritannien, men med några justeringar. Landstingets upphandling föregicks av en designtävling där det vinnande förslaget från White Arkitekter fick bilda referensprojekt vid den fortsatta upphandlingen. Vidare har landstinget påtagit sig en större finansiering av projektet under byggtid och därmed också en annan riskprofil än vad som är standard i
Storbritannien.
OPS-upphandlingen har inneburit en omfattande arbete för NKS-förvaltningen. Förutom egna
projektledare har över 1 300 personer från K S , Locum, svenska och utländska rådgivare och
jurister varit involverade i upphandlingsarbetet. I och med att avtalet är tecknat så har arbetet
gått in i en ny fas där projekten projektering - vård och projektering - teknik initialt har det
närmaste samarbetet med projektbolaget. Även i denna fas är många personer inom och utanför SLL involverade för att uppnå bästa möjliga slutresultat.
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Projektering/byggnation
Projektet har under hösten 2010 delats upp i tre projekt; projektering - vård, projektering teknik och byggnation men redovisas 2010 under ovanstående rubrik. Efter att avtalet
tecknats har framförallt projektering - vård gått vidare i samarbetet med projektbolaget för att
fram till halvårsskiftet 2011 avsluta allt designarbete. 10 arbetsgrupper inom olika verksamhetsområden arbetar tillsammans med projektbolaget vidare med projekteringen där N K S förvaltningen skall godkänna samtliga ritningar på 1:50 och 1:200.
Förberedande arbeten
Projektet Förberedande arbeten har pågått parallellt under hela upphandlingstiden för att
iordningställa tomten/området där det nya universitetssjukhuset skall uppföras. Rivningsarbetena på etableringsområdet, parkeringsplatsen på Oljeberget och mediaomläggningen till
befintligt sjukhus som påverkar etableringsområdet är åtgärder som vidtagits och avslutats
under 2010. Karolinska vägen har efter omläggningsarbeten öppnats för byggtrafik. Ett antal
mindre ombyggnadsarbeten utanför etableringsområdet återstår att slutföra.
Verksamhetens innehåll
NKS-förvaltningen har i uppdrag att lämna förslag på verksamhetsinnehåll för det nya
universitetssjukhuset samt att redovisa eventuella verksamhetsmässiga konsekvenser för
övriga delar av sjukvården. Det nya universitetssjukhusets uppdrag är att bedriva sjukvård,
forskning och utbildning av betydande omfattning och av yppersta kvalitet och att vara navet i
ett regionalt och nationellt akademiskt sjukvårdssystem med internationell konkurrenskraft,
där särskild vikt ska läggas vid patientperspektivet och på patientsäkerheten i vården.
NKS-förvaltningen har i december 2009 (LS0906-0489) lämnat förslag på en tematisk
organisation av patientvården. Fullmäktige beslutade den 4 maj 2010 att godkänna förslaget
samt att NKS-förvaltningen skall återkomma till fullmäktige senast utgången av 2011 med ett
mer preciserat förslag. Samverkan ska enligt beslutet ske med Karolinska Institutet samt med
övriga förvaltningar och bolag inom landstinget för att utveckla en stark integration och
samverkan mellan sjukvård, utbildning, klinisk forskning och grundforskning.
Utrustning medicinsk teknik
En huvudprojektledare har under året anställts för att driva detta projekt. Att utrusta ett helt
nytt universitetssjukhus är ett mycket omfattande uppdrag med målsättningen att utrustningen
ska vara på plats i tid, vara funktionell samt ha en försvarbar relation mellan pris och
funktionalitet. Utrustningens funktionalitet skall vara av hög tekniskt standard och stödja
verksamheters behov för diagnostik, behandling och forskning. Detta innebär att projektet
kommer bli omfattande, med många arbetsgrupper för de olika medicintekniska områdena
och med deltagare från både dagens universitetssjukhus och externa specialister. Samverkan
med projektbolaget har även i detta projekt varit tydlig i och med att all byggnadspåverkande
utrustning på ett tidigt stadium måste identifieras för att planeringen av byggnationen inte ska
försenas eller fördyras.
Konstnärlig utsmyckning
Tilldelningsbeslutet och avtalstecknandet innebar en start för arbetet att på bästa sätt utnyttja
de i projektavtalet avsatta medlen för konstnärlig utsmyckning för att skapa attraktiva miljöer
för framförallt sjukhusets patienter. Arbetet sker i nära samverkan mellan projektbolaget,
NKS-förvaltningen och tjänstemän på kulturförvaltningen.
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Förvaltningens arbete
NKS-förvaltningen fortsätter att utveckla det interna arbetet. En arkiv/diarieansvarig har
anställts med uppdrag att sjösätta arkivfunktionen och utveckla rutiner för arkivering och
diarieföring, där bl.a. 30 000 ritningar ska arkiveras. Utvecklingen inom övriga områden
såsom administrativa rutiner och policys, ekonomistyrning och principer för redovisning av
projektavtalet mm samt miljöfrågor pågår löpande.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat
Resultaträkning (Tkr)

Förändr
%

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Avvik
%

Budget
2010

Erhållna bidrag

94 320

26 328

258%

94 324

0%

Övriga intäkter

71

12

492%

0

0%

94 391

26 340

94 324

0%

Personalkostnader

-24 006

-15 238

58%

-19 654

22%

Hyreskostnader evakuerad verksamhet

-35 276

-13 377

164%

-32 942

7%

-3 713

-3 323

12%

-4 140

-10%

-137 990

-2 147

6327%

-9 350

1376%

-638

-814

-22%

-700

-9%
67%

Verksamhetens intäkter

Hyreskostnad förvaltning
Rep. & underh., rivning *)
Lokal o fastihetskostn övrigt

258%

Övr trpt & flyttkostnader

-4 416

-4 319

2%

-2 650

Diverse övriga tjänster

-1 652

-12 368

-87%

-7 865

-79%

247%

-1 390

329%

301%

-78 691

172%

Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-5 965
656

-5 769

-967

497%

-14 733

-901

-867

4%

0

0

69 127

-100%

0

935

40 330

-213

Finansnetto
Extra ordinär kostnad/intäkt
Resultat

-1 717
-53 303

-125

-61%

900

*) Jämförelsestörande post på -128 596 avseende förberedande arbeten på Karolinska Solna. Resultat
för Rep & underhåll exkl jämförelsestörande post är -9 394 att jämföra med budget -9 350

4.1 Årets resultat
NKS-förvaltningen redovisar ett resultat på -125 935 tkr för 2010.
Den i särklass största kostnadsposten 2010 utgörs av en jämförelsestörande post på 128 596
tkr för förberedande arbeten för utfört fastighetsunderhåll, bland annat mediaomläggning för
att säkerställa försörjning av värme, vatten och el till nuvarande Karolinska Solna under
byggtiden. Dessa kostnader har tidigare varit redovisade som upparbetade tillgångar i
balansräkningen och var planerade att avskrivas under 5 år fr o m juli 2010, men kostnadsförs
i sin helhet 2010 efter ändrad tillämpning av redovisningsprincip. N K S följer därmed Locums
regelverk för motsvarande åtgärder. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som i
senaste årsredovisning.
Verksamhetens kostnader i övrigt har ökat med 31 737 tkr mellan 2009 och 2010. Den största
kostnadsökningen står hyreskostnader för evakuerade verksamheter för med 21 899 tkr, där
samtliga tilläggshyror utom thoraxentrén nu faktureras och där MR-centrum är den i särklass
tyngsta posten. Andra enskilda kostnadsposter som är väsentligt högre än förra året är
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kostnaden för rivning. I övrigt kan ökade kostnader kopplas till de projekt som startat under
året.
A v de finansiella kostnaderna så utgör avskrivningen av utgifter för evakuerade verksamheter
kostnadsökningen under rubriken avskrivningar.

A v v i k e l s e r i tkr

Intäkt
Avvikelse
bokslutbudget

Rep. & underhåll, jämförelsestörande post
Personalkostnader
Flyttkostnader evakuering
Hyreskostnad, evakuerad verksamh
Konsultstöd
Senarelagd projektstart
Räntekostnader
Avskrivning förberedande arbeten
Avskrivning evakuering
Övrigt
S:a avvikelse

0,0

Kostnad
Avvikelse
bokslut- budget

Resultat
Avvikelse
bokslutbudget

-128 596
-4 353
-1 811
-2 334
-2 036
2 773
-907
9 800
-640
2 169

-128 596
-4 353
-1 811
-2 334
-2 036
2 773
-907
9 800
-640
2 169

-125 935

-125 935

Beslut av
LF/LS/ H S N
(Belopp)

0,0

4.2
Intäkter
NKS-förvaltningens egna intäkter är blygsamma med 9 tkr för ersättning för föreläsningar och
62 tkr för utlämnade handlingar rörande OPS-upphandlingen.

4.3 Kostnader
Förvaltningens kostnader
NKS-förvaltningen överskrider personalkostnadsbudgeten med 4 353 tkr där avgångsvederlag
på totalt 5 056 tkr förklarar överdraget (se punkt 4.3.1).
Projektrelaterade lokalhyror
De tilläggshyror som NKS-förvaltningen får betala för de åtgärder som vidtagits för
evakuerade verksamheter, i huvudsak på Solnaområdet, överskrider budget med 2 334 tkr.
Några hyror har blivit högre pga mer komplicerade ombyggnationer och en dubbelhyra som
fakturerats N K S pga utdragen flyttprocess till MR-centrum. Dessutom har några tilläggshyror
debiterats retroaktivt från juni respektive oktober 2009.
Flyttkostnader
Flyttkostnaderna för evakuerade verksamheter blev 1 811 tkr dyrare än budgeterat, vilket till
största del förklaras av en komplicerad flytt av en MR-kamera till MR-centrum.
Jämförelsestörande kostnader för Reparation och underhåll av fastighet
De förberedande arbeten som utförts på och omkring etableringsområdet i Solna, såsom
mediaomläggning, fönsterbyten på thorax etc är mer att se som underhållskostnader än som
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investeringar i anläggning, varför denna utgift i sin helhet kostnadsförs 2010. Detta är en
ändrad tillämpning av tidigare beslutad redovisningsstrategi och har uppkommit efter
diskussion med bl a S L L ekonomi och finans och avstämts med Locums regelverk för
motsvarande åtgärder. Den totala jämförelsestörande kostnaden för 2010 är 128 596 tkr.
Rivningskostnader
Rivningskostnaderna blev 580 tkr lägre än beräknat trots extra rivningsinsatser rörande bron
mellan K S och K L
Konstnärlig utsmyckning
Projektet konstnärlig utsmyckning har avvaktat resultatet av projektavtalet i och med att
utsmyckningen skall utformas tillsammans med projektbolaget. Arbetet har därför kommit
igång först under hösten varvid projektet uppvisar ett överskott på 931 tkr.
Verksamhetens innehåll
Projektet verksamhetens innehåll överskrider budget med 3 137 tkr. Den största förklaringsposten på 2 036 tkr är kostnader för det konsultstöd som N K S erhållit under hösten för
beräkningar och analys av olika förslag på verksamhetsinnehåll i det nya universitetssjukhuset. I övrigt har en förskjutning från medicinska rådgivare till personalkostnader skett i
och med att två chefsläkare tillsatts från september och en medicinsk chef från oktober.
Medicinteknisk utrustning
Projektet för medicinteknisk utrustning har påbörjat sitt arbete under året, framförallt under
hösten. Projektet har ett överskott på 690 tkr vilket kan kopplas till outnyttjade budgetmedel
för konsulttjänster. Under 2011 kommer projektet medicinteknisk utrustning vara ett
prioriterat projekt inom NKS-förvaltningen.
Information Kommunikation Teknik - IKT
Projektet för IKT har ett överskott på 1 496 tkr. Projektet har varit i sin linda under 2010 för
att mot slutet av året slutgiltigt hitta rätta angreppssättet att genomföra detta komplicerade
projekt. Under 2011 kommer IKT vara ett prioriterat projekt inom NKS-förvaltningen.
OPS-projektet
NKS-projektet har gått in i en ny fas sedan projektavtalet tecknades. En fortsatt uppföljning
av avtalet avseende juridiska spörsmål och fortsatta förhandlingsstrategier kräver och kommer
att kräva fortsatt extern expertis inom framförallt juridik och strategiområdet. Under hösten
2010 förbrukades 638 tkr för juriststöd för fortsatt arbete med projektavtalet.
NKS-förvaltningens resultatredovisade projekt har följts upp under året enligt nedan:
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Bokslut

Uppföljning resultatredovisade projekt (tkr)

2010
-164

69 043

-164

0%

-138 039

-2 113

-19 150

-621%

-45 214

-17 798

-39 907

-13%

Huvudprojekt N K S
Förberedande arbeten *)
Evakuering

-618

0

0

-5 987

-11 943

-2 850

-110%

-569

-142

-1 500

62%

Kommunikation
Verksamhetsinnehåll
Konstnärlig utsmyckning

-643

0

0

-2 110

-262

-2 800

-12

0

OPS Upphandling
Utrustning/medicinsk teknik
Inredning

-141

Klinisk driftsättning

-662

IKT

25%
30%

-34

-200

-235

-2 158

69%

-68 729

-182%

36 504

-194 147

Total

Avvik
%

Budget
2010

Förändr
%

Bokslut
2009

*) Inklusive jämförelsestörande post på -128 596 tkr

4.3.1

Personal
Förändr

Bemanningskostnader (tkr)

2010 Bokslut

Bokslut

varav
varav

Procentuell sjukfrånvaro

%

41 614

-8%

352%

0

26 592

19 302

38%

29 258

-9%

12 356

-26%

9 202

8 249

12%

-14 118

-14 090

0%

-21 960

-36%

24 006

15 238

17%

19 654

22%

Summa bemanningskostnad

Sjukfrånvaromått

30%

Avvik

Budget
2010

126

PO-pålägg

Överfört till projekt (aktivering)

%

570

sem.skuld

lönekostnad

29 329

38 125

Summa personalkostnader
varav förändring

2009

Bokslut

2010 Bokslut
2,90%

2009
0,60%

Förändr
%-enh

Budget
2010

Avvik
%-enh

2%

I december 2010 beslutades efter facklig förhandling om övertalighet på fem tjänster inom
NKS-förvaltningen. Tjänsterna hade tillsatts i det läge där samverkansentreprenad var aktuell
som upphandlingsform för det nya universitetssjukhuset, varvid kompetensen för de fem
tjänsterna var adekvat. OPS-upphandlingsformen har medfört att egen kompetens inom de
områden som de fem tjänsterna representerar (arkitekter, ingenjör allmän och inom väg- och
vatten) har varit aktuell under upphandlingsfasen men inte för fortsatt heltidstjänstgöring^
sedan projektavtalets tecknande. Förhandlingarna slutfördes med en överenskommelse på
utbetalning på totalt 5 056 tkr i avgångsvederlag vilket belastar 2010 års resultat.
Frånsett kostnad för avgångsvederlag så är 2010 års personalkostnader 989 tkr lägre än
budgeterat, vilket kan tillskrivas en mix av vakanta/ej tillsatta tjänster och nyinrättade tjänster.
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Antal å r s a r b e t a r e

2010

Under året har en viss förändring skett av NKS-förvaltningens tjänster. I april tillsattes en
huvudprojektledare för Medicinteknisk utrustning. En PR-ansvarig, en projektledare inom
fastighetsavdelningen samt en juristassistent slutade under sommaren. Två chefsläkare tillsattes fr o m september, en medicinsk chef fr o m oktober och en arkivarie/dokumentansvarig
fr o m november.
LF/LS/HSN
Genomsnittligt antal årsarbetare
Totalt snitt årsarbetare

Bokslut

Bokslut

Förändr

Budget

beslut

2010

2009

%

2010

(Ja/Nej)

31

28

11%

32

Helårsarbete
(Närvarotid inkl. extratid samt frånvarotid under en mätperiod dividerat med arbetstid för heltidsanställd
motsvarande period)
Närvaro helårsarbete
Frånvaro helårsarbete
Total tid

Nej

Bokslut

Bokslut

2010

2009

Förändr
%

27

25

6%

5

4

41%

32

29

11%

Frånvarotiden har ökat under 2010 pga en längre sjukskrivningsperiod för en medarbetare
som drabbats av allvarlig sjukdom.
4.3.2

Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Avskrivningar
Initialt var upparbetade kostnader för förberedande arbeten redovisade i balansräkningen och
budgeterade att börja avskrivas under 5 år fr o m juli 2010.1 och med ändrad tillämpning av
redovisningsprinciper så utgår denna kostnad som en avskrivningspost 2010 på 9 800 tkr.
N K S följer därmed Locums regelverk för motsvarande kostnader.
De åtgärder som vidtagits för evakuerade verksamheter i form av installationer av fastighetsnät, kylmaskiner, kortläsare, larm, snickeri- och elarbeten mm är i princip avslutade nu. Totalt
har 44 033 tkr aktiverats som anläggningstillgång mot beräknat 33 700 tkr. Framförallt har
MR-centrums evakuering kostat väsentligt mer än förväntat. Den totala avskrivningskostnaden under 2010 för evakuering blev därför 4 440 tkr mot budgeterat 3800 tkr.
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Övriga finansiella kostnader
Övriga finansiella kostnader på 901 tkr består i huvudsak av räntekostnader för avskrivning
av evakueringsåtgärder och förberedande arbeten.
4.4

Investeringar

Investeringar (tkr)
Pågående nyanläggning - Egen regi
3000 Huvudprojekt NKS
3100 OPS-Upphandling
3003 Förberedande arbeten
3005 Plan/tillståndsfrågor
3004 Evakuering
3006 Kommunikation
3017 Samordning NKS-Norra Station
3400 Projektering/byggnation
3410 Förvalta tjänster/servicetjänster
S:a Pågående nyanläggning - egen regi
Pågående nyanläggning - OPS
4100 Teknikbyggnad fas 1
4200 Parkeringshus fas 2
4400 Sjukhus fas 4
4500 Sjukhus fas 5
4600 Forskningsla fas 6
4701 Parkering under torg fas 7
4702 Patienthotell fas 7
S:a Pågående nyanläggning - OPS
Pågående nyanläggning totalt
Anläggningar
Övr Byggnadsanp Evakuering
Inventarier till NKS-förvaltning
Inventarier evakuerade verksamheter
IT-Inventarier
S:a Anläggningar
Totalt investeringar

Bokslut
2010

Nuvarande
status

1 837 pågående
40 144 avslutad
56 560 pågående
450 avslutad
82 269 pågående
7 872 pågående
581 pågående
8 759 pågående
82 avslutad
198 555
248 485
112 700
637 343
175 268
75 812
24 968
5 955
1 280 532
1 479 086
86
47
1 849
77
2 058
1 481145

Överföringar från Pågående Nyanläggning
3003 Förberedande arbeten Mediaoml mm till
resultaträkning som underhåll och därmed
iämförelsestörande post
3004 Evakuering till Anläggningsregister

-128 596
-44 033

Totalt överfört från Pågående Nyanläggn

-172 629

Budget LF
2010
88 400
25 000
27 000
6 000
120 000
7 000
500
25 800
300
300 000
0

0
300 000

0
Ingår i budget för e

0
300 000

A v beslutad investeringsram på 300 mnkr har 201 mnkr utnyttjats för Pågående nyanläggning
i egen regi samt för inventarier för evakuerade verksamheter.
Utgiften för både OPS-upphandlingen och förberedande arbeten blev högre än budgeterat.
OPS-upphandlingen har förutom egna resurser krävt specialistkompetens inom många
områden, såsom juridik, finansiering, miljö och teknik mm. Åtgärderna för förberedande
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arbeten har varit fler än budgeterat, där många åtgärder har haft fokus på att minimera
störningar för befintlig verksamhet.
Projektet kommunikation har haft högre kostnader än budgeterat för bl a "första spadtaget".
Projektbolaget har stått för delar av dessa kostnader.
Landstinget har fått expropriationstillstånd för fastigheten på Olof af Acrels väg och hovrätten
har beslutat om förtida tillträde. Ett förskott på lösenskillingen för fastigheten har utbetalats
enligt domslut i avvaktan på slutlig expropriation.
Projektet Projektering/byggnation har efter projektavtalets tecknande varit det dominerande
projektet bland investeringsobjekten. Projektet har inte förbrukat budgeterad utgift då
omfattningen av insatserna för projektet var mycket svårbedömda när budgeten beräknades.
Projektavtalet som tecknades med Swedish Hospital Partners A B den 30 juni 2010 fick
effekter i SLL:s redovisning från juli månad 2010. Enligt avtalet skall under anläggningens
uppförande S L L betala en s.k. Resultatbaserad betalning motsvarande ca 50% av den avtalade
investeringsnivån. Denna investering redovisas i SLL:s balansräkning till sitt fulla värde
(100%) som en pågående nybyggnation. Även räntekostnad för S L L och projektbolaget,
motsvarande den kreditivränta som normalt belastar en byggnation under uppförande samt
indirekta byggkostnader, bokförs löpande under rubriken pågående nybyggnation - OPS. V i d
budgetarbetet för 2010 var dessa förhållanden inte kända varför investeringsbudget saknas för
året. Enligt önskemål från N K S utsedda revisorer bokas investeringsvärdet upp på respektive
fas, där varje fas redan belastats med en utgift bl.a.för etableringen inom byggområdet.
Samtliga hittillsvarande utgifter för förberedande arbeten rörande mediaomläggning och andra
åtgärder av underhållskaraktär, har överförts från pågående nyanläggning till resultaträkningen som en underhållskostnad och hanterats som en jämförelsestörande post 2010.
Samtliga hittillsvarande utgifter rörande åtgärder för evakuerade verksamheter har överförts
från pågående nyanläggning till aktiverad anläggning med avskrivningstid på 5 år.
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Balansräkning

Balansräkning (Mkr)
Tilleånsar
Pågående nybyggnation - egen regi
Pågående nybyggnation - OPS
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
varav kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kanital

Långsfristiga skulder
Kortfristiga skulder
varav

checkräkningskredit

varav kreditiv OPS
Summa skulder och eget kapital

Förändring

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Mkr

.

,

413,2

387,3

25,9

1 280,5

0,0

1 280,5

45,6

5,3

40,3

117,4

74,2

43,2

0,0

0,0

0,0
1 856,8

466,7

1 390,1

-125,9

40,3

-166,2

681,7

0,0

681,7

1 301,0

426,4

874,6

554,5

406,5

148,0
597,9

597,9
1 856,8

466,7

1 390,1

Den största förändringen i balansräkningen är effekterna av det tecknade projektavtalet. Enligt
avtalet skall under anläggningens uppförande (2010-2017) S L L betala en s.k. Resultatbaserad
betalning motsvarande ca 50% av den avtalade investeringsnivån. Denna investering
redovisas i SLL:s balansräkning till sitt fulla värde (100%) som en pågående nybyggnation OPS. Ett särskilt kreditivkonto har upprättats i N K S balansräkning ur vilket betalningen till
projektbolaget utbetalas. Samtidigt bokas en långfristig skuld upp på resterande 50% av
investeringsvärdet. Även räntekostnad för S L L och projektbolaget, motsvarande den kreditivränta som normalt belastar en byggnation under uppförande samt indirekta byggkostnader,
bokförs löpande som pågående nybyggnation - OPS och långfristig skuld.
Anläggningstillgångar har ökat 2010 p.g.a.att gjorda investeringar för evakuerade verksamheter aktiverats under året. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder har ökat i och med
att projektbolagets fakturering för nästkommande månads öanuari) resultatbaserade betalning
faktureras någon av de sista dagarna i månaden före.

5 Ledningens åtgärder
Årets negativa resultat är kopplat till ändrade redovisningsprinciper och föranleder därmed
inte ledningen att vidta några särskilda åtgärder. NKS-projektet som helhet har som målsättning att genomföra samtliga projekt så kostnadseffektivt som möjligt.

6 Personal
6.1
Verksamhetsförändringar och omstruktureringar
I och med OPS-upphandlingens avslutande har förutsättningarna för förvaltningens fortsatta
arbete förändrats. Det projektbolag, Swedish Hospital Partners A B (SHP), som landstinget
ingått avtal med kommer gentemot landstinget att ansvara för den samlade leveransen av en
driftssatt sjukhusanläggning. SHP är att likställa med ett fastighetsbolag och kommer bl.a. att
ansvara för projekteringen av anläggningen. Detta har skapat nya förutsättningar för N K S förvaltningens fortsatta arbete och ett behov av ändrad organisation rörande fastighetsavdelning. I slutet av 2010 genomfördes en organisationsförändring där fastighetsavdelningen
lades ned vilket medförde arbetsbrist för fem befattningar.
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Under försommaren och hösten 2010 genomfördes satsningar på samarbetsklimat inom
förvaltningen då två organisationskonsulter höll i utbildningen Radical Collaboration med
övningar i en användbar förhandlingsteknik och ökad grupp- och självkännedom. Denna
satsning gjordes till följd av resultatet från 2009 års medarbetarenkät samt en heldagskonferens i juni 2010 där samtliga medarbetare hade möjlighet att lyfta upp frågeställningar
som det fanns behov av att hantera.
6.2
Personal- och kompetensförsörjning
Under 2011 beräknas behov uppstå av en jurist med inriktning mot avtalsrätt och fastighetsrätt.
Specialistkompetens inom t.ex. brand, el osv. kommer vid behov att anlitas från Locum A B .
Huvudprojektledare till flera huvudprojekt kommer att tillsättas det nästkommande året.
Kompetens till detta finns delvis redan internt, någon tjänst kan behöva rekryteras externt.
6.3
Chef- och ledarskap
Under året har fyra nya chefer rekryterats. Den nyrekryterade administrativa chefen har tagit
över ansvaret för förvaltningens administration från den administrativa direktören samt även
tagit över personalansvar för fyra medarbetare. Övriga nya chefer är två chefläkare och en
medicinsk chef vilka är områdesansvariga inom planeringen av verksamhetsinnehåll och
vårdlokaler i N K S samt upphandling av medicinsk teknisk utrustning.
6.4
Arbetsmiljö och hälsa
Under 2010 har förvaltningsledningen bidragit finansiellt till NKS-förvaltningens idrottsförening i vilken i stort sett samtliga anställa är medlemmar i . Ledningen uppmuntrar även till
uttag av friskvårdstimme.
Under året har två stycken föreläsningar angående stresshantering genomförts, vilka var
mycket uppskattade av medarbetarna.
En handlingsplan mot kränkande särbehandling har utarbetats och beslutats av ledningen.
Beslut har även fattats om rökförbud på betald arbetstid i syfte att implementera landstingets
mål om ett tobaksfritt landsting.
6.5
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat marginellt från tidigare mycket låga nivåer. Sjukfrånvaron är något
högre för kvinnor än för män. En medarbetare drabbades av svår sjukdom vilket ledde till
sjukskrivning i ca sex månader, vilket medfört att sjukfrånvaron ökat under året.
6.6
Jämställdhet och mångfald
Under året har jämställdhetsplanen uppdaterats och beslutats av ledningen. En information om
aktuella mål och nyckeltal har delgivits hela förvaltningen.
Förvaltningen deltar i landstingets jämställdhetsnätverk, JÄMÅ, samt deltar i seminarier om
genusmedicin.
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Under året har en chef blivit godkänd på den certifierade jämställdhetsutbildningen för chefer.

7

Miljö

Detta avsnitt redovisar status för förvaltningens miljömålsarbete i enlighet med
Specifikationsdokumentet (LS 0812-1170) vilket är en uppföljning av förvaltningens förmåga
att uppfylla kraven i Miljö Steg 5 för 2010. Detta avsnitt redovisar även förvaltningens lokala
arbete med miljömål där majoriteten av miljöarbetet har utförts inom OPS-upphandlingen.

7.1
Miljö Steg 5
Under 2010 har miljöarbetet inom förvaltningen följt planeringen som redovisats i årsbokslut
för 2009. Målsättningar i Miljö Steg 5 ser ut att kunna uppfyllas som planerat.

7.2

Uppföljning av uppdrag och övriga miljöuppgifter

7.2.1
OPS-upphandlingen
Under 2010 avslutades OPS-upphandlingen och avtal slöts mellan S L L och SHP. Målsättningen inom miljöarbetet var att alla de krav som fanns med i förfrågningsunderlaget skulle
finnas med i avtalet.
De flesta miljökrav har uppfyllts utan ändringar (ca 92 %), vissa krav har ändrats till viss del
på grund av att projektets utformning eller omfattning har förändrats. Dessa kan i de flesta fall
dock anses vara uppfyllda fullt ut (ca 4 %). Inom vissa områden har risk/ansvarsfördelningen
förändrats vilket innebär att kraven fortfarande kan uppfyllas men att detta ligger inom SLLs
ansvar. Ungefär 4 % av kraven har inte uppfyllts. Dessa förändringar och resultat beskrivs
mer detaljerat under respektive rubrik nedan.
Övergripande kan sägas att de i avtalet överenskomna miljöklassningarna Miljöklassad
Byggnad "Guld" samt av SHP föreslagen certifiering enligt L E E D "Guld" är en stor del i att
säkerställa god miljöprestanda i det nya sjukhuset.
7.2.2
Transporter
I avtalet med projektbolaget finns krav på transporter och transportfordon under såväl byggnation som driftskede. Ett antal förbättringar jämfört med de ursprungliga kraven har tillkommit inom transportområdet. En transportstrategi har tagits fram vilken exempelvis
redovisar ökad inblandning av förnyelsebara bränslen, införande av logistikcentral och ett
antal transportminimerande åtgärder som lokal bergkross, lokal betongfabrik och användande
av större lastbilar med släp. Transporterna är en av aspekterna vid upphandling av byggvaror
och vid val av systemval. I dessa prioriteras dels de med stora volymer och dels de med
internationella transporter.
Förvaltningens policy för resor följs i huvudsak. Största delen av resorna sker med kollektivtrafiken och endast en flygresa under 50 mil har observerats.
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7.2.3
Lustgas
Avtalets krav på omhändertagande av lustgas följer kraven i Miljö Steg 5.
Det pågår även detaljerad planering för att minimera kassation av läkemedel samt en mycket
god och standardiserad hantering av läkemedelsrester i det nya sjukhuset.
7.2.4 Energi
En stor del av kraven i avtalet syftar till att bygga ett energieffektivt sjukhus med låg energianvändning där all energi kommer från förnybara källor. Kraven på energianvändning uppfyller inte riktigt de ambitioner som fanns i förfrågningsunderlaget. Kraven i Miljöklassad
Byggnad klaras eftersom det finns en värmepumpsanläggning som minskar behovet av köpt
energi. Det finns flera orsaker till att anläggningen inte uppfyller de ursprungliga energikraven. En viktig del är att det krävs mer verksamhetsenergi (el och kyla) jämfört med
ursprungliga uppskattningar. Anläggningens utformning är inte heller helt optimal för att
minimera energibehovet. Jämförelser med andra anläggningar är svårt eftersom det inte finns
så många universitetssjukhus med storlek, prestanda och vårdinnehåll motsvarande N K S . I
jämförelse med andra svenska universitetssjukhus är N K S fortfarande betydligt bättre och vid
internationella jämförelser är N K S mycket bättre.
Förändringar i ansvarsfördelningen för energi har införts vilket ger NKS-förvaltningen ett
större ansvar bl.a. för att säkerställa sjukhusets försörjning med förnyelsebar energi. Detta
motverkar inte målet med en energieffektiv och klimatneutral byggnad men det kräver något
mer resurser av NKS-förvaltningen för att uppfylla målen. P.g.a. att arbetet med OPSupphandlingen drog ut på tiden har arbetet med exakt hur detta ska ske inte prioriterats men
kommer att hanteras under 2011. Som helhet uppfyller avtalet kraven i Miljö Steg 5 mycket
väl.
I övriga projekt inom förvaltningen är energifrågan en av de viktigaste miljöfrågorna, det är
exempelvis den största miljöfrågan i både upphandlingen av medicinsk utrustning och IKT
och kommer att vara en prioriterad fråga.
7.2.5

Kemikalier och kemiska produkter samt målen Produkter och byggmaterial

Förvaltningen är medlem i Byggvarubedömningen som är en ekonomisk förening bestående
av stora fastighetsägare, entreprenörer och andra aktörer inom byggbranschen. Byggvarubedömningen har utvecklat ett system och tagit fram kriterier för val av material och byggvaror vilket syftar till att driva på branschens utveckling och underlätta val av miljöriktiga
material och produkter. Förvaltningen arbetar aktivt med utvecklingen av Byggvarubedömningens system och kriterier. Byggvarabedömningens kriterier utgör grunden i avtalet
och med vissa kompletteringar om undvikande av P V C bedöms detta uppfylla de mål som
finns i Miljö Steg 5.
I de så kallade förberedande arbeten (bl.a. omläggning av mediaförsörjning, rivning, flytt av ^
verksamheter, sprängning av oljeberget mm) som NKS-förvaltningen har bedrivit har krav på
användande av Byggvarubedömningen vid val av kemiska produkter och byggvaror ställts.
Detta har följts upp vid miljöronder och miljömöten med entreprenörer, en avvikelse har
inlämnats och godkänts. I övrigt har inga produkter innehållande utfasningsämnen observerats
vid kontroller vilket visar att leverantörer i huvudsak efterlever kraven.
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När det gäller den stora entreprenaden som projektbolaget ansvarar för har denna påbörjats
men består hittills av rivnings- och schaktarbeten vilket innebär att kemikalier och byggvaror
inte börjat användas. I kontraktet med SHP finns krav på att awecklingsämnen ej ska
användas. Det finns även en handlingsplan som redovisar hur detta ska följas upp. Det finns
även krav på att resurssnålhet ska prioriteras vid val av system, material och produkter.
Statistik för uppkommet avfall under byggproduktion kommer att sammanställas senare när
dessa uppgifter finns tillgängliga och därefter redovisas direkt till SLLmiljö för att ingå i
landstingets miljöredovisning.
Förvaltningen har på kontoret inför sortering av allt uppkommet avfall. Denna hantering
bedöms fungera väl.
Byggnader och mark inom området som berörs av byggnationen av det nya sjukhuset har
inventerats avseende farligt avfall och föroreningar. Mindre mängder farligt avfall har
identifierats och sanerats, även detta redovisas i samband med övrigt avfall direkt till
SLLmiljö..
7.2.6 Ekologiskt framställda produkter
I avtalet med projektbolaget ingår vissa servicetjänster där det ställs krav på ekologiskt framställda produkter till de tjänster där det är relevant.
Förvaltningen har under 2010 köpt ekologiskt och där så möjligt rättvisemärkt kaffe, te,
skorpor mm. Under slutet av 2010 togs även beslut om att även frukt som köps till
förvaltningen ska vara ekologisk. Detta anses uppfylla målen i Miljö Steg 5.
7.3
Miljöledning, upphandling, utbildning och kommunikation
NKS-förvaltningens miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001 under december
2009. Miljöledningssystemet är ett så kallat integrerat ledningssystem och ingår i
förvaltningshandboken. Arbetet med utveckling och integrering av miljöledningssystemet har
fortsätt under året med ambitionen att förbättras och anpassas för att på bästa sätt stödja
arbetet med utveckling av förvaltningens olika projekt.
Miljökrav ställs i förvaltningens alla upphandlingar där detta är relevant, miljökraven
uppfyller minst målen i Miljö Steg 5.1 många fall ställs högre krav eftersom upphandlingarna
löper över lång tid då nytt miljöprogram kommer att finnas inom landstinget. Särskild vikt
läggs vid uppföljning av miljökraven i upphandlingarna. Några särskilt miljöprioriterade
upphandlingar/projekt har inte utsetts då det anses vara relevant/viktigt att ställa höga krav i
alla upphandlingar.
Förvaltningen har rutiner för att hantera miljökonsekvenser vid beslut/tjänsteutlåtanden.
Under året visade det sig vid internrevision att denna rutin inte fungerade varvid åtgärder
vidtagits och kommer att bevakas särskilt under 2011.
Förvaltningen har som mål att det nya sjukhuset inom alla områden kommer att hålla världsklass. Detta kommer att medföra att sjukhuset blir en föregångare inom miljöområdet inom
SLL såväl som för resten av världen. Målsättningen att N K S ska bli världens miljövänligaste
sjukhus ser ut att kunna uppfyllas. För att säkerställa och kommunicera detta har samarbete
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inletts med flera internationella organisationer, bl.a. två amerikanska sjukhus. Samarbete finns
naturligtvis även med landstingets egna verksamheter såsom Locum, SL, sjukhusen och
centrala miljöavdelningen för att sprida information och utbyta erfarenheter.
Utbildning av förvaltningens personal sker löpande. Alla har genomgått en grundläggande
miljöutbildning vilken är obligatorisk vid nyanställningar. Fortsatta miljöutbildningar sker
efter behov och anpassat till arbetsuppgifter.
Krav finns även på kunskapsnivå och utbildning inom miljöfrågor i OPS-avtalet. Denna
utbildning sker löpande och kommer att följas upp i den samverkansgrupp för hållbarhetsfrågor som bildats.

8 Upphandling och inköp
Några större upphandlingar har inte gjorts under 2010, förutom OPS-upphandlingen. OPSupphandlingens genomförande har granskats av landstingets revisorer och befunnits väl
genomförd.

9 Bilagor
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Bilaga D l Investeringsutfall inventarier
Bilaga D2 Investeringsutfall fastigheter
Bilaga E l Hälsobokslut
Bilaga E3 Sjukfrånvaro
Bilaga G Representation
Bilaga H Uppföljning av landstingets finanspolicy
Bilaga I Policyer
Bilaga K Upphandling och inköp
Uttalande från förvaltningsledningen

10 Styrelsebehandling
Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2010 behandlas i
landstingsstyrelsen 2011-04-12

Lennart Persson
Förvaltningschef
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Resultaträkning

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok
Förvaltning/bolag NKS Nya Karolinska Solna.

Resultaträkning
mkr
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Avgifter från enskilda (3099)
Sålda primärtjänster (3499)
Försäljning övriga tjänster material varor (3799)
Erhållna bidrag (3899)
Övriga verksamhetsintäkter (3998)
Summa verksamhetens intäkter (3999)

Not

2009

2010

94,3
0,1
94,4

26,3

-24

-15,2

•177,6
-0,2
-11,9

•19,7
-0,2
•18,2

-213,7

•53,3

-5,7

-0,9

-125

-27,9

-0,9
•125,9

69,1
-0,9
40,3

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
(8799)

•125,9

40,3

Årets resultat (8990)

•125,9

40,3

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Personalkostnader (4999)
Köpt hälso- och sjukvård (5299)
Köpt trafik (5399)
Övriga köpta primärtjänster (5499)
Köpta verksamhetsanknutna tjänster (5599)
Material och varor (5799)
Lämnade bidrag (5899)
Lokal- och fastighetskostnader (6099)
Hyror av anläggningstillgångar (6299)
Övriga verksamhetskostnader (7699)
Reaförlust avyttring anläggningstillgångar (exkl
finans) (7840)
Summa verksamhetens kostnader (7899)
INTÄKTER O C H KOSTNADER UTANFÖR
VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT
Avskrivningar (7920)
Andelar i intresseföretags resultat (7989)
Verksamhetens rörelseresultat (7999)

Skatteintäkter generellt statsbidrag utjämning (8399)
Finansiella intäkter (8499)
Finansiella kostnader (8598)
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
(8599)

Utgivn
Resultaträkning 2010 N K S

26,3

Årsbokslut
Balansräkning

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok
Förvaltning/bolag NKS Nya Karolinska Solna.

Balansräkning
mkr
TILLGÅNGAR
Summa immateriella anläggningstillgångar (1095)
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (1245)
Maskiner och inventarier (1265)
Pågående nyanläggningar, förskott materiella
anläggningar (1285)
Summa materiella anläggningstillgångar (1295)
Summa finansiella anläggningstillgångar (1395)
Summa anläggningstillgångar (1399)
Förråd m m (1495)
Kortfristiga fordringar (1795)
Kassa och bank (1985)
Summa omsättningstillgångar (1995)
Summa tillgångar (1999)
E G E T KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O C H
SKULDER
Summa eget kapital (2097)
- varav årets resultat (2090)
Summa minoritetsintresse (2190)
Summa avsättningar (2295)
Summa långfristiga skulder (2395)
Summa kortfristiga skulder (2995)
Summa eget kapital och skulder (2999)

Utgivn dag
Balansräkning 2010 N K S

Not

2010

2009

40,3
5,3
1693,7

0,8
4,5
387,2

1739,3

392,5

1739,3

392,5

117,5

74,3

117,5
1856,8

74,3
466,8

125,9
125,9

-40,3
-40,3

-681,7
-1301
-1856,8

-426,5
-466,8

4

5
6

7

8,9
10
11
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Noter

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Resultatenhet N K S Nya Karolinska Solna
Noter till resultat- och balansposter
Not 1 Redovisningsprinciper
För förvaltningar:
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Stockholms läns landsting,
landstingsstyrelsens förvaltning. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om
kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
Not 2 Jämförelsestörande post
Resultatposten " Lokal- och fastighetskostnader (6099)" innehåller en jämförelsestörande post
på -128 596 tkr avseende kostnader för förberedande arbeten på Karolinska Solna, i huvudsak
mediaomläggning och annat underhåll för den nuvarande verksamheten på K S . Dessa kostnader
har tidigare varit redovisade som upparbetade tillgångar i balansräkningen med en ingående
balans 2010 på 78 mnkr och var planerade att avskrivas under 5 år fr o m juli 2010, men
kostnadsförs i sin helhet 2010 efter ändrad tillämpning av redovisningsprincip. N K S följer
därmed Locums regelverk för motsvarande åtgärder.

Not 3 Leasingavgifter
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas
som hyresavtal. (Gäller ej SL)
Leasingkostnader
Leasingavgifter per förfalloår
2010
2011
2012
2013
Finansiell leasing
Operationell leasing
Summa leasing

Utgivn dag
Noter 2010 NKS

0

0

0

0

2014

0

2015

0

1(5)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Årsbokslut
Noter
.

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

2010
Utlämnade lån till koncernföretag
Övriga utlämnade lån
Aktier i dotterbolag
1)
Andelar i intressebolag
2)
Andra aktier och andelar
Bostadsrätter
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa finansiella
anläggningstillgångar

2009

0

Not 5 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Periodisering av skatteintäkter 1)
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

2010
0,3

2009|
69,1

24,9
92,3

4,3
0,8

117,5

74,2

1) Gäller koncernfmansiering
Not 6 Kassa och bank
Förvaltningens/bolagets tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i posten kassa och
bank. Detta tillgodohavande utgår en kortfristig fordran/skuld på S L L inom ramen för
koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt följande:

Tillgodohavanden på koncernkonto
Övriga likvida medel
Summa kortfristiga fordringar

Utgivn dag
Noter 2010 NKS

2010

2009

0

0

2(5)

Årsbokslut
Noter

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Not 7 Eget kapital

Ingående eget kapital
Koncernbidrag
Aktieägartillskott
Resultatdisposition
Årets resultat
Utgående eget kapital

2010
40,3

2009[
-143,7

-40,3

143,7

-125,9
-125,9

40,3
40,3

Not 8 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Pensionsavsättning
Särskilda ålders- Pensioner
och visstidstotalt
pensioner

Ålderspensioner
exkl. särskilda
ålders- och
visstidspensioner
Pensionsavsättning enligt
balansräkning per 09-12-31
Förändring av pensionsavsättning
inkl. räntedel
Pensionsavsättning enligt
balansräkning per 10-12-31

Utgivn dag
Noter 2010 NKS

0

0

0

3(5)

Årsbokslut
Noter

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

2010

2009

0,2

0,4
0,1

Förändring av pensionsavsättningen under året
Kostnad avgiftsbestämd del
Utbetalning av pensioner
Övriga pensionskostnader
Löneskatt på pensioner
Summa pensionskostnad exkl. finansiell
kostnad

0,1
0,3

0,5

Tillkommer räntedel på pensionskostnad
Summa pensionskostnad inkl. finansiell
1
0
kostnad
Årets pensionskostnad
Alternativ text för förvaltningar som inte redovisar egen pensionsskuld:
Pensionsskulden redovisas centralt vid Koncemfinansiering. Pensionskostnaden debiteras i
form av PO-pålägg.

Not 9 Andra avsättningar
Avser

2009

Ianspråktaget
Återföring ej
Årets
under året utnyttjat belopp avsättning

2010
o o o o
o

Summa andra avsättningar

0

0

0

Not 10 Långfristiga skulder

Låneskuld med förfallodag 1-5 år
Låneskuld med förfallodag > 5 år
Summa låneskuld
Statsbidrag för ej aktiverade investeringar 1)
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
1) Gäller SL
Not 11 Kortfristiga skulder

Utgivn dag
Noter 2010 NKS

2010

2009

681,7
681,7

0

681,7

0

0

0

Årsbokslut
Noter

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Kortfristig låneskuld
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Checkräkningskredit
Semester- och löneskuld
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Utgivn dag
Noter 2010 NKS

2010

2009

139,3
1,9
1152,4
1,9
5,6

16,5
1,5
406,5

1301

426,5

1,1
0,9

5(5)

Förvaltningsberättelse
Bilaga D1

S t o c k h o l m s läns landsting

Investeringsutfall 2010. Maskiner, inventarier O C h IT.

Nya Karolinska Solna-förvaltninaen

Investeringsutgifter (mkr)
Budget
2010
enligt LF beslut
1 Specificerade objekt
Nyinvesteringar
IT-investeringar
Investeringar i möbler till NKS-förvaltningen
Investeringar för evakuerade verksamheter mm

Kommentar

Bokfört

Avvikelse

Förklaring

2010

BU-BO

till
avvikelse

77
47
*)

1935

Reinvesteringar

S:a investeringsutgifter

2059

*) Ingår i PANY-budgeten under rubriken Evakuering

Utgivn-dag 2010-12-06
Bil D1 Investeringsutfall inventarier NKS 2010
Maskiner och inventarier

1(1)

Förvaltningsberättelse
Bilaga D2

Stockholms läns landsting

Investeringsutfall 2010. Byggnadsinvesteringar Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Total kostnad (mkr)
Fastställd
produktionskostnad
enligt LF beslut

Mkr

Ackumulerad
förbrukning
t o m 2010-12-31

Investeringsutgifter (mkr)
Budget
2010
enligt LF beslut

Bokfört
2010

Kommentar

Avvikelse

Förklaring

BU-BO

till
avvikelse

1 Specificerade objekt
Pågående nyanläggning - Egen regi
3000 Huvudprojekt NKS
3100 OPS-Upphandling
3003 Förberedande arbeten
3005 Plan/tillståndsfrågor
3004 Evakuering
3006 Kommunikation
3017 Samordning NKS-Norra Station
3400 Projektering/byggnation
3410 Förvaltn tjänster/servicetjänster
Summa investeringar i egen regi
Pågående nyanläggning - OPS

88,4
25,0
27,0
6,0

1,8
40,1
56,6
0,4

120,0
7,0

82,3
7,9

0,5
25,8
0,3

0,6
8,8

300,0

0,1
198,6

4100 Teknikbyggnad fas 1
4200 Parkeringshus fas 2

248,5
112,7

4400
4500
4600
4701

637,3
175,3

Sjukhus fas 4
Sjukhus fas 5
Forskningsla fas 6
Parkering under torg fas 7

4702 Patienthotell fas 7
Summa investeringar OPS

*)

75,8
25,0
6,0
1 280,5

S:a investeringsutgifter

300

1 479

86,6
-15,1
-29,6
5,6
37,7
-0,9
-0,1
17,0
0,2
101,4

-1 179

*) Budget saknas för 2010 i och med ändringar i projektavtalets upplägg på ett sent stadium
Utgivn-dag 2010-12-06
Bil D2 Investeringsutfall fastigheter NKS 2010
Byggnader

1

O)

Bokslut 2010
Förvaltningsberättelse
Bilaga E 1 Hälsobokslut

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Bolag/Förvaltning:
Ifylles av samtliga förvaltningar/bolag
De uppgifter som lämnas till hälsobokslutet finns för närvarande inte
tillgängliga i befintliga system.
Alla uppgifter ska vara könsuppdelade så långt som möjligt.

2009

2010

Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter

Kvinnor

2010
Män

2009
Män

Kvinnor

Totalt

Totalt
2

2

Investering i kompetensutveckling; kostnader för extern utbildning, kurskostnader samt lönekostnader inkl PO-pålägg.

Friskvård (Tkr)
2010
Kvinnor
Kvinnor
Män
Totalt
18 214 kr 9 300 kr 27 514 kr

2009
Män

Totalt

Tillämpas "friskvårdstimme"
Ja
Nej

B :

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

Företagshälsovård (Tkr)
2009
Förebygg. Efterhjälp. Totalt

2010
Förebygg. Efterhjälp. Totalt

agshälsovärd redovisas uppdelad i förebyggande
(stödinsatser för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande
(vård-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad ohälsa).

Rehabilitering - antal anställda i åtgärd
Kvinnor

2010
Män

Kvinnor

Totalt

2009
Män

Totalt

Antalet anställda som varit föremEil för arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd under Earet.

Rehabilitering - antal s om återgått i arbete
Kvinnor

2010
Män

Kvinnor

Totalt

2009
Män

Totalt

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

2010
Skadegrupp *
Fallolyckor
Belastningsskador
Våld och hot
Stick-/skärskador
Smitta
Psykiska/sociala
Fysiska
Övrigt
Totalt

Kvinnor

Män
1

Totalt

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

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

