Stockholms läns landsting
Landstingsradsberedningen

1(3)
LS 1201-0205

SKRIVELSE
2012-03-14

r
lANDSTfNÖSSTYRELSEN
Landstingsstyrelsen

12*03- 2 7 000 1 1

Årsbokslut 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning
och Nya Karolinska Solna förvaltningen
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, och Nya Karolinska Solna
förvaltningen, NKS, överlämnar härmed årsbokslutet för perioden
1 januari- 31 december 2011.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa årsbokslutet för landstingsstyrelsens förvaltning
att fastställa årsbokslutet för Nya Karolinska Solna förvaltningen.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering
Resultatet för landstingsstyrelsens förvaltning 2011 uppgår till 20,1 mkr att
jämföra med 2010 års resultat som uppgick till -17,0 mkr. Det positiva resultatet förklaras främst av lägre kostnader för konsulter och senarelagda
projekt. Därutöver är personalkostnaderna lägre, då vakanta tjänster inte
tillsatts. SLL IT redovisar ett negativt resultat med ca -25 mkr.
Landstingsstyrelsens förvaltning bedriver ett utvecklingsarbete som bland
annat har resulterat i att förvaltningen har identifierat huvudmål och huvudflöden. Det påbörjade arbetet med förbättringar ska leda till rekonstruktion av värdekedjan och förändring av arbetsuppgifter inom förvaltningen
och kan också komma att leda till organisatoriska förändringar.
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Parallellt med detta har varje avdelning inom landstingsstyrelsens förvaltning identifierat och påbörjat arbetet med att förbättra minst en process i
det dagliga arbetet.
Nya Karolinska Solna-förvaltningens resultat för 2011 slutade på -32,9 mkr
med en avvikelse mot budget på -33,8 mkr. För de projektrelaterade
tilläggshyrorna för evakuerade verksamheter inom Karolinska sjukhuset, på
35,1 mkr, saknades budgetmedel under året, vilket därmed svarar för en
mycket stor del av 2011 års överskridande.
Nya Karolinska Solna-förvaltningen har under året har framförallt arbetat
med Projektering vård och IKT (Informations- och kommunikationsteknik). En större andel av personalen än planerat har arbetat med projekteringsarbetet. Efter vårens beslut om förvaltningens upphörande har personal som slutat inte ersatts och likaså har en del planerade tjänster inte tillsatts i avvaktan på tydlighet i fortsatta uppdrag.
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Årsbokslut 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning
och Nya Karolinska Solna förvaltningen
Ärendet
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, och Nya Karolinska Solna
förvaltningen, NKS, överlämnar härmed årsbokslutet för perioden
1 januari- 31 december 2011.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande den 29 februari 2012
Bilagor
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NKS
Förvaltningsberättelse 2011
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F Representation 2011
G Finanspolicy 2011
H Policyer 2011
J Upphandling och inköp 2011
K l och K3 Hälsobokslut och sjukfrånvaro 2011
Intern kontrollplan slutrapport 2011
Resultaträkning 2011
Balansräkning 2011
Noter till resultat- och balansräkning 2011
Kassaflödesanalys 2011

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa årsbokslutet för landstingsstyrelsens förvaltning
arr fastställa årsbokslutet för Nya Karolinska Solna förvaltningen
Förvaltningarnas synpunkter
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, arbetar på direkt uppdrag av
landstingsstyrelsen via landstingsdirektören. LSF:s främsta uppgift är att
strategiskt och operativt arbeta för att nå de uppsatta målen i den politiska
plattformen och budgeten samt stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att
leda, styra och samordna landstingets verksamhet.
LSF:s ekonomiska resultat för 2011 blev ett överskott på 20,1 mkr. Det
positiva resultatet förklaras främst av lägre kostnader för konsulter och
senarelagda projekt. Därutöver är personalkostnaderna lägre, då vakanta
tjänster inte tillsatts. SLL IT redovisar ett negativt resultat med ca -25 mkr.
Jämfört med budget har intäkterna ökat med 23 mkr främst beroende på
ökad försäljning av IT-tjänster. Det förbättrade resultatet på intäktssidan
kompenseras dock inte kostnadsökningen som varit större än intäkterna
dvs. -48 mkr.
NKS har under året har framförallt arbetat med Projektering vård och IKT
(Informations- och kommunikationsteknik). En större andel av personalen
än planerat har arbetat med projekteringsarbetet. Efter vårens beslut om
förvaltningens upphörande har personal som slutat inte ersatts och likaså
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har en del planerade tjänster inte tillsatts i avvaktan på tydlighet i fortsatta
uppdrag.
NKS-förvaltningens resultat för 2011 slutade på -32,9 mkr med en avvikelse
mot budget på -33,8 mkr.
För de projektrelaterade tilläggshyrorna för evakuerade verksamheter inom
Karolinska sjukhuset, på 35,1 mkr, saknades budgetmedel under året, vilket
därmed svarar för en mycket stor del av 2011 års överskridande.
Miljökonsekvens av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.
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Landstingsstyrelsens förvaltning

1 Sammanfattning 2011 och förväntad utveckling 2012
1.1 Sammanfattning 2011
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen via
landstingsdirektören. LSF:s främsta uppgift är att strategiskt och operativt arbeta för att nå de
uppsatta målen i den politiska plattformen och budgeten samt stödja landstingsstyrelsen i dess
uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet.

Resultat 2011
Landstingsstyrelsens förvaltning (Mkr)

feb

i ^ ^ H Ack utfall 2011

mar

apr

maj

' Ack utfall 2010

jun

jul

aug

— — — «Periodiserad budget

sep

A

Föregående månads prognos

Resultatet för året uppgår till 20,1 mkr att jämföra med 2010 års resultat som uppgick till
-17,0 mkr. Det positiva resultatet förklaras främst av lägre kostnader för konsulter och
senarelagda projekt. Därutöver är personalkostnaderna lägre, då vakanta tjänster inte tillsatts.
SLL IT redovisar ett negativt resultat med ca -25 mkr. Jämfört med budget har intäkterna ökat
med 23 mkr främst beroende på ökad försäljning av IT-tjänster. Det förbättrade resultatet på
intäktssidan kompenseras dock inte kostnadsökningen som varit större än intäkterna dvs. -48
mkr.
1.2 Förväntad utveckling 2012
LSF har inför år 2012 tagit fram en verksamhetsplan. Under året ska LSF arbeta med följande
focusområden; ekonomi i balans, forskning och regional utveckling i världsklass, stolta
medarbetare, allas lika värde - lika behandling för alla, hållbar miljö, Nya Karolinska Solna,
N K S samt informationssäkerhet och IT-strategi.
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2 Uppföljning av huvudmål och uppdrag
2.1

SLL huvudmål

De koncemövergripande kortfristiga mål som anges i den av landstingsfullmäktige fastställda
budgeten är;
• Nöjda medborgare
• Ekonomi i balans
• Stolta medarbetare
• Nöjda patienter och resenärer
• En ledande tillväxtregion
• Hållbar miljö
• En ökad valfrihet och mångfald inom sjukvården
• Likvärdig behandling av alla invånare
A V SLL:s huvudmål angående tillgänglighet och kvalitet samt ekonomi i balans är endast det
sista applicerbart på LSF. Nedan redovisas uppföljningen av SLL:s huvudmål ekonomi i
balans.

Utifrån SLL: s huvudmål har LSF arbetat fram följande förvaltningsspecifika mål:
• Kund
• Verksamhet
• Process
• Medarbetare
• Ekonomi
För en fullständig redovisning av uppföljningen av dessa mål hänvisas till bilaga P. År 2011
uppnådde förvaltningen målet med en ekonomi i balans.
LSF har startat ett förbättringsarbete som utifrån både ett ledningsinitiativ och lokalt initiativ
ska skapa en gemensam upplevelse av delaktighet och nytta med förbättringsarbetet.
LSF-ledning har identifierat fyra övergripande huvudflöden som ska förbättras och
standardiseras. De fyra huvudflödena är;
• Smidigare ärende hantering
• Kvalitetssäkrad verksamhetsstyrning
• Enhetlig rekryteringsprocess
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Lite bättre varje dag

Det påbörjade arbetet med förbättringar ska leda till rekonstruktion av värdekedjan och
förändring av arbetsuppgifter inom LSF och kan också komma att leda till organisatoriska
förändringar.
Parallellt med detta har varje avdelning inom LSF identifierat och påbörjat arbetet med att
förbättra minst en process i det dagliga arbetet.
Förbättringsarbetet ska leda till att:
-

LSF inför ett systematiskt arbete kring ständiga förbättringar.
Införande av LSF-standardiseringar - så här j obbar v i på LSF!
Införande av faktabaserade beslut
Mer effektiv verksamhet för de medel vi har att röra oss med
Ett övergripande förslag till flexibel och modern organisation som står rustad för
framtidens utmaningar
Engagerade medarbetare som upplever en ökad känsla av delaktighet och nytta
Att LSF uppfattas som en mer attraktiv arbetsplats av medarbetarna.

2.1.1
Kvalitet
Kvalitetsbeskrivningen redovisas för respektive funktionsområde/avdelning under punkt 3,
verksamhetens omfattning och innehåll.

2.2

LSF:s uppdrag

I 2011 års budget tilldelades LSF följande uppdrag:
•

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inför beslut om budget för år 2011, och som ett led
i beredningen av de programarbeten gällande investeringar som är under utarbetande:
- 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 givna
finansiella ramar.
Förvaltningens åtgärder
Uppdraget som syftade till att tydliggöra arbetet kring vårdens kommande investeringsbehov
och dess effekter som gavs i budget 2010 har fortsatt under 2011 då en Framtidsplan för hälsooch sjukvård, LS 1104-0574, tagits fram genom ett samarbete mellan Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,HSF, LSF och Locum. Framtidsplan för hälso- och sjukvård
beslutades i samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget 2012.1 arbete har
frågorna kring kapacitet och effektivitet inom hälso- och vården bland annat till följd av ett
mindre vårdutbud på N K S och en högre befolkningsutveckling i länet analyserats och
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beaktats. I ärendet har även en samlad bedömning och prioritering av fastighetsinvesteringar
på akutsjukhusen och närsjukhusen gjorts.
I beslutet om Framtidsplan för hälso- och sjukvården gavs landstingsstyrelsen i uppdrag att
utarbeta en tioårig investeringsplan samt göra omarbetningar av de inkomna programarbetena.
Därutöver ska en övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i
framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för implementering av N K S
utarbetas. Under året har landstingsdirektören inrättat ett Programkontor med uppgift att
arbeta med bland annat dessa frågor. Uppdragen kommer att avrapporteras i samband med
landstingsfullmäktiges beslut om budget 2013.
•

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2012 återkomma med
förslag på ny investeringsprocess.
Förvaltningens åtgärder
Arbetet med uppdraget kring förslag på ny investeringsprocess har under året varit intensivt
och resulterat i en ny Investeringsstrategi, LS 1101-0096, som beslutades av
landstingsfullmäktige i budget 2012. Vidare har ett ärende om implementering av
Investeringsstrategi, LS 1109-1260, tagits fram och beslutades i december av
landstingsfullmäktige. Förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringar samt
beräkning av framtida investeringsutrymme har pågått under året och fortlöper under 2012.
•

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av landstingets långsiktiga
finansiella mål.

•

att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av soliditeten i landstingets
samtliga verksamheter.

• att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av resultatkraven för
landstingets verksamheter samt att återkomma med förslag på hanteringsordning.
Förvaltningens åtgärder
Ovanstående tre uppdrag berör frågor som nära gränsar till varandra inom
ekonomistyrningsområdet. I samband med "Mål & Budget 2012 med planeringsåren 2013 2014" har följande uppdrag getts.
•

att utreda om nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga
interna regelsystem för ekonomistyrning får önskad effekt för landstinget som helhet.

•

att utreda om den interna ekonomistyrningen för soliditet samverkar väl med de
externa regelverken som påverkar koncernens olika verksamheter.

Arbetet med uppdragen har påbörjats och kommer att samordnas och intensifieras för att
möjliggöra återrapportering under 2012.
•

att LS ska besluta om nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen
Stockholms Konserthus.
Förvaltningens åtgärder
Landstingsstyrelsen beslutade den 20 december 2011 om ekonomiskt stöd till Stiftelsen
Stockholms Konserthus för åren 2011-2014.
5
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Fördjupad uppföljning av vissa policyer

2.3.1 Följsamhet policy för intern kontroll
Landstingstyrelsens förvaltning, LSF, följer den av landstingsfullmäktige beslutade
internkontrollpolicyn och upprättar årligen en internkontrollplan.
2011- års internkontrollplan fastställdes av Landstingstyrelsen den 30 augusti 2011. Utifrån
fastställd plan har L S F genomfört en egenvärdering av utvalda processer.
Egenvärdering
Chefer ifrån samtliga funktionsområden har via intervju fått besvara fastställda frågor i
internkontrollplanen. Resultatet/iakttagelser ifrån genomförda intervjuer utgör grunden för
LSF: s egenvärdering av den interna kontrollen år 2010.
Riskvärdering
Riskvärdering har genomförts och innebär en bedömning om utvalda processer/rutiner medför
att oönskade situationer kan inträffa. Bedömningarna har indelats i graderingen; måttlig, stor,
eller allvarlig.
Resultat av egenvärdering
Nedan sammanställs några iakttagelser från egenutvärderingen;
•
•
•

LSF har förvaltningsspecifika mål och under året har även ett utkast till
verksamhetsplan arbetats fram.
Inom LSF styr enheterna/avdelningarna sina verksamheter genom antingen
verksamhetsplaner och/eller styrkort samt mål
Ärendeprocessen har förbättrats i och med att ärendehanteringssystemet Edith införts
Alla medarbetare har under våren gått en utbildning i systemet.

2.3.2 Följsamhet finanspolicy
Förvaltningen följer landstingets fastställda finanspolicy.
2.3.3 Följsamhet folkhälsopolicy
Folkhälsopolicyn antogs av landstingsfullmäktige 2005. Den har uppdaterats 2008 och
2011 med aktuella data om hälsoläget i länet.
Nedan avrapporteras folkhälsoarbetet.
Har förvaltningen/bolaget en handlingsplan för genomförande av landstingets
folkhälsopolicy och land[stingets handlingsplan för hälsa?
Kommentar
Nej
Ja
X
Har förvaltningen/bolaget ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?
o
Kommentar
Ja
Nej
X
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Har förvaltningen/bolaget under året fattat beslut som stödjer landstingets folkhälsopolicy
Ja
X

Nej

Kommentar - Om ja, ge gärna exempel

Ange om förvaltningen/bolaget utför annat folkhälsoarbete utöver det som nämnts i frågan
Ja

Nej
X

Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete

2.3.4 Följsamhet
handikapprogram
Landstingsfullmäktige fattade beslut den 16 mars 2010 om programmet "Mer än bara
trösklar", Stockholms läns landstings program 2011 - 2015 för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning.
Programmet syftar till att identifiera och undanröja hinder för personer med
funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta del av Stockholms läns landstings tjänster, service
och verksamhet. Programmet syftar också till att landstinget anställer fler personer med
funktionsnedsättning.
Programmets tre mål handlar om:
1. Bemötande
2. Kommunikativ tillgänglighet
3. Fysisk tillgänglighet
Programmet är ett styrande dokument för alla förvaltningar och bolag samt de verksamheter
som landstinget har avtal med. Man tillämpar de delar som är adekvata för verksamheten.
Varje medarbetare bidrar på ett insiktsfullt sätt med sin del och ansvaret för programmets
fullföljande åvilar respektive nämnd och styrelse. Resultaten ska redovisas årligen.
Resultaten 2011 redovisas i bilaga O.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll
3.1

Verksamhetsförändringar

Landstingsstyrelsens förvaltning har sju funktionsområden. Flera avdelningar inom
Administration samt övriga funktionsområden riktar sig mot hela Stockholms läns landsting.

LSF Administration
Funktionsområdet LSF Administration arbetar främst med LSF-interna frågor. I området
ingår Arkiv- och Biobankscentrum, Berga naturbruksgymnasium, Biblioteket, LSF Ekonomi,
LSF HR, LFS Kansli, L F S Kommunikation, LSF Service, Presidiesekretariatet samt projektet
Rakel.
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Arkiv- och biobankscentrum, ABC
A B C består av Landstingsarkivet och Regionalt Biobankscentrum (RBC). Under året
lanserade A B C en ny arkivportal med information om verksamheten, tjänsterna, regelverket
och om de arkiv A B C förvarar. Som ett resultat av sin processkartläggning reviderade
avdelningen leveransfunktionen och samtyckeshanteringen. Även Arkivhandboken
reviderades. Trycket på A B C fortsätter att öka, bland annat ökar e-arkivet med 100 procent
om året och innehåller nu 250 miljoner poster. Samtyckeärenden ökade med 50 procent. A B C
var med och bildade ett rikstäckande forum för landstingsarkiv. Under hösten tillsattes en ny
avdelningschef.
Trycket på inleveranserna av digital information fortsätter att öka, liksom kraven på en snabb
tillgänglighet. Tjänsterna för e-arkivering och andra stödsystem behöver utvecklas. Den
digitala resursbanken i arkivportalen utökas med fler e-tjänster och en multimediadatabas.
Revisionen av en ny biobankslag fortsätter och R B C arbetar vidare med att skapa en
gemensam biobank för KI-SLL.
Mål och måluppfyllelse
Landstingsarkivets mål är att uppfylla sitt uppdrag enligt arkivreglementet. Samtliga mål
uppfylldes, men kan förbättras på några områden. Målen, liksom avdelningens styrkort,
kommer att följas upp tydligare genom kvartalsuppföljningar och internrevision.
Kvalitet
Kartläggningen av ABC:s processer gav grunden för arbetet med att kvalitetssäkra och
effektivisera arbetet på A B C . Ärendehanteringen kvalitetsgranskas kontinuerligt, inte minst
med tanke på sekretess. Kvalitetsgranskningen av informationen i beståndsregistret fortsätter.
Verksamhetens omfattning och innehåll
ABC:s huvuduppdrag är att långtidslagra information och att göra denna lätt tillgänglig för
vård, forskning, allmänhet och näringsliv. Förutom den löpande verksamheten arbetade A B C
under 2011 bland annat med att kunna ta emot och lagra information från administrativa
system och webbsidor, att förbereda för ett nytt sätt att redovisa arkiv, att lansera en ny
leveransprocess och fortsatte processöversynen och arbetet med ett balanserat styrkort.
Berga naturbruksgymnasium
Berga naturbruksgymnasium har gymnasieutbildning för cirka 200 elever och ett 20-tal elever
i särskolan. Till utbildningen hör ett jordbruk samt kor, grisar och hästar. Ett nytt
skolutvecklingsavtal började gälla och arbetet med att planera för en ny ladugård fortsatte.
Antalet nya elever var väsentligt lägre än beräknat.
Den nya gymnasiereformen innebar att skolans utbud ändrades. V i en kontroll av
länsstyrelsen i våras noterades att antal brister i anläggningarna för mjölkproduktion och
smågrisar. Anläggningarna måste läggas ner om inte bristerna åtgärdas.
Mål och måluppfyllelse
Skolan följer och uppfyller landstingets mål för nöjda medarbetare, ekonomi i balans, och en
hållbar miljö, men har en bit kvar till stolta medarbetare.
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Kvalitet
Skolan utvärderar årligen ett antal prioriterade områden. Samtliga värden var högre än kraven.
Verksamhetens omfattning och innehåll
På Berga arbetar ett 50-tal personer och cirka 220 elever är inskrivna. Ett 100-tal elever bor på
skolan. Under året infördes ett nytt skolutvecklingsavtal som reglerar lärarnas arbetstid och
verksamhet och en arbetsledargrupp bildades.
Biblioteket
Biblioteket förser ledamöter och tjänstemän med bakgrundsinformation i tryckt eller digital
form. Frågor som biblioteket fått under året har bland annat handlat om högkostnadsskyddet,
ekonomisk omsättning på privatdrivna vårdcentraler som tidigare var landstingsägda och
sjukvårdsområdens upptagningsområden i början av 80-talet.
LSF Ekonomi
Avdelningen arbetade löpande under året med att sammanställa, följa upp och analysera
LSF:s redovisning, bokslut och budget. Under året har avdelningen arbetat med att få fler^
leverantörer att skicka fakturor elektroniskt. Antalet elektroniska fakturor har på SLL-nivå
ökat från ca 30 000 år 2010 till cirka 100 000 år 2011. Ekonomisystemet Raindance har
utvecklats med en budgetportal, prognosportal, elektroniska kundfakturaunderlag och
helautomatiska bokföringsordrar.
Mål och måluppfyllelse
Avdelningen följer sedan flera år tillbaka upp sin verksamhet via styrkort. År 2011 uppnådde
LSF Ekonomi sitt mål avseende nöjda kunder och kvalitet.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Avdelningens huvuduppdrag är att stödja förvaltningen med redovisning och ekonomisk
planering samt att tillsammans med LSF:s verksamheter sammanställa budget och bokslut.
LSF Ekonomi sköter på uppdrag redovisningen åt A B S L L Internfinans, Skadekontor,
Kulturnämnden och Berga naturbruksgymnasium.
LSF HR
Under året fick S L L IT mycket stöd för sin omorganisation. Ett chefs- och ledarskapsprogram
genomfördes för 15 chefer och en friskvårdsdag anordnades för all personal. Det HRstrategiska arbetet som gått på sparlåga ska utökas och vidareutvecklas. Det gäller bland annat
arbetsmiljö och hälsa, chefs- och ledarskap samt personal- och kompetensförsörjning.
Mål och måluppfyllelse
LSF H R har till stor del nått sina mål. Det strategiska arbetet nedprioriterades dels på grund
av arbetet med S L L IT:s omorganisation, dels på en vakans.
Kvalitet
Kvalitetsarbetet bygger främst på den kundenkät som årligen skickas till avdelningens kunder.
Kvaliteten i det operativa HR-stödet höjdes under året.
Verksamhetens omfattning och innehåll
HR-avdelningens huvuduppdrag är att leda och utveckla det strategiska HR-arbetet inom LSF,
stödja LSF:s långsiktiga kompetensförsörjningsarbete, stödja LSF med personaladministration
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och andra enheter utanför L S F med HR-tjänster samt vara processägare av stödprocesser
inom HR-området.
LSF Kansli
LSF Kanslis fokus låg på ärendehantering och -flöden. Under hösten infördes en ny
uppställning av handlingar till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Projektet
"Smidigare ärendehantering" startade liksom ett försök med läsplattor till några politiker.
Avdelningen omorganiserades och tre medarbetare gick i särskild avtalspension. En tjänst var
vakant.
Under 2012 fortsätter projektet "Smidigare ärendehantering", Edit uppgraderas och en
elektronisk mötesadministration införs. Om försöket med läsplattor går bra kan fler få pröva
att använda läsplattor. L S F Kansli ska utreda kriterier, transparens och beredning av bidrag
till organisationer för personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ingår även i olika
delprojekt för den nya webbplatsen sll.se. Från 1 januari ansvarar LSF Kansli för
registratorstjänsten till N K S Bygg och S L L IT.
Mål och måluppfyllelse
Måluppfyllelsen är att ha korrekta handlingar, i rätt tid och till rätt person.
Kvalitet
Kvalitetsförbättringar genomfördes kring området Ärendehantering, exempelvis uppställning
av sammanträdeshandlingar och kontroll av formalia. Under 2012 ska fler processer
kartläggas och nya rutiner skapas tillsammans med förvaltningsledningen.
Verksamhetens omfattning och innehåll
LSF Kansli ansvarar för administrativ service till landstingets förtroendevalda och till LSF:s
ledning. Det innebär bland annat; central postöppning, registratur, tidplanera ärenden för
politiska beslut, samordna och formaliagranska ärenden samt att vara sekreterare i olika
politiska organ.
LSF Kommunikation
Från 1 april är avdelningen placerad inom den Administrativa avdelningen och heter LSF
Kommunikation. Avdelningen tog under året över ansvaret för minoritetsspråk, övergripande
språkfrågor samt för Bemötandepriset. I samband med omorganisationen drogs tjänsten som
kommunikationsdirektör in och tre tjänster flyttades till andra avdelningar inom LSF. LSF
Kommunikation samarbetar alltmer med HSF Kommunikation, främst kring ett nytt intranät.
Under 2012 kommer avdelningen att ännu mer rikta in sig på att vara en webbkommunikativ
avdelning och bli bättre på att förklara sitt nya uppdrag. Under nuvarande presschefens
tjänstledighet ska LSF Kommunikation även svara för pressfunktionen.
Mål och måluppfyllelse
I medarbetarundersökningen förbättrade LSF Kommunikation sitt resultat rejält, från ett snitt
på 60 till ett snitt på 80. Avdelningen klarade sina mål för verksamhet, uppdrag och
leveranser. Bland annat blev en betaversion av den nya webbplatsen sll.se klar och den interna
och externa beslutskommunikationen utvecklades och förbättrades.
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Kvalitet
Centrala frågor för avdelningen är att samordna och kvalitetssäkra. Avdelningschefen fördelar
uppdragen efter resurser och kompetens. Utförda uppdrag utvärderas av uppdragsgivaren.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Avdelningens huvuduppdrag är att stödja och samordna kommunikationen av beslut och
beslutsprocessen samt svara för bland annat kommunikationsplanering och
webbkommunikation. Avdelningen arbetar i team utifrån ett antal fokusområden; externa och
interna beslut och beslutsprocesser, förändrings- och utvecklingsprocesser,
webbkommunikation samt kommunikationsmetoder och verktyg.
Stora frågor under året var att utveckla webbplatserna, sll.se, intranätet och chefsliken,
upphandla kommunikationstjänster samt att utveckla kommunikationsstöd och service till
LSF:s ledning.
LSF Service
Avdelningen ansvarade för omflyttningar inom LSF samt för att flytta från och utrymma
lokaler som LSF lämnat, och förändringar i Landstingshuset. Avdelningen var också med och
tog fram ett underlag för att hantera överblivna inventarier. Under året fick avdelningen tvä
nya ansvarsområden, P U L och informationssäkerhet för LSF, två tjänster tillkom och två
medarbetare gick i avtalspension.
2012 kommer avdelningen att ta över vaktmästeri, lokal och säkerhetsfrågor för S L L IT samt
lokaler och servicefunktioner för N K S Bygg. Vidare kommer avdelningen bland annat att
förnya E-tjänstekorten för LSF:s medarbetare, fortsätta att införa läsplattor och byta ut
kopiatorer.
Avdelningen kommer i samarbete med S L L IT starta arbetet med att uppdatera LSF IT miljö.
Mål och måluppfyllelse
Målet för LSF Service är att genom styrning och samordning skapa en kostnadseffektiv
serviceorganisation för att tillhandahålla service som skapar mervärden för verksamheten.
Kvalitet
Ett förbättringsområde som avdelningen arbetade med är att bli mer nåbara och tydligare om
sin service. Avdelningen genomförde en del effektiviseringar av interna flöden/processer och
kommer att fortsätta med det arbetet 2012.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Avdelningen medverkade, utöver det löpande arbetet, i två IT-projekt, renodlade
beställarfunktionen för IT samt tog över ansvaret för IT-konsulter från S L L IT.
Investeringar
Förutom kostnader i samband med flyttar investerade avdelningen bland annat i kablage till
larm, att bygga om serverrum, införa Rakel och i ett trådlöst nätverk på landstingstomten.
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Presidiesekretariatet
Under året hedersbelönades 821 personer och 31 mottagningar arrangerades i Graverska
huset.
För att få bättre kontroll och uppföljning av resor och resekostnader har avdelningen tagit
fram ett förslag till en bättre resebokningsprocess.
Mål och måluppfyllelse
Avdelningens mål är att genom information få anställda och förtroendevalda att resa så
kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt samt att rese- och representationspolicyn
efterlevs. Ett annat mål är att minimera resor med flyg till Göteborg och i stället öka antalet
tågresor.
Kvalitet
Presidiesekretariatet arbetar kontinuerligt på att uppnå sina mål.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Avdelningen sköter fortfarande resebokningar för de politiker som sitter i Landstingshuset.
Tidigare avtal för flyg- och båtresor förlängdes. Beslutet om ett avtal med ett
konferensbokningsföretag överklagades och förklarades ogiltigt av Förvaltningsrätten.
Presidiesekretariatet abonnerar på ett säkerhetssystem för att i händelse av en olycka/katastrof
i världen få besked om någon av SLL:s resenärer är på platsen.
Rakel
Kommunikationssystemet Rakel finns nu installerat inom ambulanssjukvården, på nio
akutmottagningar, för tjänstemän i beredskap och på nio ledningsplatser. Sedan våren 2011
används Rakel som första alternativ för kommunikation inom hela ambulanssjukvården och
för att förvarna akutmottagningarna. Drygt 1000 personer har utbildats i att använda Rakel.
Projektet avslutas under våren 2012 och övergår i förvaltning.

SLL Ekonomi och finans
Sedan den 1 juli består funktionsområdet av två avdelningar; Ekonomi- och
verksamhetsstyrning och Koncernredovisning. Under hösten fick funktionsområdet ansvaret
för ägarstyrningsfrågorna.
Uppdragen till funktionsområdet är oförändrade och de båda avdelningarna fortsätter att
utveckla sina respektive verksamheter, liksom samarbetet dem emellan. Den nya
investeringsstrategin ska implementeras. Den 9 december tillträdde en ny ekonomidirektör.
Kvalitet
Funktionsområdet har diskuterat erfarenheter och möjligheterna att förbättra årsbokslutet.
Återkopplingen av kvaliteten i de arbeten som utförts är oftast informell.
o

Verksamhetens omfattning och innehåll
Funktionsområdet ansvarar bland annat för budget- och bokslutsprocessen för hela SLL, tor
koncerngemensamma redovisningsprinciper och för koncernrapporteringssystemet.
Avdelningarna sammanställer, följer upp och analyserar SLL:s verksamhet utifrån bolagens
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och förvaltningarnas rapporter. Funktionsområdet deltar i och driver koncemövergripande
projekt.

SLL IT
SLL IT genomgick ett omfattande förändringsprogram för att skapa en ny organisation med
ett effektivt och kundorienterat arbetssätt. Infrastrukturen började konsolideras och
majoriteten av PC:n på Karolinska Universitetssjukhuset byttes ut mot SLL:s nya standardPC. Den slutförda upphandlingen av hårdvara kan ge en besparing på 60 miljoner kronor.
SLL IT tecknade huvudavtal med Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset,
Danderyds sjukhus, Locum, Landstingsfastigheter, Södertälje sjukhus, Tiohundra och
Proxima.
Den nya organisationen, som innebär stora förändringar av arbetssätt och processer, ska
införas under 2012. En ny affärsmodell och ett nytt affärssystem kan förbättra
ekonomistyrningen. Konsolideringen av datahallar beräknas bli klar under året, vilket bland
annat innebär ett nytt datanätverk för SLL. Troligen blir upphandlingen av S L L Telefoni klar.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Fokus under 2011 låg på olika projekt inom förändringsarbetet med S L L IT 2.0. Projekten
Infra 2.0 och Nät 2.0 fortlöpte som planerat. Infra 2.0 migrerade en majoritet av Karolinska
Universitetssjukhusets servrar, vilket lett till höjd kvalitet och besparingar. Nätverk 2.0 tog
fram en detaljerad design och implementeringsplan inför starten 2012. För att följa
Patientdatalagen förbereder Teknikavdelningen den infrastruktur som behövs för att vården
ska kunna införa stark autentisering till system med patientdata.

SLL Juridik och upphandling
Juridik
Avdelningen arbetade bland annat med upphandlingen av S:t Görans sjukhus, med olika
frågor i anslutning till N K S samt med att ta fram styrande dokument för SL och
trafiknämnden utifrån den nya kollektivtrafiklagen.
Under 2012 fortsätter arbetet med ett nytt avtal om rätten att köra pendeltåg på de statliga
spåren. N K S behöver juriststöd för kommande upphandlingar. Efterfrågan på juridiska
tjänster ökar stadigt, bland annat i IT-frågor. Frågor kring informationssäkerhet inom vården
blir också allt fler och allt mer komplicerade.
Kvalitet
I kvalitetsarbetet på avdelningen ingår regelbunden information om förändringar inom olika
rättsområden samt vidareutbildning. Särskilda sakkunnighetsgrupper har bildats för att stärka
kompetensen inom upphandling och informationssäkerhet.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Juridiska avdelningen ger kvalificerad juridisk rådgivning och service till SLL:s
förtroendevalda och anställda för att uppfylla landstingets skyldigheter gentemot invånarna.

Upphandling
Avdelningen fortsatte effektiviseringen av sina interna arbetsprocesser. Arbetet med N K S
intensifierades genom att en medicinteknisk enhet bildades.
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Under 2012 ska förändringar i roller och arbetssätt förankras.
Mål och måluppfyllelse
De mål, på kort och lång sikt, som avdelningen utformat ska följas upp och mätas under 2012.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Avdelningen har under året genomfört 48 samordnade upphandlingar och tio upphandlingar
på uppdrag av olika bolag/förvaltningar. Ändringar i upphandlingslagstiftningen medförde att
många upphandlingar genomfördes där ett förnyat konkurrensutsättande användes. En
särskild satsning gjordes för att möta sjukhusens behov av resurser för att upphandla
läkemedel.

SLL Personal

Avdelningen arbetade under året bland annat med kompetensförsörjning inom ramen för
Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, olika rekryteringsfrämjande aktiviteter, med
projekt för kompetensplanering, med att upphandla konsulttjänster samt med att stödja
verksamheterna i deras arbete med att vidareutveckla arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Vidare
slutfördes ett reviderat underhålls- och utvecklingsavtal. Avdelningen började ge ut ett
nyhetsbrev.
Bland många av de projekt som avdelningen driver och som fortsätter 2012 kan nämnas;
breddinförande av ett kompetensplaneringsverktyg, utveckla Akademiska vårdcentraler och
"den akademiska ambulansen", bygga ut vård- och omsorgscollege i länet samt införa
gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning. ESF-projektet "Din kompetens - vår möjlighet"
avslutas och övergår i förvaltning
Mål och måluppfyllelse
Prognosen för den genomsnittliga sjukfrånvaron på SLL nivå är att den kommer att uppgå till
5,4 procent 2011, målet är att sjukfrånvaron ska vara högst 4,5 procent.
SLL:s budgetmål "Stolta medarbetare", som följs upp i medarbetarenkäten, ökar endast
marginellt, enligt preliminära resultat.
Målen för central systemförvaltning av PA-system har i de närmaste uppfyllts.
Verksamhetens omfattning och innehåll
SLL Personal arbetar strategiskt med att samordna, utveckla och följa upp det
personalpolitiska arbetet inom landstinget.
En huvudfråga för avdelningen är hur framtidens kompetens ska säkras. Under året inrättades
ett utbildnings- och kompetensråd för att tillvarata vårdens behov av kompetenta medarbetare
och stärka SLL:s roll som beställare gentemot universitet och högskolor.
Avdelningen arbetar med "Employer branding", att synliggöra landstingets varumärke som
arbetsgivare, och har deltagit på mässor, arbetsmarknadsdagar och olika aktiviteter för
ungdomar och studenter. Vidare har avdelningen bland annat arbetat med att stimulera aktiva
åtgärder för att minska sjukfrånvaron och för en trygg arbetsmiljö. Under året fortsatte
etableringen av förvaltningsmodellen pm3.
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SLL Tillväxt, miljö och regionplanering
Den 1 januari 2011 bildades funktionsområdet S L L Tillväxt, miljö och regionplanering. Inom
funktionsområdet finns avdelningarna Tillväxt, kompetens och social utveckling,
Regionplanering och hållbar utveckling, Regionala processer samt Miljö. Funktionen att
stödja landstingets internationella arbete fmns inom avdelningen för Tillväxt, kompetens och
social utveckling. De olika verksamheterna fullföljde sina tidigare planer under 2011 och har
inlett arbetet med en gemensam verksamhetsplan.
Funktionsområdet inriktade sig bland annat på handlingsprogrammet Kunskapsregion
Stockholm som fokuserar på högutbildad arbetskraft, på mångfaldsarbete bland regionens
arbetsgivare samt på att lansera den antagna planen RUFS 2010. Arbetet med det
miljöpolitiska programmet, Miljö Steg 5, intensifierades och slutfördes under året. Ett nytt
miljöpolitiskt program antogs i slutet av året och S L L fick utmärkelsen "Årets gröna
upphandlare". Handlingsprogrammet för energi och klimat konkretiserades under året.
Funktionsområdet driver flera handlingsprogram i anslutning till RUFS 2010. Ett av dem
handlar om att stödja utvecklingen av flerkärnig struktur med en centrumkärna kompletterad
med åtta yttre stadskärnor. En befolkningsprognos för 2011-2020 presenterades i november.
Det internationella arbetet sågs över och funktionsområdet ska nu ta fram nya riktlinjer.

SLL Utveckling och styrning
Under året flyttade ägarstyrningsfrågorna från avdelning Utveckling till S L L Ekonomi och
finans och Internationella kontoret flyttades till S L L Tillväxt, miljö och regionplanering. Till
funktionsområdet flyttades Koncemgemensam IT-samordning, Cell- och vävnadssamordning,
Koncernsäkerhet samt Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap. En ny t.f.
funktionsdirektör tillsattes. Två tjänster flyttades från Internationella kontoret till
funktionsområdet och en tjänst för varumärkesfrågor flyttades från L S F Kommunikation.
Utveckling
Avdelningen ska under 2012 ansvara för SLL:s FoUU-verksamhet, för utvecklings- och
stymingsfrågor och i samverkan med SLL Ekonomi och finans för ägarstyrningsfrågor.
Mål och måluppfyllelse
Avdelningen har inte mätt målen om nöjdheten hos uppdragsgivarna. Målet "Ekonomi i
balans" uppfylldes.
Kvalitet
Avdelningens arbete med projekt och uppdrag kvalitetssäkras genom att följa en
projektstymingsmodell där uppföljning är en del. För den interna planeringen har en
kapacitetsplanering använts för samtliga medarbetare.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Avdelningens övergripande uppdrag var att ansvara för SLL:s utvecklings- och
stymingsfrågor, för ägarstyming och för SLL:s FoUU-verksamhet samt verka för en
ändamålsenlig produktionsstruktur.
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Under 2011 arbetade avdelningen bland annat med Måltidsutredningen, Framtidens hälsooch sjukvård, S L L Innovation, projekt Tiohundra samt med att ta fram en FoUU-strategi,
etablera Kvalitetsregistercentrum Stockholm, upphandla läkemedelsförsörjning samt utveckla
SLL:s riktlinjer för varumärkesarbetet.
Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, R E K
Under året arbetade R E K med risk- och sårbarhetsanalyser.
Arbetet med enhetens huvudprocesser fortsätter med särskilt fokus på katastrofmedicinska
risk- och sårbarhetsanalyser samt med att utveckla SLL:s organisation för psykologiskt
krisstöd till drabbade vid allvarliga händelser. Enheten deltar i ett regionalt projekt för att
utveckla samverkan inom krishanteringen i Stockholms län.
Mål och måluppfyllelse
Målet för den katastrofmedicinska beredskapen i S L L är att minimera konsekvenserna av de
somatiska och psykiska följdverkningarna som kan uppstå vid allvarliga händelser.
Kvalitet
Tillsammans med akutsjukhusen i SLL utvecklar R E K kvalitetsindikatorer för den
katastrofmedicinska verksamheten. Indikatorerna följs upp årligen.
Verksamhetens omfattning och innehåll
R E K huvudprocesser är bland annat att göra risk- och särbarhetsanalyser, utarbeta regionala
planer för krishantering och katastrofmedicinsk beredskap, utbilda och öva SLL:s
Krisledningsutskott, utveckla, leda och samordna den katastrofpsykologiska beredskapen
samt i samverkan med HSF utforma villkoren för krishantering och katastrofmedicinsk
beredskap i upphandlingar av ambulanssjukvård och i grundavtalen för akutsjukhusen och
primärvården.
Landstingsfullmäktige antog i mars 2011 en FoUU-strategi och arbetet med att omvandla och
implementera strategin i berörda verksamheter inleddes under hösten. Ett avtal tecknades mec
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). FoUU-enheten inledde ett nära samarbete med HSF
kring forskning och utbildning inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård. För att stärka
patientnära forskning, utbildning och utveckling inrättades fyra akademiska vårdcentraler.
Avtalet med K T H innebär bland annat att budgeten ses över för att kunna omfördela medel.
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4 Verksamhetens ekonomiska resultat
Avvik

Förändr

Bokslut

2oT

T

2401,6

0%

2402

2425

-1%

747

870

-14%

691,3

8%

3149

3 295

•4%

3092,9

2%

-546

-644

-15%

-571,6

-4%

-1580

-1562

1%

-1583,6

0%

IT-tjänster

-450

-396

14%

-372,7

21%

Övriga kostnader

-477

-630

-24%

-486,9

-2%

•3053

-3232

•6%

-3014,8

1%

-78

-81

-4%

-86,8

-11%

2

1

90%

8,9

-79%

Landstingsbidrag
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lämnade bidrag

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

20

Resultat

4.1

0,2

Årets resultat

Vid en jämförelse mellan årsutfallet och budget kan konstateras att utfallet är ca 20 mkr bättre
än budget. Det positiva resultatet förklaras främst av lägre konsultkostnader, senarelagda
projekt samt lägre personalkostnader, då vakanta tiänster inte har tillsatts A v
landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har bara drygt hälften förbrukats.
Samtidigt har IT-kostnaderna blivit högre än beräknat.
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Kostnad

Resultat

Avvikelse

Avvikelse

Beslut av
LF/LS/ HSN
(Belopp)

budget

Textkommentar
23,0

23,0

0,0

6%-ig ersättning vid momskompensation

8,2

8,2

0,0

Personalanknutna statsbidrag

2,5

2,5

Bidrag från Kl avseende Kliniska Kunskapscentra

3,0

3,0

TMR intäkter för bl a samverkansprojekt

2,4

2,4

Arkivet intäkter för bl a e-arkiv

1,9

1,9

10,8

10,8

Försäljning av IT-tjänster

Vidaredebiterade kostnader för bl a Heroma
Personalkostnader

12,1

12,1

Ej ianspråktagna medel för LS oförutsedda

10,7

10,7

6-% momskompesnation

-8,2

-8,2

-10,8

-10,8

-27,0

-27,0

-28,2

-28,2

8,7

8,7

Merkostnader för Heroma
IT-konsulter
IT- ext underhållsavtal
Övrigt (genomf av ext konf/utb, info/pr, rese kostn)

0,0
4,3

4,8

9,1

-37,9

18,2

Avskrivningar och finansnetto

56,1
-7,2

9,1

1,9

Total summa avvikelse

48,9

-28,8

20,1

Ev ej analyserad restpost
S a avvikelse verksamhetens intakter och kostnader

0,0

4.2 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäktsutfall 2011 uppgår till 3 149 mkr att jämföra med budgeten på 3 093
mkr De ökade intäkterna med 56 mkr förklaras bland annat av högre intäkter vid försäljning
av IT-tjänster, än beräknat. Ökningen beror främst på överflyttandet av HSF system samt
nybeställningar från Danderyds sjukhus främst avseende Take Care-införandet.
Ersättning från staten har erhållits för den 6%-iga momskompensationen och
personalanknutna statsbidrag.
Förvaltningen har vidarefakturerat kostnader för bland annat Heroma, dessa intäkter
motsvaras dock av ökade kostnader.
Verksamhetens intäkter har minskat med 146 mkr jämfört med bokslut 2010. Detta förklaras
främst av att vidaredebitering av kostnaderna för M R S A m m som från och med 2011
hanteras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

4.3 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnadsutfall uppgår till 3 053 mkr att jämföra med årets budget på 3 01
mkr. Avvikelsen på 38 mkr förklaras främst av högre kostnader för externa IT-relaterade
tjänster. Samtidigt är personalkostnaderna, 12,1 mkr, lägre än budget.
Verksamhetens kostnader är 179 mkr lägre jämfört med 2010, vilket främst beror på att
kostnaderna för M R S A från och med 2011 hanteras av HSF.
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4.3.1

Personal
Förändr
•

k

1

m

Summa personalkostnader
varav förändring sem- och löneskuld
varav lönekostnad
varav pensionskostnad
Inhyrd personal

i

i
Budget

Avvik

2010

2011

-15%

-571,6

-4%

-546

-644

1

-1

-230%

-0,3

-533%

-359

-418

-14%

-388,6

-8%

-5

-15

-65%

0,0

-3

-2

35%

-0,2

•549

-646

-15%

-571,8

1250%

varav läkare
varav sjuksköterskor
varav övrig personal
Summa bemanningskostnad

Förändr
Sjukfrånvaromått
Procentuell sjukfrånvaro

3,88

4,89

-1,01

-4%

Budget

Avvik

2011

%-enh
388%

Bemanningskostnaderna för 2011 uppgår till 549 mkr att jämföra med budgeterade 572 mkr.
Det lägre utfallet beror främst på vakanta tjänster som inte tillsatts. I utfallet för 2011 ingår ca
7 mkr för särskild avtalspension och avgångsvederlag.
Personalkostnaderna 2011 är 15 % lägre jämfört med bokslut 2010, vilket förklaras av att
verksamhet, vid årsskiftet, överförts till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 2,7 mkr, vilket är en ökning med 0,7 mkr d v s
35 % jämfört med årsbokslut 2010. Inhyrning av personal har främst skett inom
Administration, Rakel och LSF Ekonomi, S L L IT samt S L L Personal.
Sjukfrånvaron har minskat med drygt 1 procentenhet jämfört med bokslut 2010. Minskningen
återfinns främst inom Berga naturbruksgymnasium
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Diagram helårsarbete
Extratid ingår inte i ett budgeterat

helårsarbete

1200 -|

1000 a

Utfall 2011

• Närvaro

Budget 2011

B Frånvaro

Utfall 2010

a Helåarsarb närvaro/frånvaro budget

C] Extratid

Antalet helårsarbetare 2011 uppgår till 814 (exkl extratid) att jämföra med 2010 då antalet
uppgick till 959.

Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl
extratid

Utfall

Utfall

Fo.andr

Budget

2011

2010

%

2011

959

-15%

LF/

beslut

Un/Ne,)
842

Totalt helårsarbete

814

M K C flytt till H S N

-86

Ja

Smittskydd flytt till H S N

-35

Ja

Vårdhygien flytt till H S N

-24

Ja

46

Ja

R T K till LSF

Delsumma organisatorisk
Övrig förändring

förändring

N

-99
-46

Antalet helårsarbetare har brutto minskat med 145 (814-959) jämfört med 2010.
Organisatoriska förändringar såsom t ex flytt av verksamhet från LSF till HSF har lett till en
minskning av antalet helårsarbetare med 99. Återstående minskning med 46 helårsarbetare
förklaras främst av personal som, i samband med organisatoriska förändringar, har erhållit
avtalspension/avgångsvederlag.
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Bokslut 2011
Personalkostnadsförändring (%)

Bokslut 2010

Budget 2011

imf bokslut 2009

imf bokslut 2010
-11,3%

-15,2%

6,6%

varav avtalsenlig löneökning

-14,2%

3,7%

-7,0%

varav volymförändring

-15,1%

0,3%

-12,2%

varav pensionskostnadsförändring

-65,4%

383,0%

0,0%

Total personalkostnadsförändring

Volymminskningen med 12,2% mellan budget 2011 och bokslut 2010 beror på att
verksamhet från och med 2011 överfördes till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Volymökningen på 0,3 % mellan bokslut 2010 och bokslut 2009 förklaras främst av att ITverksamheten vid Södersjukhuset A B från och med 2010 överfördes till S L L IT samt att
den politiska organisationen utökades.

4.3.2 Övriga kostnadsslag
Kostnaderna för laboratorietjänster är ca 80 mkr lägre jämfört med 2010, vilket förklaras av
att Smittskyddsenheten från och med 2011 har överförts till Hälso- och
sj ukvårdsförvaltningen.
A v landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 24,7 mkr har 15 mkr ianspråktagits.
Under 2011 har 134 mkr utbetalats i bidrag/medlemsavgifter till bland annat
Skärgårdsstiftelsen, S K L , Södertörns högskola, A B Mälardalstrafik m f l . Dessutom har ca 95
mkr utbetalats i bidrag till Centrumstiftelserna.
4.3.3 Avskrivningar och finansnetto
Avskrivningar är ca 9 mkr lägre än budget 2011 och ränteintäkterna är ca 7 mkr lägre
beroende på det dåliga ränteläget.
4.3.4

Budgetawikelse per funktionsområde
Avikelse mot
ack budget

Funktionsområde
LSF Administration (inkl Gymnasieutb)

4,8

SLL Ekonomi och Finans

3,7

SLL Juridik och Upphandling
SLL Personal
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering
SLL IT

.2,4
8,5
14.0
-24,7

SLL Utveckling & styrning

11.0

Politiska kostnader

-4,0

Landstingsgemensamma uppdrag inkl ledn

5,1

Övrig verksamhet

-0,7

S:ARISI'LT\I

20,1
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De största avvikelserna från budget per funktionsområde förklaras av följande:
LSF Administrations överskott förklaras främst av lägre personalkostnader och
avskrivningskostnader, än beräknat. Flera utvecklingsprojekt inom
kommunikationsavdelningen har senarelagts. Inom LSF service har flera planerade IT-projekt
inte kommit igång. Planerad uppdatering av hårdvara har inte genomförts på grund av
problem med IT leverans.
De finansiella intäkterna, som redovisas under administrationen, har blivit ca 4 mkr lägre än
beräknat.
Berga naturbruksgymnasium redovisar ett marginellt överskott.
SLL Ekonomi och finans positiva resultat beror framför allt på lägre personalkostnader, då
det finns tjänster som inte är tillsatta.
SLL Juridik och upphandlings överskott beror till största delen på lägre personalkostnader
än beräknat.
SLL Personal redovisar ett positivt resultat, vilket huvudsakligen beror på att kostnaderna för
uppdragsutbildning, feriearbetare, fackliga medel samt jämställdhet blivit lägre än beräknat.
SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings positiva resultat beror främst på lägre
konsultkostnader. T M R är ett nytt funktionsområde och stor kraft har under året lagts på att
flytta ihop de olika verksamheterna och få igång en gemensam verksamhet, vilket medfört
senareläggning av projekt. Därutöver är personalkostnaderna lägre, på grund av att vakanta
tjänster inte tillsatts.
SLL IT
SLL IT redovisar ett underskott på -25 mkr. Jämfört med både utfall 2010 och budget 2011
har intäkterna ökat främst beroende på en ökad försäljning av IT-tjänster. Det förbättrade
resultatet på intäktssidan kompenserar dock inte kostnadsökningen som varit större än
intäkterna. Framförallt har ökad användning av resurskonsulter, licenser för SAS och
Microsoft och dyrare nättj änster påverkat resultatet negativt.
SLL Utveckling och styrnings överskott förklaras huvudsakligen av lägre utnyttjande av
konsulter än beräknat, då flera projekt inte genomförts som planerat samt lägre
personalkostnader.
FoUU
FoUU verksamheten är inte resultatpåverkande eftersom den redovisningsmässigt hanteras
som ett externt projekt. Till stor del sker finansiering via statliga ALF-medel vilka bl a
används för att finansiera fleråriga projekt.
De politiska kostnaderna redovisar ett negativt resultat då löner och arvoden justerats enligt
ny överenskommelse för mandatperioden.
Landstingsgemensamma uppdrag inkl lednings överskott beror främst att
landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter bara till drygt hälften har ianspråktagits.
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Resultatdisposition

Eget kapital
Tkr
Årets resultat
Lokalt eget kapital

20 080
22 561

Summa eget kapital

42 641

4.5

Investeringar
Budget LF

Nuvarande
I

.

•

M l
2

Inventarier, möbler, bilar
Immateriella tillgångar

39

Datorer etc

87
0

Ombyggnad i förhyrda lokaler

236

Maskiner/Inventarier/IT
Totalt investeringar

128

o

236

Under året har investeringar främst gjorts i datorer, servrar m m. Därutöver har
ombyggnationer gjorts och möbler köpts i samband med flyttar. Tre bilar har inhandlats. Från
och med 2011 har förvaltningen immateriella tillgångar och anskaffningsvärdet för dessa
uppgår till 39 mkr. Berga naturbruksgymnasium har under året bl. a gjort investeringar inom
dataområdet och transportfordon.

4.6

Balansräkning
Förändring
B

.

-kl

Mkl

2

t'r

Tillgångar
Anläggningstillgångar

211

155

56

Omsättningstillgångar

546

733

-187

128

326

-198

757

i

-131

Eget kapital

43

3

40

Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

12

12

0

10

-2

Kortfristiga skulder

694

863

-169

Summa skulder och eget kapital

757

888

-131

varav kassa och bank
Summa tillgångar

Skulder
Långsfristiga skulder

Balansomslutningen har minskat med 131 mkr.
Anläggningstillgångarnas nettovärde har ökat med 56 mkr.
Bruttoinvesteringarna under året avseende immateriella anläggningstillgångar uppgick under
året till 39 mkr. Materiella anläggningstillgångar anskaffades för 89 mkr.
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Omsättningstillgångarna har netto minskat med 187 mkr. De likvida medlen har minskat med
198 mkr. Kundfordringarna har ökat med 16 mkr samtidigt som de upplupna intäkterna
minskat med 6 mkr. Övriga kortfristiga fordringar har netto ökat med 1 mkr.
Egna kapitalets ökning beror på att f.d. Regionplanekontoret övergått till LSF (+ 3 mkr),
kompensation har erhållits för 2010 års underskott (+ 17 mkr) samt årets redovisade resultat
uppgår till 20 mkr.
Skulderna har minskat med 171 mkr. De långfristiga skuldernas minskning med 2 mkr beror
på att färre särskilda avtalspensioner har beviljats under 2011. De kortfristiga skuldernas
minskning med 169 mkr består bl. a av minskade leverantörsskulder med 183 mkr, ökning av
skulder i externt finansierade projekt med 10 mkr, högre upplupna kostnader med 18 mkr
samt minskning av förutbetalda intäkter med 3 mkr. Övriga kortfristiga skulder har minskat
med 11 mkr.

4.7

Kassaflödesanalys

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
mkr
Verksamhetens

2011

2010

kassaflöde

Summa kassaflöde från verksamheten

98

64

-205
-108

44
108

-132
-240

-86
22

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

1)

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

1 5 - 4 8
-225
-26
353
352
128
326

Kontrollrad, likviditet

-225

-26
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1) Nettoförändring av investeringsverksamheten är nettoförändringen av
anläggningstillgångarna justerat för avskrivningar.
Kommentarer till finansieringsanalysen
Under 2011 har LSF:s likvida medel minskat med 63,7% vilket är 225 mkr, detta beror på de
stora investeringarna som gjorts under året, främst inom IT-området. Dessutom flyttades
verksamheter till HSF med tillhörande löne-och semesterskuld. Även externa projekt flyttades
från LSF vilket påverkat de likvida medlen.
Kassaflödet från verksamheten efter investeringar uppgår år 2011 till - 240 mkr. Detta är årets
resultat inklusive avskrivningar och förändringar i anläggningstillgångarna. I förändringen av
likvida medel ingår bl a den årliga regleringen av "föregående års överskott", samt
förändringarna i kortfristiga fordringar och skulder.
Fram till och med år 2010 var Regionplanekontoret en egen förvaltning, from 2011 ingår de i
LSF, därför blir det en differens av likvida medel vid årets början på 27 mkr.

5 Ledningens åtgärder
Då förvaltningen har bedrivit verksamheten inom givna ramar finns inget behov av särskilda
åtgärder, utöver de som följer av ordinarie verksamhetsstyrning.

6 Personal
6.1 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar
SLL IT har genomfört en total omorganisation med helt ny organisation och omplacering av
samtliga medarbetare.
Färdtjänstavdelningen har lämnat LSF och ingår numera i Trafiknämndens förvaltning.
Delar av NKS-förvaltningen har tillkommit till LSF under namnet N K S bygg.
Delar av centrum samverkan Tace Care har tillkommit till LSF och ingår numera i SLL IT.
Dessa omorganisationer har tagit mycket resurser av LSF H R varför det strategiska H R
arbetet i princip har legat nere under 2011. Utvecklings och förbättringsarbete har också fått
prioriteras ned. Dock har många erfarenheter dragits under arbetet och L S F HR:s kompetens
att genomföra omfattande och komplicerade organisationsförändringar har ökat.

6.2 Personal- och kompetensförsörjning
På kort sikt är kompetensförsörjningsläget gott. Samtliga verksamheter har den bemanning
och kompetens de behöver för att kunna lösa sina uppdrag.
På lång sikt återstår det en del att göra. LSF:s roll och uppdrag är under utveckling genom
projektet "framtidens LSF". Detta kan komma att påverka kompetensbehovet jämfört med
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dagsläget. För att öka handlingsberedskapen utvecklas rekryteringsprocessen, förberedelser
för införande av ProCompetence på hela LSF görs. Arbetet med att ta fram långsiktiga
kompetensförsörjningsplaner för funktionsområdena intensifieras.
V i ser ett fortsatt/återkommande rekryteringsbehov av ekonomer och av IT specialister inom
olika områden. Dessa behov delar vi med andra delar av arbetsmarknaden varför det är extra
viktigt att vi profilerar L S F som en attraktiv arbetsgivare,
Under året har vi breddat våra annonskanaler för att nå ut. Annonseringen har varit mer
offensiv, vilket har resulterat i bra urval vid t ex chefstillsättningar. Vidare har vi vid några
rekryteringar använt oss av rekryteringsföretag.
En tanke är att framåt arbeta mer med samordnade annonseringar där flera enheter annonserar
samtidigt.
6.3 Chef- och ledarskap
Två chefs- och ledarutvecklingsprogram, i vilka 15 chefer deltagit, har genomförts under
2011.
Programmens syfte var att:
- Tydliggöra det formella chefsuppdraget och arbetsgivarrollen.
- Stärka LSF:s chefer i sin chefs- och arbetsgivarroll.
- Tydliggöra ledarrollen inom LSF och förstärka den gemensamma värdegrunden för
ledarskapet inom LSF.
- Möjliggöra personlig utveckling för cheferna inom ledarskapsområdet.
- Stödja utvecklingen av nätverk mellan cheferna.
Ingen särskild aktivitet har bedrivits under 2011 beträffande chefsförsörjningen. Dock läggs
särskild vikt vid tester/personlighetsformulär och utvärdering vid rekrytering av nya chefer.

6.4 Arbetsmiljö och hälsa
Respektive arbetsplats analyserar sitt resultat från medarbetarenkäten och väljer ut
nyckelområden som de sedan jobbar med för att förbättra sin arbetsplats.
En årlig friskvårdsdag har genomförts med utökat utbud för alla anställda. Vilket bl a
resulterade i att vi upptäckte en del medicinska besvär hos de anställda. V i d något
funktionsområde har uppföljningar på tidigare års hälsoprofilbedömningar gjorts.
För att förebygga risker i arbetsmiljön genomförs skyddsronder planenligt varje år.
Arbete med att utveckla en sammanhållen process för arbetsmiljöronder har genomförts.
V i d planerade förändringar som påverkar de anställda oavsett om det handlar om förändring
organisationen görs en konsekvens och riskanalys där berörda medarbetare deltar. Dessa följs
upp enligt plan.
För att säkerställa kravet på alkohol- och drogfria arbetsplatser har ingen särskild aktivitet
bedrivits under 2011. LSF följer gällande alkohol- och drogpolicyn.
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När det gäller arbetsanpassning och rehabilitering har förvaltningen ett fördjupat samarbetet
med företagshälsovården med regelbundna rehabiliteringsmöten då den sjukskrivne, chefen,
försäkringskassan och företagshälsovården deltar.
LSF har avtal med Försäkringskassan vilket medför att vi har två kontaktpersoner som
dedikerat arbetar med oss.
V i har under året gjort arbetsanpassningar för några medarbetare som är eller har varit under
rehabilitering. Det har handlat om allt från anpassning av arbetstider, arbetsuppgifter till
lokalanpassningar så att våra medarbetare utifrån sina individuella behov ska kunna utföra
sina arbetsuppgifter på bästa sätt.
6.5 Sjukfrånvaro
I jämförelse med 2010 har sjukfrånvarodagarna ökat med 1,42 sjukdag/anställd.
Kvinnornas ökning är 0,98 sjukdag/anställd och männens ökning är 2,14 sjukdag/anställd.
Antal sjukfrånvarodagar totalt och per kön
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Närmare analys av sjukfrånvaron visar att kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,26
sjukdagar de första 14 dagarna medan den längre sjukfrånvaron har ökat med 1,24 sjukdagar.
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För männen har sjukfrånvaron ökat med 0,17 sjukdagar de första 14 dagarna medan den
längre sjukfrånvaron har ökat med 1,97 sjukdagar.

De största yrkesgrupperna inom LSF är administratörer, chefer, handläggare och ITtekniker. Sjukfrånvaron för administratörer och handläggare har ökat med 4,29 respektive
1,7 dagar under året men minskat med 2,8 dagar för IT-tekniker. Sjukfrånvaron för chefer är
fortsatt låg.
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Alla chefer får månatliga bevakningsrapporter över bl.a. vilka som har upprepad
korttidssjukfrånvaro, är långtidssjukskrivna eller på väg tillbaka till arbetet. Detta är ett led för
att uppmärksamma frånvaro och vidta åtgärder för att förebygga upprepad ohälsa.
För att förebygga och minska korttidssjukfrånvaron har cheferna i allt större utsträckning
samtal med de anställda redan efter 4-5 gångers upprepad sjukfrånvaro under de sista 12
månaderna. Planerna framåt är att arbeta än mer strukturerat med dessa frågor.
6.6 Jämställdhet och mångfald
Inom området jämställdhet, funktionsnedsättning och etnisk bakgrund har LSF deltagit i
projektet Din kompetens, vår möjlighet. Syftet är att öka kunskapen om personer med
funktionsnedsättning hos chefer och personalhandläggare.
Under 2011 har två chefer och åtta handläggare deltagit i landstingets certifierade jämlikhetsoch jämställdhetsutbildning. Fördelat på kön deltog åtta kvinnor och två män.

7 Miljö
Förvaltningens uppdrag är att stödja landstingsstyrelsens arbete med att leda, styra och
samordna landstingets verksamheter. Därmed är förvaltningens mest betydande miljöaspekter
indirekta och LSF:s egen miljöpåverkan är förhållandevis ringa. I december 2011 fattade
landstingsfullmäktige beslut om det nya miljöprogrammet för 2012-2016.
LSF har tre fordon, samtliga miljöbilar, med en total drivmedelsförbrukning 2011 på 612 liter
bensin, 5 035 liter E85 samt 51 biogas.
LSF har en rutin i miljöledningssystemet som bland annat innehåller krav på resurssnålhet
och kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp av produkter. LSF ställer relevanta
miljökrav vid upphandlingar och följer upp ställda krav, samtidigt som kraven kontinuerligt
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skärps. Alla (relevanta) upphandlingar, som annonserades under året, innehöll krav på att det
ej fick förekomma awecklingsämnen enligt landstingets utfasningslista för kemikalier.
LSF har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. För integrering av miljö i
verksamhetsstyrningen har LSF identifierat särskilt betydelsefulla processer och integrerat
miljöhänsyn i dessa genom styrande rutiner. LSF gör miljökonsekvensbedömningar så till
vida att miljöhänsyn tas inför beslut av ärenden i landstingsstyrelsen.
LSF arbetar kontinuerligt med kommunikation av det miljöpolitiska programmet Miljö Steg
5.1 miljöledningssystemet fmns ett antal bilagor som ger stöd och visar på inriktningen för
förvaltningens kommunikation inom miljöområdet.
LSF verkar för att den regionala utvecklingsplanen genomförs och fortsatte 2011 bland annat
arbetet med att genomföra de åtgärdsförslag, när det gäller regionplanering, som ingår Miljö
Steg 5. En mer utförlig beskrivning av LSF:s miljöarbete 2011 återfinns i bilaga L .
7.1 Miljö Steg 5
För redovisning av arbetet med målen i Miljösteg 5 se bilaga L .

7.2

Övrig miljöuppföljning

7.2.1 Tillståndsplikt och anmälningsplikt
Berga naturbruksgymnasium, som tillhör LSF, bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken och lämnar en miljörapport till kommunen varje år.
7.2.2
Köldmedier
Berga naturbruksgymnasium har fyra aggregat med köldmedia (över 3 kg) och
kontrollrapport skickas årligen.
7.2.3 Avfall
Miljölagstiftningen kräver en fullgod hantering av landstingets avfall. För samverkan i
avfallshanteringsfrågor inom landstinget beslutades 2008 att ett avfallsråd skulle bildas. LSF
har tillsammans med Locum ett samordningsansvar och genomför möten årligen. Avfallsrådet
var även behjälpligt i förarbetet till nytt avfallsmål i nya miljöpolitiska programmet.

8

Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

9 Bilagor
C
D
E
F
G

Investeringar Maskiner/Inventarier/IT 2011
Hälsobokslut 2011
Löner och arvoden 2011
Representation 2011
Frågeformulär finanspolicy 2011
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H
L
M
N
O
P

Uppföljning av policybeslut 2011
Miljöredovisning 2011
Resultat- och balansräkning inkl Gymnasieutbildningen 2011
Noter till resultat- och balansposter 2011
Handikapprogrammet 2011
Mål och måluppföljning 2011

10 Nämnd/styrelsebehandling
Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2011 behandlas i
landstingsstyrelsen den 27 mars 2012.
Stockholm 2012-02-29

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Anders Nyström
Administrativ direktör
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2 0 1 1 . M a s k i n e r , i n v e n t a r i e r O C h I T . Landstingsstyrelsens förvaltning (2950) inkl gymnasieutb (2610)

Investeringsutgifter (mkr)

1 S p e c i f i c e r a d e objekt
Nyinvesteringar
IT-investeringar
E-arkivet
Utrustningsinvesteringar LSF service
Radiokommunikationssystemet Rakel
SLL Koncernsäkerhet
Berga naturbruksgymnasium

Kommentar

Budget
2011
enligt L F beslut

Bokfört
2011

Avvikelse
BU-BO

Förklaring
till
avvikelse

211,5
2,0
4,3

118,9
0

0

92,6
2,0
-0,8
5,4
0,2

3,5

0,3

3,2

Senarelagda investeringar
Fokus varit på leveransstöd till S L L
Högre investeringar m a a flyttar etc
Övergår till förvaltn form fr o m 2012
Senarelagd investering
Senarelagda investeringar

5,6

0

5,6

Senarelagda investeringar

236,2

128,0

108,2

9,1
0,2

5,1
3,7

Reinvesteringar
Objekt 1
Objekt 2
etc
Myndighetskrav
Objekt 1
etc
2 O s p e c i f i c e r a d e objekt
Nyinvesteringar
Reinvesteringar
Myndighetskrav
S:a investeringsutgifter

1

Bokslut 2011
Förvaltningsberättelse
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Hälsobokslut

Alla uppgifter ska vara könsuppdelade så långt som möjligt.

2010
620 740

2011
516 951

Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter

Kvinnor

2011
Män

Totalt

Kvinnor

2010
Män

Totalt
547,6

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

Friskvård (Tkr)
2011
Kvinnor
Män

(Källa: Frango kto 4660)
Totalt
600

Kvinnor

2010
Män

Totalt
739

Tillämpas "friskvårdstimme"
Ja
Nej

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

Företagshälsovård (Tkr)
2011
Förebygg. Efterhjälp. Totalt
610

(Källa: Frango kto 4620)
2010
Förebygg. Efterhjälp. Totalt
679

( s t ö d i n s a t s e r för att f ö r e b y g g a o h ä l s a och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande
(värd-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad o h ä l s a ) .

Rehabilitering - antal anställda åtgärd
Kvinnor
14

2011
Män
3

Totalt
17

Kvinnor
24

2010
Män
5

Totalt
29

Antalet anställda som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd' under året.

Rehabilitering - antal som återgått i arbete
Kvinnor
11

2011
Män
1

Totalt
12

Kvinnor
3

2010
Män
2

Totalt
5

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

2011
Skadegrupp *
Fallolyckor
Belastningsskador
Våld och hot
Stick-/skärskador
Smitta
Psykiska/sociala
Fysiska
Övrigt
Totalt

Kvinnor
2

Män

1
2

1

Totalt
2
0
0
0
0
0
1
0
3

Med anledning av ny skadegruppsindelning
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)
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Landstingsstyrelsens förvaltning
Hälsobokslut

Alla uppgifter ska vara könsuppdelade så långt som möjligt.

2010
620 740

2011
516 951

Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter

Kvinnor

2011
Män

Totalt

Kvinnor

2010
Män

Totalt
547,6

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

(Källa: Frango kto 4660)
Kvinnor

2011
Män

Totalt
600

Kvinnor

2010
Män

Totalt
739

Tillämpas "friskvårdstimme"
Ja
Nej

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

Företagshälsovård (Tkr)

(Källa: Frango kto 4620)

2011
Förebygg. Efterhjälp. Totalt
610

2010
Förebygg. Efterhjälp. Totalt
679

( s t ö d i n s a t s e r för att f ö r e b y g g a o h ä l s a och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande
(vård-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad o h ä l s a ) .

Rehabilitering - antal anställda åtgärd
Kvinnor
14

2011
Män
3

Totalt
17

Kvinnor
24

2010
Män
5

Totalt
29

Antalet anställda som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd under året.

Rehabilitering - antal som återgått i arbete
Kvinnor
11

2011
Män
1

Totalt
12

Kvinnor
3

2010
Män
2

Totalt
5

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

2011
Skadegrupp *
Fallolyckor
Belastningsskador
Våld och hot
Stick-/skärskador
Smitta
Psykiska/sociala
Fysiska
Övrigt
Totalt

Kvinnor
2

Män

1
2

1

Totalt
2
0
0
0
0
0
1
0
3

Med anledning av ny skadegruppsindelning
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)
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ARVN

LÖNER O C H ARVODEN

2950

Landstingsstyrelsens Förvaltning

1012 A C

1112 A C

Utfall

Utfall

ARV_01

Årsarvoden, f ö r t r o e n d e v a l d a

ARVJ00

S:a L ö n o c h arvoden, f ö r t r o e n d e v a l d a

27 852

29 935

27 852

ARV_07

S o c i a l a k o s t n exkl p e n s i o n s k o s t n , f v a l d a (+)

10 3 3 2

29 935
10 6 7 5

ARVJ01

S:a Pens kostn o c h s o c kostn f ö r t r o e n d e v ;

10 332

10 6 7 5

ARVJ02

S:AFÖRTROENDEVALDA

38184

40 610

ARV_12

Ö v r i g a l ö n e r o ers, ö v r l e d n i n g s p e r s o n a l (+)

3 716

2 411

ARV_110

S:a L ö n o c h arvoden, ö v r ledningspersona

3 716

2 411

ARV_14

S o c i a l a kostn exkl p e n s i o n s k o s t n , ö v r ledn (+;

1 599

909

ARV_111

S:a Pens kostn o c h s o c kostn ö v r ledning

1 599

909

ARVJ12

S:AÖ V RLEDNINGSPERSONAL

5 315

3 320

ARV_19

Ö v r i g a l ö n e r o ers, ö v r p e r s o n a l (+)

3 7 2 001

308 508

ARV_120

S:a L ö n o c h arvoden ö v r personal

3 7 2 001

308 508

ARV_20

P e n s i o n s k o s t n a d e r , ö v r p e r s o n a l (+)

ARV_21

Förtroendevalda

(+)

Övrig ledningspersonal

Övrig personal

15 3 4 2

5 331

S o c i a l a kostn exkl p e n s i o n s k o s t n , ö v r p e r s (+

168 2 8 3

136 0 0 9

ARV_121

S:a Pens kostn o c h s o c kostn ö v r persona

183 625

141 3 4 0

ARV_122

S U M M A ÖVRIG P E R S O N A L

555 626

449 848

ARV_200

TOTAL LÖNER OCH ARVODEN

403 569

340 854

varav:
ARV_210

TOTAL PENSIONSKOSTNADER

15 3 4 2

5 331

ARV

TOTAL SOCIALA KOSTNADER

180 214

147 593

220

Förvaltningsberättelse
Bilaga F

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

REPRESENTATION 2011
Uppgifter om ledningens och övrig personals representationskostnader
Förvaltning/bolag

2950
2011
belopp tkr
1)

Representation

2010
belopp tkr
1)

7972

7835

951

966

- varav anordnad av övrig personal

7021

6869

Representation

219

310

130
89

227
83

8191

8145

Personalrepresentation

2)

- varav anordnad av ledning

4 ) 5 )

3 )

- varav anordnad av ledning
- varav anordnad av övrig personal
4 )

S u m m a representation

1) Avser såväl den egna kostnaden som kostnaden för den/de man bjuder
2) S u m m a personalrepresentation enligt Controllerkonto 4680 (intern representation)
3) S u m m a 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)

STOCKHOLMSLÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga G

Frågeformulär avseende uppföljningen av
landstingetsfinanspolicyår 2011
Förvaltning/bolag:
Landstingsstyrelsens förvaltning
Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har
följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot
finanspolicyn skett. V i d ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.
Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.
Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med
kryss)?
Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo
på respektive konto vid bokslutstillfället.
Svar:
Ja
Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:
Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:
Etc
Nej X

Har ni placerat likviditet externt, dvs utanför landstinget?
Svar:
Nej

;

1(2)

STOCKHOLMSLÄNS LANDSTING

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga G

Landstingsstyrelsens förvaltning

Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?
Svar:
Nej
Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)
Svar:
Nej
Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd
med A B S L L Internfmans)
Svar:
Nej
Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?
Svar:
Nej

.

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?
Svar:
Nej

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?
Svar:
Nej

I

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?
Svar:
Nej
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Årsbokslut 2011-12-31
Förvaltning/bolag: Landstingsstyrelsens förvaltning

Policyer 2011
Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument.
Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.
Kommentarer ska ovillkorligen l ä m n a s om följer delvis eller följer ej förkryssats. O m policyn/styrdokumentet inte är relevant f ö r
den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med "Ej tillämplig".
För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och
kryssmarkeras i bilagan p å samma sätt som övriga policy/styrdokument men att f ö r kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Policy/styrdokument Följer
helt
Policyer

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

ET

BUS-policy
LF 2005-12-13, LS 0309-2318
Diskrimineringspolicy
LS 2001-12-18, LS 0108-0413

X

Finanspolicy
LF 2010-11-30, LS 1010-0784

X

Folkhälsopolicy
LF 2005-06-07, LS 0403-0592

X

Informationssäkerhetspolicy
LF 2003-03-11, LS 0208-0345

X
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Policy och reglemente f ö r
intern kontroll
LF 2005-12-13, LS 0508-1353

X

IT-policy
LF 2004-03-09, LS 0310-2623

X

Jämställdhetspolicy
LF 2006-06-13, LS 0501-0052

X

Klädpolicy
2006-08-01

Lt-dir

Förvaltningsberättelse
Bilaga H Policyer

ET
DIR

6270

Kommunikationspolicy
LF 2004-06-08, LS 0404-0775

X

Kostpolicy
LF 2006-04-11, LS 0411-1082

X

Miljöpolicy
Lt-dir nov 2005
Missbrukspolicy
LF 2008-10-07, LS 0808-0742
Patientens ställning - policydokument/rättighetskatalog
LF 2000-02-08, LS 9912-0722

X
X
ET

Personalpolicy
LF 2010-06-21, LS 0909-0750
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Rese- och
representationspolicy
LF 2004-02-10, LS 0309-2339

X

Sponsringspolicy
LF 1994-02-22, LS 9205-0886

X

Säkerhetspolicy
LF 2005-12-13, LS 0411-2055

X

Upphandlingspolicy
LF 2011-05-03, LS 1102-0181

X

V ä r d e g r u n d f ö r hälso- och
sjukvården
LF 2002-06-18, LS 0205-0254

X

Stockholms läns landstings
ägarpolicy
LF 2008-02-12, LS 0710-1046

Förvaltningsberättelse
Bilaga H Policyer

ET

Övriga styrdokument som
b e r ö r den egna
verksamheten, tex specifika
ägardirektiv och
handlingsplaner. Vänligen
specificera genom att lägga
till rader i dokumentet.
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Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning

Miljöredovisning LSF
Nedan lämnas LSF:s redovisning av målen i Miljö Steg 5 samt viss övrig
miljöuppföljning. Förvaltningens uppdrag är att stödja landstingsstyrelsens
arbete med att leda, styra och samordna landstingets verksamheter. Därmed
är förvaltningens mest betydande miljöaspekter indirekta och LSF:s egen
miljöpåverkan är förhållandevis ringa.

Uppföljning av Miljö Steg 5
I enlighet med miljöprogrammet lämnar LSF ingen redovisning vad gäller
energianvändning. Beträffande områdena läkemedel, kemikalier samt
PVC/ftalater i varor så berörs LSF inte heller direkt av målen i
miljöprogrammet, mer än att LSF i ett senare skede lämnar diverse uppgifter
till landstingets miljöredovisning.
Transporter
LSF har tre fordon, samtliga miljöbilar, med en total drivmedelsförbrukning
2011 på 612 liter bensin, 5 035 liter E85 samt 51 biogas.
Produkter
LSF har en rutin i miljöledningssystemet som bland annat innehåller krav på
resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp av
produkter. Alla (relevanta) upphandlingar, som annonserades under året,
innehöll krav på att det ej fick förekomma awecklingsämnen enligt SLL:s
utfasningslista för kemikalier. (LSF kompletterar i februari med uppgifter
om ekologiska livsmedel.)
Miljöledning
LSF har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. V i d
miljörevisionerna hösten 2011 gav både den interna och externa revisionen
förvaltningen godkänt. Internrevisionen angav att miljöledningssystemet är
effektivt och att organisationen har höga ambitioner på miljöområdet.
Externrevisionen påvisade att LSF arbetar målinriktat och att
miljöledningssystemet i huvudsak är effektivt, men att
verksamhetsstyrningen för miljömål måste utvecklas.
För integrering av miljö i verksamhetsstyrningen har LSF identifierat
särskilt betydelsefulla processer och integrerat miljöhänsyn i dessa genom
styrande rutiner. I följande processer är miljöhänsyn integrerad: budget,
upphandling, investering och redovisning.
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LSF gör miljökonsekvensbedömningar så till vida att miljöhänsyn tas inför
beslut av ärenden i landstingsstyrelsen. Det sker enligt en fastställd rutin i
miljöledningssystemet. Två genomförda utredningar visar att efterlevnaden
av rutinen och antalet miljöbedömningar ökar.
Upphandling
LSF ställer relevanta miljökrav vid upphandlingar och följer upp ställda
krav, samtidigt som kraven kontinuerligt skärps. Arbetet sker i samverkan
mellan miljöavdelningen och upphandlingsavdelningen och styrs genom
rutiner i miljöledningssystemet, samt andra dokument så som "Priolistan"
(lista med miljöprioriterade objekt) och "Utfasningslistan" (för utfasning av
miljö- och hälsofarliga kemikalier).
Kommunikation
LSF arbetar kontinuerligt med kommunikation av det miljöpolitiska
programmet Miljö Steg 5.1 miljöledningssystemet finns ett antal bilagor
som ger stöd och visar på inriktningen för förvaltningens kommunikation
inom miljöområdet, bland annat en kommunikationsstrategi, en
kommunikationshandlingsplan, introduktion för nyanställda och en
instruktion för den miljödialog som genomfors årligen inom hela LSF.
En viktig del av LSF:s kommunikation är att arrangera frukostar och
seminarier samt miljöutbildningar för, i första hand, SLL:s anställda.
Miljöfrukostar och seminarier erbjuds några gånger per termin, med cirka
60-80 deltagare per tillfälle. Miljöutbildningar genomförs under året för
landstingets egen personal samt privata vårdgivare. Miljöutbildningarna
fmns både som grund- och fortsättningskurs, samt olika ämnes- och
yrkesspecifika utbildningar. Utbildningar hölls vid 35 tillfällen med
sammanlagt 744 deltagare. Vad gäller utbildning av LSF:s egen personal så
utbildas nyanställda varje år, och enligt beräkning är cirka 95 procent av
LSF:s medarbetare miljöutbildade.
LSF, i egenskap av central förvaltning, representerar S L L i olika externa
samarbeten. Det är bland annat det nationella lustgaskonsortiet, som LSF
tog initiativ till för flera år sedan och fortsätter att leda. Syftet är att verka
för att minska klimatpåverkan från lustgasanvändning. Främst medverkar
landsting, men på ett av årets möten deltog också flera teknikleverantörer.
LSF representerar även S L L i det nationella nätverket för landsting om
läkemedel och miljö. Syftet är att sprida kunskap och att vara en enad part
gentemot andra aktörer inom området. Under året tog nätverket bland annat
fram gemensamt informationsmaterial. LSF deltar även i nationella
substitutionsgruppen för kemiska produkter som är ett samarbete mellan
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landsting, regioner och lärosäten i Sverige. Målet är att minska mängden
miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen och produkter i dessa verksamheter.
Nationella substitutionsgruppen (NSG) ska främja kunskapsöverföring inom
kemikaliesubstitution och bidra till en hållbar kemikaliehantering.
För uppföljning av målet i Miljö Steg 5, som rör kommunikation, lät L S F
hösten 2011 göra en attitydundersökning. Där instämde 73 procent av
respondenterna i hög grad i påståendet att " S L L är en föregångare och
banbrytande inom miljöområdet" medan 64 procent av respondenterna i hög
grad instämde i påståendet att "SLL:s miljöarbete är framgångsrikt jämfört
med andra landsting".
Regional utvecklingsplanering
LSF har, i och med att tidigare Regionplanekontoret nu ingår i
förvaltningen, även ansvar för SLL:s arbete med regional utveckling och
planering. LSF verkar för att den regionala utvecklingsplanen genomförs
och fortsatte 2011 bland annat arbetet med att genomföra de åtgärdsförslag,
när det gäller regionplanering, som ingår i Miljö Steg 5.
Övrig miljöuppfoljning
Utöver vad som omfattas av miljöprogrammet finns även andra
miljöaspekter som berör förvaltningen. I LSF:s miljöledningssystem finns
en miljöhandlingsplan med mål och aktiviteter, som dels består av en intern
handlingsplan och dels en extern.
Den interna handlingsplanen rör enbart LSF och där återstår att ändra
strukturen på miljöledningssystemet utifrån den nya organisationen. Flera av
aktiviteterna på den externa handlingsplanen slutfördes 2011, där främst kan
nämnas att LSF tog fram underlag för nya miljöprogrammet, men även att
utfasningslistan uppdaterades och en handlingsplan om läkemedels
miljöpåverkan utarbetades. LSF har också som mål att visa på goda
exempel, och har därför ekologiskt kaffe, te och frukt vid nästan samtliga
arbetsplatser och högst andel e-lön inom landstinget (21 %).
Tillstånds- och anmälningsplikt, köldmedier och avfall
Berga naturbruksgymnasium, som tillhör LSF, bedriver anmälningspliktig
verksamhet enligt miljöbalken och lämnar en miljörapport till kommunen
varje år. Berga naturbruksgymnasium har fyra aggregat med köldmedia
(över 3 kg) och kontrollrapport skickas årligen.
Miljölagstiftningen kräver en fullgod hantering av landstingets avfall. För
samverkan i avfallshanteringsfrågor inom landstinget beslutades 2008 att ett
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avfallsråd skulle bildas. LSF har tillsammans med Locum ett
samordningsansvar och genomför möten årligen. Avfallsrådet var även
behjälpligt i förarbetet till nytt avfallsmål i nya miljöpolitiska programmet.
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RESULTATRÄKNING
LSF inkl gymnasieutbildning
1112 A C
VERKSAMHETENS INTÄKTER

3460
3499

Såld utbildning
S:a Sålda primärtjänster

3630
3640
3690
3700
3799

Försäljning av IT-tjänster (från 2007)
Uthyrning av lokaler
Försäljning av övriga tjänster
Försäljning av material och varor
S:a Försäljning övr tjänster material varor

3830
3851
3852
3859
3860
3870
3890
3899

Statsbidrag 6 % ersättning vid upphandling
Specialdestinerade statsbidrag
Personalanknutna statsbidrag
Övriga bidrag från staten
EU-bidrag
Landstingsbidrag
Övriga bidrag
S:a Erhållna bidrag

3959
3969
3990
3998

Försäljn pris avyttr inventarier (reavinst)
Bokfört värde avyttr inventarier (reavinst)
Övriga intäkter
S:a Övriga verksamhetsintäkter

3999

S: A VERKSAMHETENS INTÄKTER

33 542
33 542
589 130
2 424
43 631
4 379
639 564
8 236
131
2 556
2 035
911
2 401 580
0
2 415 449
336
-245
60 127
60 218
3 148 773

VERKSAMHETENS KOSTNADER
4010
4020
4050
4055
4060
4065
4070
4075
4080
4085
4310
4311
4320
4413
4420
4530
4580

Förändring av semesterskuld
Förändring av övriga löneskulder
Lön
Timlön (From 2009)
Sjuklön
Ersättning vid föräldraledighet (From 2009)
Ersättning
för
Semester (From 2009)
Övertidsersättning
Jour och beredskap (From 2009)
Skattefria kostnadsersättningar
Skattefria kostnadsersättningar trängselskatter
Skattepliktiga kostnadsersätt o naturförmåner
Försäkr avgifter särskilt teckn pensionsforsäkr
Förändring av pensionsskuld
Löneskatt
Internt PO-pålägg

frånvaro

716
639
-296 068
-2 779
-4 623
-523
-2 949
-45 520
-3 094
-3 149
621
-16
-3 641
-703
-4 628
-35
-154 064
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RESULTATRÄKNING
LSF inkl gymnasieutbildning

4590
4611
4612
4613
4620
4660
4680
4690
4999

Övriga sociala avgifter
Utb och konferenser inom Sverige
Utb och konferenser utanför Sv men inom Europa
Utb och konferenser utanför Europa
Företagshälsovård
Friskvård
Personalrepresentation
Diverse övriga personalkostnader
S:a Personalkostnader

5170
5210
5299

Merkostnad 5 16 och 18% vid upphandling
Köpta ambulanstj änster o dyl
S:a Köpt hälso och sjukvård

5510
5590
5599

Kostnaderförlaboratorietjänster
Kostnaderförövriga verksamhetsanknutna tjänster
S:a Köpta verksamhetsanknutna tjänster

5610
5620
5690
5698
5730
5790
5799

Läkemedel, förbruknart o 1 ivsm läkemförm
Läkemedel m m (utanför läkemedelsf)
Övriga sjukvårdsartiklar och medicinskt material
Medicintekniskt material
Övriga livsmedel och råvaror
Övrigt material och varor
S:a Material och varor

5820
5840
5850
5860
5 872
5879
5890
5899

Övr anslagsstyrd verksamhet
Bidrag till näringsliv turism
Bidrag till inrrastruktur
Bidrag till interregional internationell samverk
Bidrag till regional FOU
Övriga bidrag allmän regional verksamhet
Övriga lämnade bidrag
S:a Lämnade bidrag

6010
6020
6040
6060
6070
6090
6099

Lokalhyror
Markhyror
Energi mm fastigheter och lokaler
Fastighetsservice o dyl
Reparation och underhåll av fastigheter o lokaler
Övriga lokalkostnader
S:a Lokal- och fastighetskostnader

6220
6226
6299

Övriga hyror anläggningstillgångar
Övriga hyror av IT-utrustning (från 2007)
S:a Hyror av anläggningstillgångar

6300

Energi m m driftverksamhet

1112 A C
-171
-11 693
-2013
-186
-610
-600
-7 973
-3 240
-546 302
-8 23 6
-5118
-13 354

-87
-740
-827
-9
-129
-77
-6
-1742
-6 754
-8 717
-1 324 053
-21838
-1892
-70
-97 063
-43 965
-90 874
-1579 755
-106 734
-490
-1000
-6 832
-3 190
-849
-119 095

2)

-6 085
-64
-6149
-2 136
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6400
6401
6402
6420
6500
6610
6690
6790
6801
6802
6803
6900
7000
7010
7100
7200
7201
7330
7350
7390
7541
7542
7543
7544
7550
7560
7590
7600
7610
7660
7695
7699

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel
Förbmkningsinv(IT-utrustn) och tillbehör 2007
FörbmkningsartiklarförIT-utrustning (fr 2007)
IT-programvara och IT-licenser(från 2007)
Reparation och underhåll
Drivmedelförbilar och andra transportmedel
Övriga kostnaderförbilar o andra transportmedel
Övriga transporter och frakter
Resekostnader inom Sverige
Resekostn utanför Sv men inom Europa
Resekostnader utanför Europa
Information och PR
Representation
Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker
Tele och post (tom 2006) IT och tele (från 2007)
Post (från 2007)
Övriga försäkringspremier
Kundförluster
Övriga riskkostnader
IT-tjänster teknisk förvaltning (från 2007)
IT-tjänster adm förvaltning infsystem (från 2007)
IT-tjänster nyutveckling (från 2007)
IT-tjänster Support/Helpdesk/Anvstöd (från 2007)
Kostnader inhyrd personal
Konsultarvoden
Diverse övriga tjänster
Övriga kostnader
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor
Trängselskatt
Intern Resultatdifferens
S:a Övriga verksamhetskostnader

1112 A C
-2 827
-2 781
-745
-79 580
-1453
-555
-971
-1 624
-2 381
-821
-284
-10 192
-220
-3 317
-1 890
-33 332
-997
-282
-8
-3 844
-44 955
-268 102
-133 072
-3 701
-2 675
-58 674
-44 801
-74 829
2 248
-5
-1
-778 807

7819
7839
7840

Försäljn pris avyttring inventarier (reaförlust)
Bokfört värde avyttr inventarier (reaförlust)
S:a Reaförlust avyttr anläggn tillg (exkl finans)

418
-486
-68

7899

S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER

7903
7905
7917
7918
7919
7920

Avskrivning av IT-inventarier (från 2007)
Avskrivning av dataprogram
Avskrivning av ombyggnad i förhyrda lokaler
Avskrivning av maskiner
Avskrivning av inventarier
S:a Avskrivningar

7999

VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT

-3 053 074
-71 864
-378
-1 287
-261
-3 788
-77 578

18121
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LSF inkl gymnasieutbildning
1112 A C

8420
8450
8490
8499

Ränteintäkter
Ränteintäkter på kundfordringar
Övriga finansiella intäkter
S:a Finansiella intäkter

2 280
38
11
2 329

8520
8550
8590
8598

Räntekostnader
Räntekostnaderförleverantörskulder
Övriga finansiella kostnader
S:a Finansiella kostnader

8599

RESULTAT EFTER FIN INT O C H KOSTN

20 080

8799

RESULTAT FÖRE BOKSL DISP O C H SKATT

20 080

8990

ÅRETS RESULTAT

20 080

-125
-179
-66
-370
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BALANSRÄKNING
LSF inkl gymnasieutbildning
1112 A C

1012
1095

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifterfördataprogram
S:a Immateriella anläggn tillgångar

1240
1245
1250
1260
1264
1265
1295

Ombyggnad i förhyrda lokaler
S:a Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner
Inventarier
IT-inventarier
S:a Maskiner och inventarier
S:a Materiella anläggn tillgångar

3 207
3 207
1336
8 585
148 343
158 264
161 471

1399

S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

211210

49 739
49 739

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
1410
1495

Förråd
S:a Förråd mm

1510
1650
1690
1710
1780
1795

Kundfordringar
Pågående arbeten/projekt
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
S:a Kortfristiga fordringar

1910
1940
1985
1995

Handkassor
Koncernkonton
S:a Kassa och bank
S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1999

S:A TILLGÅNGAR

2060
2090
2096
2097

E G E T KAPITAL
Landstingskapital
Årets resultat
S:a Fritt eget kapital
S:A E G E T KAPITAL

2 734
2 734

4)

5)

158 556
124144
44 026
81575
6 648
414 949

23
128 067
128 090
545 773
756 983

6)

22 561
20 080
42 641
42 641

7,8)

11 975
11975

OBESKATTADE RESERVER

AVSÄTTNINGAR
2290
2295
2390

Övriga avsättningar
S:A AVSÄTTNINGAR
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Andra långfristiga skulder

8 386
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1112 A C

2395

S:A LÅNGFRISTIGA SKULDER

2430
2440
2810
2890
2899
2910
2920
2930
2940
2995

KORTFRISTIGA SKULDER
Erhållna förskott arbeten/projekt
Leverantörskulder
Kort del av långfr skuld
Övr kortfristiga skulder
Intern Balansdifferens
Löneskuld
Semesterskuld
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
S:A KORTFRISTIGA SKULDER

2999

S:A E G E T KAPITAL O C H SKULDER

9)

8 386

10)

184 871
218 464
8 657
31656
-8
735
28 301
208 229
13 076
693 981
756 983

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning

Årsbokslut
Noter
Bilaga N

Resultatenhet 2950 LSF inkl Gymnasieutbildningen

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.
Beloppen är angivna i tkr.
År 2011 tog 2950 LSF över tidigare 2960 Regionplanekontoret, därför är det viss diskrepans
mellan föregående års utgående balans och årets ingående balans.
Not 2 Leasingavgifter
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas
som hyresavtal. (Gäller ej SL)
Leasingkostnader
jLeasingavgifter per förfalloår
2015
2016
20111'201212013 " 2014!
is
1
'
i
i
S
\
\
i
Finansiell leasing
i1 6 0 5 9 ; S 4544)1 3030!
....!...15151i ' o f o }
Operationell leasing
Summa leasing
f 6059f 4544 \ 3030f 1515f
of
0

20170
0
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Not 3 Finansiella anläggningstillgångar
i
!

j
j

Utlämnade lån till koncernföretag
Övriga utlämnade lån
Aktier i dotterbolag
Andelar i intressebolag

]
1
\ 1)
j2)

j
j
j
j

Andra aktier och andelar
Bostadsrätter
Övriga finansiella anläggriingstillgångar
Summa finansiella

j
j
i

j
j
}
j

anläggningstillgångar

2010
0
°I
0
0
""of"'" """""'""""0
0
"
"
'
0
ot:

201l|

"::

o;

0

o!

0

jr
1

j

1) Aktier i dotterbolag
Bokfört
värde

Summa

Uppgift om organisationsnummer

0

och säte, dotterbolag
Organisationsnummer

2) Andelar i intressebolag
Kapitalandel

Summa

0
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Not 4 Kortfristiga fordringar
|Not 4 Kortfristiga fordringar

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

1 !
| !
1 |

2011;2010

158 556| 142 779
0
t ~ T ~ " ' o i
|
| 170 904! 148 309
j ' |
81 575]'" 103 132
T"""1'"6648T 12 890
j
| 417 683 f 407 110

1) Gäller koncernfinansiering

Not 5 Kassa och bank
Förvaltningens/bolagets tillgodohavande på koncernkonto hos S L L 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 p å koncernkonto
Övriga likvida medel
Summa kortfristiga fordringar

2010
(" 1 2 0 1 1
!
! 128 0671 326 130
28
1 !
23;
i
I 128 090[ 326 158
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Not 6 Eget kapital
|

|

]

|

j

| Not 6 Eget kapital

j

j

[

^ j

1

i
i
j

i
i
|

!

Ingående eget kapital
Koncernbidrag
Aktieägartillskott
Resultatdisposition
Årets resultat
Utgående eget kapital

2010
56 753
i
|
5 281|
0
1
!
0|
0
|
|
0|
-36924
" " ' " ] ' ' " 1 1 7 280?
1"""]' 20 080 j -17 001
|
\ 42 64lf
2 828

!Ingående eget kapital 2011 inkluderar även f d R T K 2 453:-
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Not 7 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Pensionsskulden redovisas centralt vid Koncernfinansiering. Pensionskostnaden debiteras i
form av PO-pålägg.
Not 8 Andra avsättningar
,
2

Återföring ej!
Årets i
i Ianspråktaget
under åretj utnyttjat belopp! avsättning! 2011
20101
Avser
!
-251
Oj
O! 11975
122261
Livsvarig skadestånd/livränta !
1
!
1
l
0
Beräknad till och med
j
1
1
0
31/3-2044, tompersonens 70-j
!........„
.,.
|
J
\
l
'f"
!
'
\
0
------- |
|
\
•• —
j
i
0
S
1
>
-251
0!
0 11 975
Summa andra avsättningar f 12 2261
l
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Not 9 Långfristiga skulder
""""

'

'""

•

1
-

- -

~-

•—

j - " "

201l]
8386j

Låneskuld med förfallodag 1-5 år
|
oj
Låneskuld med förfallodag > 5 år
|
8 386 f
Summa låneskuld
f
oj
Statsbidrag för ej aktiverade investeringar 1) j
Övriga långfristiga skulder
! """öl
8 386!
Summa långfristiga skulder
|

2010
10529
0
10 529
"o'
o'

10 529

1) Gäller SL
Not 10 Kortfristiga skulder

"]2011
Kortfristig l å n e s k u l d
F ö r s k o t t från kunder
Leverantörsskulder
Ö v r i g a skulder

!

1.

j 184871|
" (218464
40305

Checkräkriingskredit
Semester- o c h l ö n e s k u l d
U p p l u p n a kostnader
F ö r u t b e t a l d a intäkter

Summa kortfristiga skulder

290361
1208229:
|
13076|
(693
981 f

2010
0
175032
401387
43604
"""0
36190
189833
16820
862 866

6(6)

Stockholms läns landsting

2011-04-12

Landstingsstyrelsens förvaltning

Administration
LSF Kansli

1(4)

Bilaga O
UPPFÖDNING MER ÄN BARA
TRÖSKLAR 2011

Mer ä n bara trösklar
Stockholms läns landstings program 2011 - 2015 för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning
I programmet som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010
beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa
följande indikatorer:

Mål 1 Bemötande
1. Vilka åtgärder, som vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos
medarbetare, entreprenörer och allmänhet samt visa de kvantitativa och
kvalitativa resultaten av åtgärderna.
Svar: Lanstingstyrelsens förvaltning driver sedan 2010 ESF-projektet "Din
kompetens" med syftet att öka kunskapen om funktionsnedsättning och
funktionshinder med et långsiktiga målet att SLL ska anställa fler personer
med funktionsnedsättning. Projektet är koncemövergripande och pågår
fram till 31 augusti 2012. Konkreta mål för projektet är:
1. Arbeta fram en utbildningsmodell som fasas in i den egna verksamheten
2. Via referensgruppen sprida utbildningsmodellen till andra externa
verksamheter
3. Utveckla ett webbaserat verktyg för spridning av kunskap kring
funktionsnedsättning såväl internt som externt
Utbildning:
Landstingsstyrelsens förvaltning har deltagit i utbildningar med 16
medarbetare av totalt 49 deltagare. Utbildningens form och innehåll
utvärderas av deltagarna med 9 påstående som deltagarna gradera mot en
10-gradig skala: i=stämmer inte alls; io=stämmer helt. (Frågorna beskrivs i
bilaga 1). Projektet kan inte skilja ut LSF:s medarbetare utan diagrammet
nedan är relaterat till samtliga svarande deltagare:

Stockholms läns landsting
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Utb. i

Utb, II

Utb. Ill

Utb. IV

Utb. V

Samlat

Utvärdering Genomsnittlig skattning/utbildning. N=39

Av diagrammet framgår att utbildningen får höga omdömmen och är
uppskattad. "Samlat" är ett genomsnitt av skattningen fran alla
utbildningar. Projektet har dock hadt svårt att finna gehör ute i
verksmaheterna vilket meför att projektet i nuläget får svårt att nu målet
200 utbildade medarbetetare. Nuläge: 49 deltagare mot förväntade 125.
Webb-baserat verktyg:
Projektet har skapat en webb-sida på SLL:s intranät, "Tillgänglig
arbetsplats", med information och kunskap om funktionsnedsättning och
funktionshinder. Sidan vänder sig i första hand till chefer och
personalhandläggare men är öppet för alla medarbetare inom SLL. Sidan är
inte fullt ut tillgänglighetsanpassad på grund av de begränsningar som EPIserver har. Alla pdf:er som SLL själv äger är tillgänglighetsanpassade.
Till webb-sidan har projektet skapat ett kunskapstest vilket är fullt ut
tillgänglighetsanpassat. Projektet samverkar med SLL Kommunikation i
deras arbete att modernisera SLL:s intranät med uppgiften att ställa krav
på tillgänglighet.
2. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om
bemötande, hur många uppföljningar som gjorts avseende bemötandet
samt om ekonomiska regleringar har genomförts.
Svar: Inget.

3. Vilka åtgärder som vidtagits för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna anställas samt om personer med funktionsnedsättning har
anställts under året.
Svar: Ovanstående beskrivna utbildning och webb-sidan "Tillgänglig
arbetsplats" är insatser som ökar medarbetarnas kunskap om vad en
funktionsnedsättning innebär ur ett arbetsperspektiv. Den kunskapen ska
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motverka både medvetna och omedvetna fördomar mot personer med
funktionsnedsättning och där med istället se personernas kompetens med
målet att SLL i framtiden ska anställa fler personer med
funktionsnedsättning.

Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet
1. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka den kommunikativa
tillgängligheten samt visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av
åtgärderna.
Svar: Projektet har i sitt arbete med att ta fram en kunskaps- och
informationssida på SLL:s intranät (Tillgänglig arbetsplats) ställt krav på
hög kommunikativ tillgänglighet, ett krav som vidarebefordras till arbetet
att modernisera intranätet. Kunskapstestet som är kopplat till webbsidan är
fullt ut tillgänglighetsanpassad.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal, som innehåller avsnitt om
kommunikativ tillgänglighet samt hur många uppföljningar som gjorts
avseende kommunikativ tillgänglighet samt om ekonomiska regleringar
genomförts.
Svar: Inget.

3. Att personer med funktionsnedsättning upplever att den kommunikativa
tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat.
Svar:

4. Att personer med funktionsnedsättning upplever att deras möjligheter
till engagemang och delaktighet i den demokratiska processen inklusive de
allmänna valen har ökat.
Svar:

Stockholms läns landsting
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Mål 3 Fysisk tillgänglighet
1. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om den
fysiska tillgängligheten, hur många uppföljningar som gjorts avseende den
fysiska tillgängligheten samt om ekonomiska regleringar genomförts.
Svar: Inget.

2. Om samverkan med andra samhällsaktörer har ökat.
Svar:

3. Om fysiska hinder eliminerats så att personal med funktionsnedsättning
har kunnat anställas.
Svar:

Mätetal
Perspektiv och
långsiktiga mål

Dimension/parameter
!

Förklaring
^ S l

:

K J i : : v

:

i j v ' : ^ •T- -".'••
7

7

""-"'' •

" . ' • '

'•-

:

• '

* Utfail
2009

'-':\

Utfall
2010

utfall
2011

j Mål
! 2011

Mål
2012

Kund

NUI: Total: skala 1-5

Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet

3,72

4,00

Nöjda uppdragsgivare (LS)
Nöjda kunder (förv o bolag)
Nöjda medborgare (slt.se)

NKI: Total: skala 1-5

Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras
ledningsgrupper

3,21

3,50

Nöjda medborgare sll.se skala 1-5

Mätning s1l.se, Invånare, nöjdhet med information om det politiska
arbetet inkl beslut, landsöngskatten och förtroendevalda

3,00

3,30

Verksamhet

LF Uppdrag genomf-grad xx %

Genomförandegrad uppdrag till LS 1 SLL-budgetens att-satser

Effektiv verksamhet

NUI: Operativa Insatser: skala 1-5

Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet

3,56

3,80

NKI: Operativa Insatser: skala 1-5

Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras
ledningsgrupper

3,10

3,30

NUI: Resultat: skala 1-5

Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet

3,59"

3,80

NKI: Resultat: skala 1-5

Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras
ledningsgrupper

2,95

3,20

Process

Intern kontroll: skala 1-4

Landstingsrevisorernas bedömning 1 revisionsrapporten

2

3

Effektiv verksamhet

Styrning: skala 1-4

Landstingsrevisorernas bedömning I revisionsrapporten

3

3

Revision genomfgrad xx %

Genomförandegrad åtgärder utifrån revisionsrapporten

NUI: Tillgänglighet: skala 1-5

Nöjd Uppdragsgivare index: LS och Lednlngskanstlet

3,54

3,70

NKI: Tillgänglighet: skala 1-5

Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras
ledningsgrupper

3,20

3,30

NUI: Vägledning: skala 1-5

Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Lednlngskansliet

3,62

NKI: Vägledning: skala 1-5

Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras
ledningsgrupper

2,97

Medarbetare

Medarbetarindex: xx

Medarbetarenkäten

72

72

71

75

Motiverade medarbetare

Attraktiv arbetsplats xx

Medarbetarenkäten

61

61

55

64

Sjukfrånvaro

Den genomsnittliga sjukfrånvaron ska minskas med en dag/år. Mål
för SLL är att minska sjukfrånvarontill4,5 %. Målvärde jmf
föregående år.

11,6 dagar

10,1 dagar

NUI: Bemötande: skala 1-5

Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet

4,12

4,3

NKI: Bemötande: skala 1-5

Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras
ledningsgrupper

3,55

3,7

NUI: Kompetens: skala 1-S

Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Lednlngskansliet

3,89

4,0

NKI: Kompetens: skala 1-5

Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras
ledningsgrupper

3,51

3,7

Resultat: avvikelse budget kontra
bokslut högst

Högsta avvikelse mellan bokslutsresultat och budget

OH-kostn/medart)
jmf 2010

OH kostnader *per medarbetare 1 procent av lönekostnad,
-x % jämfört nied föregående år ..
* OH-kostnader: Overheadkostnader Inkluderar hyra, städ,
kopiatorer, Intern It, It-konsulter, telefon? m.m

Ekonomi

Ekonomi i baians

75%

90 %

Nettokostnadsutveckling LSF:s verksamhet

Räkenskapen skala 1-3

.Landsöngsrevisorernas bedömning 1 revisionsrapporten .

3,80
3,10
78
67
- Idag

+/- 1,0%
36,9 mkr

Nettokostnadsutv

-

-17,0 mkr

20 mkr

0,2 mkr

+/- 30,8 mkr
-1%

-2%
3

3 .•
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

2

SAMMANFATTNING 2011 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2012
1.1

SAMMANFATTNING 2 0 1 1

2

1.2

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2 0 1 2

3

UPPFÖLJNING A V HUVUDMÅL O C H UPPDRAG
2.1
2.2

Ekonomi

3

Följsamhet
Följsam het
Följsamhet
Följsamhet

policy för intern
finanspolicy
folkhälsopolicy
handikapprogram

3

kontroll

3
3
3
4

VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL
3.1

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

Å R E T S RESULTAT

4.1.1
4.1.2
4.2

Personal
Övriga kostnadsslag,

4
6

VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT
4.1

6
7

avskrivningar

och finansnetto

9
10

INVESTERINGAR

il

4.3

BALANSRÄKNING

12

4.4

KASSAFLÖDESANALYS

12

5
6

7

3

i balans

FÖRDJUPAD UPPFÖDNING AV V I S S A POLICYER

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

4

3

S L L HUVUDMÅL

2.1.1

3

2

LEDNINGENS ÅTGÄRDER
PERSONAL

12
13

6.1

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR

13

6.2

PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

13

6.3

C H E F - OCH LEDARSKAP

13

6.4

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

13

6.5

SJUKFRÅNVARO

13

6.6

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

13

MILJÖ
7.1

MILJÖSTEG 5

8 UPPHANDLING OCH INKÖP
9 ÖVRIGT
10
BILAGOR
11
KONTAKTPERSON
12
NÄMND/STYRELSEBEHANDLING

14
14

15
15
15
15
15

1
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Styrelse: Landstingsstyrelse
Verksamhet: Nya Karolinska Solna-förvaltningen
1

S a m m a n f a t t n i n g 2011 o c h f ö r v ä n t a d utveckling 2 0 1 2

1.1

Sammanfattning

2011
Resultat förvaltning/bolag (Mkr)

40

n

jan

feb

mar

Ack utfall 2011

apr

maj

i " « f " « i Ack utfall 2010

jun

jul

aug

— — — - Periodiserad budget

sep

A

okt

nov

dec

Föregående månads prognos

NKS-förvaltningens resultat för 2011 slutade på -32 869 tkr med en avvikelse mot budget på 33 769 tkr.
De resultatbaserade projekten avviker mot budget med -34 678 tkr där evakueringshyror för
KS, SLSO och S L L IT står för -35 069 tkr, en kostnad som inte ingick i årets budget.
Byggåtgärder på Solnaområdet, beställda av NKS-förvaltningen, redovisar högre kostnader än
planerat. Där ingår en större enskild post för omläggning av kulvert till Thorax.
Fokus under året har framförallt varit arbetet med Projektering vård och IKT. En större andel
av personalen än planerat har arbetat med projekteringsarbetet. Efter vårens beslut om
förvaltningens upphörande har personal som slutat inte ersatts och likaså har en del planerade
tjänster inte tillsatts i avvaktan på tydlighet i fortsatta uppdrag. Personalkostnaderna är därför
sammantaget lägre än budgeterat.
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1.2 F ö r v ä n t a d u t v e c k l i n g 2012
NKS-förvaltningen upphör fr o m 2012 och har i grova drag delats upp i ett
verksamhetsuppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset och ett bygg- och
utrustningsuppdrag på LSF, benämnt NKS-bygg.
Under 2012 kommer NKS-bygg framförallt fokusera på de stora upphandlingarna av IKT och
medicinteknisk utrustning. Samarbetet med SHP kommer fortsätta rörande design och
teknikprojektering och förberedelser för inredningsupphandling kommer påbörjas.

2 Uppföljning av huvudmål och uppdrag
2.1 S L L h u v u d m å l
A v SLL:s huvudmål är ekonomi i balans det relevanta för NKS-förvaltningen.

huvudmål

Ifmension/parameter •

.. Mål

-.

Bokslut

Uppfyllt

Bokslut

mål?

2011

2011

2010

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tillgänglighet
Kvalitet
Ekonomi i balans
Resultat (Mkr)

Nej

-32,9

0,9

-125,9

2.1.1 Ekonomi i balans
Tilläggshyror för evakuerade verksamheter på 35,1 mkr saknade budgetmedel under 2011.
Omläggningen av Thoraxkulverten på 12 mkr ingick inte heller i årets budget,. Sammantaget
är projektkostnaderna exklusive evakuering och byggnation lägre än budgeterat.

2.2 F ö r d j u p a d u p p f ö l j n i n g a v v i s s a p o l i c y e r
2.2.1 Följsamhet
policy för intern
kontroll
Landstingsstyrelsen har beslutat om en intern kontrollplan 2011 för NKS-förvaltningen. En
uppföljning har gjorts för delåret 2011 och en slutlig uppföljning medföljer denna
förvaltningsberättelse som en extra bilaga.
2.2.2 Följsamhet
finanspolicy
NKS-förvaltningen följer landstingets finanspolicy utan avsteg.

2 . 2 . 3 Följsamhet
folkhälsopolicy
Har förvaltningen handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy och
landstingets handlingsplan för hälsa?

3
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Kommentar

En handlingsplan för följande områden har tagits fram, relevanta
för NKS-förvaltningens verksamhet:
1. Buller i boendemilj ö
2. Friskvård för landstingets personal
3. Tobaksfritt landsting
4. Landstingets kostpolicy

X

Har förvaltningen ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?
Ja

Nej

Kommentar

Den administrative chefen har samordningsansvar för arbete med
folkhälsopolicyn.

X

Har förvaltningen undei• året fattat beslut som stödjer landstingets folkhälsopolicy eller på
annat sätt verkat för att genomföra policyn?
Ja

Nej

Kommentar - O m i a, ge g ä r n a exempel

Ekonomiskt bidrag till förvaltningens idrottsförening, N K S IF,
verksamhet

X

Ange om förvaltningen utför annat folkhälsoarbete utöver det som nämnts i frågan ovan?
Ja
X

Nej

K o m m e n t a r - O m ja, ge g ä r n a exempel p å s å d a n t arbete

Förvaltningen har en handlingsplan för Hälsobefrämjande sjukhus.

2,2,4 Följsamhet
handikapprogram
Under 2011 har NKS-förvaltningen haft 5 informationsmöten med representanter från olika
handikapporganisationer. Syftet har varit att kontinuerligt informera om NKS projektet samt
att inhämta synpunkter på olika förslag i den kliniska projekteringen.
3

Verksamhetens omfattning och innehåll

"Clinical design"
Det senaste årets designprocess har inneburit ett intensivt och noggrant arbete, där N K S förvaltningen och Projektbolaget båda kunnat hålla den fastställda tidplanen. Projekteringen
av den nya sjukhusanläggningen har kommit så långt att ett så kallat "sign-off' gjordes i juni
2011 på bland annat lokalutformning, funktionskrav, samband mellan olika lokaler, val av
logistiklösningar och materialval. Ritningarna har godkänts (A) eller, i vissa fall
kommenterats med B eller C kommentar, med krav på justeringar. Arbetet att godkänna
justeringar har fortsatt under hösten med val av material och andra yttre och inre
gestaltningsfrågor, ett arbete som kommer fortgå även under 2012.
Byggarbetet
Byggandet av den nya sjukhusanläggningen är i full gång. Grundläggningsarbeten pågår och
resningen av stommar har påbörjats. Parkeringshuset tas i drift under december 2012 men
S L L kommer kunna nyttja ett mindre antal p-platser redan från sommaren 2012
Rivningen av bostadshuset är klart. På den stora byggarbetsplatsen mellan Thorax och E4
pågår betonggjutning av grunden. Sprängnings- och schaktningsarbeten pågår fortfarande.

4

JUL
S^XS

N

v

a

Karolinska Solna

STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse

IKT-upphandling
Förstudien till upphandling av IKT blev klar i april och ett tjänsteutlåtande tillställdes
fullmäktige för beslut i september om att genomföra en IKT-upphandling. En annons för
prekvalificering gick ut med svar från anbudssökanden i slutet av oktober. Ett
förfrågningsunderlag har arbetats fram och strax före jul skickades det ut till de
prekvalificerade anbudsgivarna. Anbudsgivarna ska till slutet av mars 2012 ha inkommit med
ett anbud på upphandlingen. Det fortsatta arbetet kommer ske inom ramen för en förhandlad
upphandling och beräknas pågå till slutet av sommaren.
Medicinteknisk utrustning
NKS-förvaltningen genomförde under hösten en förstudie inom området Bild & Funktion
tillsammans med Arthur D Little, som ett led i förberedelserna för den omfattande
upphandling som ska göras. Intresserade leverantörer har också bjudits in till dialog för att
diskutera centrala frågeställningar som berör upphandlingens strategi och omfattning.
Projektet går nu vidare med planering av organisation för minst fem olika delområden, där
resurser hämtas både externt och inom landstinget. Under våren kommer ett tjänsteutlåtande
angående upphandlingsform, finansieringsmodell samt omfattning av upphandlingen att
lämnas till landstingsstyrelsen för beslut i fullmäktige.
NKS Showroom
Under det gångna året har mycket arbete lagts ner på att skapa ett showroom med information
om Nya Karolinska Solna. Tillsammans med Skånska har N K S - f arbetat fram en utställning
med information om framförallt byggnation och utformning av Nya Karolinska Solna. Med
hjälp av film, bildspel och en interaktiv modell berättas bl a om hur anläggningen möjliggör
effektiva flöden och nya arbetssätt. N K S Showroom invigdes 20 januari 2012 och ligger i K l
under KS-Restaurangen på Karolinska universitetssjukhuset Solna. Utställningen har väckt
stort intresse bland både bygg- och vårdpersonal i närområdet.
Mock up-rum på plats
Några så kallade mock up-rum, dvs modeller av blivande vårdrum, operationssal och
mottagningsrum i naturlig storlek, håller på att färdigställas intill N K S besökscentrum i gamla
kökslokalen vid KS-restaurangen. Mock up-rummen ska användas för att testa färgsättning,
möblering, sängar, utrustning mm. Under våren 2012 kommer det att öppnas för besökare.
Konst som befrämjar hälsa
Ett omfattande och spännande konstprogramm, som ska ligga till grund för den konstnärliga
utsmyckningen av N K S har arbetats fram under året. Under hösten startade upphandlingen av
ett drygt hundratal konstprojekt för den fasta konsten. Lös dvs flyttbar konst har redan börjat
upphandlas.
Det ljusa sjukhuset
Under hösten 2011 arbetade förvaltningen fram en dokumentation i form av boken "Det ljusa
sjukhuset", över det hittillsvarande arbetet. Allt ifrån den initiala tanken om behovet av ett
nytt universitetssjukhus i Solna, till tanken om de möjligheter ett nytt, samlat sjukhus ger,
beslutsprocessen att upphandla och finansiera ett OPS-sjukhus men framförallt tankarna och
ställningstaganden som gjorts under arbetets gång rörande innehåll och design samt även
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förslag på tematisk organisation och nya arbetssätt. Boken har rönt stort intresse och ses som
ett bra verktyg för det fortsatta arbetet.
3.1 V e r k s a m h e t s f ö r ä n d r i n g a r
Landstingsfullmäktige beslutade den 15 juni i samband med budget 2012 om framtidens
hälso- och sjukvård innebärande stora strukturella förändringar. Nya Karolinska utformas för
att erbjuda stora delar av landstingets mest avancerade vård. Verksamheterna vid akutsjukhusen renodlas för att ge vård åt patienter som behöver specifikt akutsjukhusets resurser,
vilket innebär en kedja av förändringar vid närsjukhusen etc.
Landstingsfullmäktige beslutade också om förändrade ansvarsförhållanden för N K S med
följande att-satser:
•
•

att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och implementeringen av
verksamheten från 2012.
att landstingsstyrelsens ansvar kvarstår för byggnationen av NKS inkluderande nödvändiga
upphandlingar som krävs för färdigställandet av byggnaden, anskaffande av teknisk utrustning och inventarier.

En styrgrupp bestående av representanter från K S , LSF och N K S f bildades i september som
tillsammans med organisationskonsulter från Arthur D Little lämnade förslag på
organisationens delning mellan Karolinska Universitetssjukhuset och landstingsstyrelsens
förvaltning, med uppdelning av personal och budget fr o m 2012.
Beslutet att lägga ner förvaltningen har medfört en avvaktan att starta vissa projekt då det
fortsatta ansvaret blev sent klarlagt under hösten.

4

V e r k s a m h e t e n s e k o n o m i s k a resultat

Landstingsbidrag
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter

Budget

Bokslut
2010

Bol slut
2011

2011

%

0%

76 320

94 320

-19%

76 324

11

71

-85%

0

76 331

94 391

-19%

76 324

0%

-19 464

-24 006

-19%

-23 896

-19%

Förvaltningens hyres- o lokalkostnader

-4 150

-4 351

-5%

-4 450

-7%

Projektrelaterade lokal- och markhyror

-40 519

-35 276

15%

-6 000

575%

-20 411

-137 990

-85%

-5 000

308%

-115

-4 416

-97%

-50

130%

Konsultkostnader

-9 786

-4 643

111%

-13 357

-27%

Diverse övriga tjänster

-1022

-1652

-38%

-8 931

-89%

Övriga kostnader

-1375

-1 322

4%

-1697

-19%
53%

Personalkostnader

Rep & underhåll, rivning *)
Övr trpt & flyttkostnader

Verksamhetens kostnader

-96 842

-213 656

-55%

-63 382

Avskrivningar

-10 358

-5 769

80%

-10 241

1%

-2 000

-901

122%

-1801

11%

Finansnetto
Resultat

-32 8 g

-125 9 H

900 i

*) Jämförelsestörande post på -128 596 under 2010 avseende förberedande arbeten på Karolinska Solna.
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4.1 Å r e t s resultat
NKS-förvaltningens resultat för 2011 slutade på -32 869 tkr med en avvikelse mot budget på 33 769 tkr.
Efter vårens beslut om förvaltningens upphörande har personal som slutat inte ersatts och
likaså har en del planerade tjänster inte tillsatts. Personalkostnaderna är därför sammantaget
lägre än budgeterat.
Förvaltningens lokalkostnader blev lägre än budgeterat i och med flytt till lokal med lägre
hyra. För de projektrelaterade tilläggshyrorna för evakuerade verksamheter inom Karolinska
sjukhuset, på 35 069 tkr, saknades budgetmedel under året, vilket därmed svarar för en
mycket stor del av 2011 års överskridande.
Byggåtgärder på Solnaområdet, beställda av NKS-förvaltningen, redovisar högre kostnader
för reparation och underhåll än planerat. Där ingår omläggning av kulvert till Thorax inom
byggområdet till en kostnad av 12 mkr.
Konsult- och diverse övriga tjänstekostnader blev lägre i och med en senareläggning av
starten på framförallt projektet for upphandling av medicinteknisk utrustning men även
inredningsprojektet. MT-projektet fick dock en flygande start i slutet av året med en förstudie
inom Bild&Funktion.

Kostnad
Avvikelse bokslut-

1

(Belopp) .

budget

-34,5

Lokalhyror förvaltning

Beslut av
LF/LS/ HSN

bokslutbud""

Lokalhyror projektrelaterade

Resultat
Avvikelse

Avvikelse

-34,5

1,0

1,0

-15,4

-15,4

-0,6

-0,6

3,1

3,1

Konsulter strategi/management

-2,9

-2,9

Konsulter ekonomi/finansiering

0,5

0,5

Konsulter juridik

0,9

0,9

Medicinska rådgivare

5,7

5,7

Administrativa tjänster

2,0

2,0

Övriga konsulter

1,9

1,9

Personalkostnader

4,4

4,4

Räntekostnader bankkonto

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Rep och U H Fastigh
Övr lokalkostn
IT-konsulter

Ev ej analyserad restpost
oj

-3W

-33,8

00
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NKS-förvaltningens resultatredovisade projekt har även följts upp under året enligt nedan:

Resulta

,

r

För
räknln8(Tkr)

Landstingsbidrag
Övriga intäkter

2010

l o n

Aw.k

-

*0H
0%

76 324

76 320

94 320

-19%

11

70

-84%

0
0%
0%

76 331

94 390

-19%

76 324

-22 349

-26 184

-15%

-22 450

0

-618

-100%

0

-3 931

-5 987

-34%

-6 778

-42%

-73 230

-183 823

-60%

-21 966

233%

-1591

-569

180%

-1 365

17%

-därav evakuering

-45 004

-45214

0%

-10 601

325%

-därav förberedande arbeten

-24 413

-138 039

-82%

-5 000

388%

-5 000

-56%

-9 579

-50%

Verksamhetens intäkter

Förvaltning
Kommunikation
Verksamhetens innehåll
Byggnation
-därav konstnärlig utsmyckning

-1

-därav byggnadsarbeten

-2 222

Medicinsk teknik

-4 751

-2 110

-4 263

-662

-1025

0

Inredning
IKT

125%

544%

-402

0

Tjänster

-51%

-8 717

Klinisk driftsättning

-116

-141

-18%

-843

-86%

Huvudprojekt NKS

-560

-799

-30%

-3 664

-85%

-109 200

-220 324

-50%

-75 424

45%

Verksamhetens kostnader
»sulfat

-32 869

-125 934

900

•

*) Jämförelsestörande post på -128 596 under 2010 avseende förberedande arbeten på Karolinska Solna.

Verksamhetens innehåll lämnade rapporten " Nya Karolinska Solna - mål och
verksamhetsinriktning mars 2011" för behandling i landstingsstyrelsen i maj, där rapporten
var en del av det samlade ärendet rörande framtidens sjukvård. Det var planerat att projektet
skulle arbeta vidare under andra halvåret med fortsatta frågeställningar inom ramen för
uppdraget samt att fungera som medicinskt projektstöd för bl a projektering vård. Beslutet om
att K S från 2012 övertar ansvaret för implementeringen av verksamheten gjorde dock att
mycket av det planerade arbetet skrinlades.
Byggnation - evakuering svarar för det största överskridandet i och med att budgetmedel för
tilläggshyror för evakuerade verksamheter saknats under året.
Byggnation -förberedande arbeten överskrider dels pga av omläggningen av
Thoraxkulverten och dels pga större reparations- och underhållsinsatser i anslutning till
etableringsområdet, bl a åtgärder på fastigheten Norrbacka.
Under rubriken Byggnation - byggnadsarbeten fanns avsatta medel för eventuella
underhållsarbeten pga ändrad helikoptervinkel. Hittills har ny helikoptervinkel inte inneburit
några allvarliga problem som genererat kostnader i förvaltningens budget.
Det planerade arbetet med förstudie och bildande av projektorganisation för Medicinsk teknik
kom inte igång förrän under hösten 2011. En förstudie av Bild&Funktion blev klar i december
efter ett intensivt arbete från konsulter från Arthur D Little.
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Inredningsprojektet startade inte upp som budgeterat under 2011, men arkitektkonsulter
kommer upphandlas under tidig vår 2012.
IKT-projektet genomförde en förstudie under våren och har fortsatt arbetet med
prekvalificering och förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget kunde skickas ut till de
prekvalificerade anbudsgivarna strax före jul. Projektet har utnyttjat 4 263 tkr av
resultatmedel och 18 043 tkr i investeringsmedel, där merparten är konsultmedel för jurister
och specialister på IKT-upphandlingar.
Tjänster startade inte heller upp under 2011 men är aktuellt under 2012 i och med att P-huset
kommer överlämnas till landstinget.
Arbetsinsatsen inom Klinisk driftsättning avstannade i och med beslutet att överföra detta
uppdrag till K S från 2012.
Under Huvudprojekt NKS fanns förväntningar om behov av att utnyttja externa jurister i större
utsträckning än vad som blev fallet. Mot slutet av året seglade dock tvisten om
Thoraxkulverten, upp vilket kommer att kräva juristinsatser även under 2012.

4.1.1

Personal
Aw,k

Biidet
Bemanningskostnader (Mkr)
Summa personalkostnader

t n

:

34,7

2011

' 20 lo"
B

S

38,1

-9%

36,2

-4%

varav förändring sem- och löneskuld

-0,1

0,6

-117%

0,0

varav

lönekostnad

24,6

26,6

-8%

25,4

-3%

varav

PO-pålägg

8,5

9,2

-8%

Överfört till projekt (aktiverat)
Summa bemanningskostnad

-15,2

-14,1

8%

19,5

24,0

-19%

US?

Ikfranvarom*.
Procentuell sjukfrånvaro

1,496

2,9%

10,8

-21%

-12,3

24%

23,9

-18%

• Biidet t

-1%

1%

Personalkostnaderna uppvisar ett överskott på 95 tkr jämfört budget. Omorganisation av
NKS-förvaltningen och uppdelningen till Karolinska och LSF resulterade bl a i ett beslut om
avgångsvederlag på sammanlagt 2,9 mkr och Särskild avtalspension på 0,5 mkr, vilket har
belastat årets resultat. Frånräknat denna kostnad hade årets personalkostnader slutat på ett
överskott på 3,5 mkr jämfört budget.
Överskottet förklaras av dels att planerade tjänster inte tillsattes under året bl a i avvaktan på
resultatet av den förestående omorganisationen och nedläggningen av förvaltningen, dels av
att förvaltningschef, administrativ direktör, pressansvarig och arkivarie slutade under hösten.
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Diagram h e l å r s a r b e t e

Extratid ingår inte i ett budgeterat
35

helårsarbete

- i

Utfall 2011
• Närvaro

Budget 2011

•Frånvaro

• Helårsarb närvaro/frånvaro

z

z
29

Totalt helårsarbete

Utfall 2010
• Extratid

Foidrult
(J.i/Neil
31

-7%

30

I december 2010 beslutades efter facklig förhandling om övertalighet av fem tjänster inom
NKS-förvaltningen. För det fortsatta arbetet har behov av en utökning av personalresurserna
med kompetens inom de områden som projektet arbetar vidare med ingått i budgeten för
2011. Följande tjänster planerades därför att tillsättas under året: en jurist, projektledare för
FM-tjänster/projektering bygg, IKT och IT samt en projektkoordinator (Program Management
Office). I och med beslutet att lägga ner NKS-förvaltningen så har tillsättning av dessa
tjänster fått vila i avvaktan på ansvarfördelningen av fortsatta uppdrag. Nedläggningsbeslutet
har även inneburit att följande tjänster valt att sluta under sena hösten 2011; förvaltningschef,
administrativ direktör, vårddirektör, kommunikationschef, pressansvarig, administrativ chef,
assistent samt arkivarie.
4.1.2 Övriga

kostnadsslag,

avskrivningar

och

finansnetto

Årets fmansnetto blev något högre än budgeterat pga det stora underskott förvaltningen hade
2010 för vilket ränta utgått under de första månaderna 2011.
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4.2 I n v e s t e r i n g a r
, Budget LF
2011

sta lus

2011

InvesteMnsarlTkr)

Huvudprojekt NKS

9 476 Pågående

36 000

Projektering - vård

10 130 Pågående

6 400

2 601 Pågående

14 000

26 418 Pågående

128 400

1715 Pågående

2 400

Projektering - teknik
Byggnation
- därav Konstnärlig

utsmyckning

IKT
Thorax/lab
Kommunikation
S:a investeringar i egen regi

684 Pågående

3 400

6155 Pågående

11 800
200 000,0

73 507,0

Teknikbyggnad fas 1

449 305 Pågående

Parkeringshus fas 2

129 161 Pågående

Sjukhus fas 4

1389 564 Pågående

Sjukhus fas 5

462 734 Pågående

Forskningslab fas 6

5 101 Pågående

Parkering under torg fas 7

1681 Pågående

Patienthotell fas 7

0

18 043 Pågående

•

2 314 000

401 Pågående

S:a investeringar - OPS

2 437 947,0

2 314 000

IIÄffieiflilllä

2 511 454,0

2 514 000

Förvaltningens investeringar

433

433,0
Totalt investeringar

2 511 8X7.0

:

300
2 514 300

Projektering -vård har haft ett mer omfattande arbete med att godkänna lokalutformning,
funktionskrav, logistiklösningar, materialval etc än vad som var budgeterat. Arbetet fortsätter
under 2012 men kommer förhoppningsvis hamna på en lägre nivå under de kommande åren.
Projektering -teknik har en senare del i projekteringsarbetet jämfört med projektering vård, varför bl a förväntade konsultinsatser för granskning av tekniklösningar kommit i
huvudsak under hösten.
Byggnation har ett stort överskott jämfört budgeterat bl a för att exproprieringen av
bostadshuset på Olof af Acrels väg drar ut på tiden.
Konstnärlig utsmyckning har under året påbörjat inköpen av lös konst. Konstverk från 26
olika konstnärer har redan köpts in.
Ett förfrågningsunderlag har skickats ut till prekvalificerade anbudsgivare rörande IKT.
Externa konsultkostnader för detta arbete har bokförts som investering.
Förstudien för Thorax/lab påbörjades under hösten 2011 och har därför inte belastat
investeringsbudgeten i förväntad grad.
Investeringarna i OPS är högre än budgeterat i och med att indirekta kostnader på 138 mkr
inte ingick i budget. Detta är dock bara en bokföringsteknisk post mellan Pågående
nyanläggning och Långfristiga skulder.
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Balansräkning

fliil:iiisriikiiiiiU(Mlii)

Itokiliil 2(111

Tillgångar
413,2

55,4

1 280,5

2 438,0

45,6

9,7

117,4

-48,1

0,0

0,0

125,9

-93,0

- 468,6

Pågående nybyggnation - egen regi

:;::.3.;7.l'8v5

Pågående nybyggnation - OPS
Anläggningstillgångar

-i'69,3

Omsättningstillgångar
varav kassa och bank

4 311."

7

Eget kapital

- ;.Vi: |-32,')
;:

Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

0,0

Skulder
Långsfristiga skulder - OPS
Kortfristiga skulder

'

-2 009,8

-681,7

-1 328,1

-2 334.8

-1301,0

-1 033,8

varav checkräkningskredit
varav kredit OPS
Stimma skulder Iclfplilapital

-/ "«S >)
-4 311,-

-554,5

17,5

-597,9

-1111,0

-1

-2 454,9

Bland anläggningstillgångarna finns fr o m 2011 investeringar i lös konst registrerade. Årets
investeringar i lös konst uppgår till 1,7 mkr (budgeterat till 2,4 mkr). Investeringar i pågående
IKT-upphandling har dessutom ökat anläggningstillgångarna med 18 mkr.
Pågående nybyggnation - OPS ökar i motsvarande grad som Långfristiga skulder - OPS plus
Kortfristiga skulder, kredit OPS. SLL:s reella utbetalning till projektbolaget under året har
varit 1111 mkr.
4.4 K a s s a f l ö d e s a n a l y s
Verksamheten finansieras dels via landstingsbidrag för den löpande verksamheten och för
de resultatredo visade projekten och dels via internbankslån till egna investeringar och till
kreditiv för SLL:s del i projektavtalet med månatliga resultatbaserade betalningar fram till
2017.
5 Ledningens å t g ä r d e r
Årets negativa resultat förklaras av att budgetmedel saknades för tilläggshyror för evakuerade
verksamheter, en årlig kostnad som kommer kvarstå t o m 2015. Dessutom redovisar N K S förvaltningen en kostnad för omläggning av Thoraxkulverten och övriga byggåtgärder på
Solnaområdet som redovisat högre kostnader än planerat.. NKS-förvaltningens målsättning är
i övrigt att genomföra samtliga projekt så kostnadseffektivt som möjligt.
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6

Personal

6.1 V e r k s a m h e t s f ö r ä n d r i n g a r o c h o m s t r u k t u r e r i n g a r
Under 2011 fattade landstingsfullmäktige beslut om att ansvaret för verksamhetens innehåll i
NKS ska flyttas till Karolinska Universitetssjukhuset samt att landstingsstyrelsen ska behålla
ansvaret för upphandlingar och byggnation av NKS. NKS-förvaltningen lades därmed ned vid
årsskiftet 2011/2012.
En del av förvaltningens personal har gått över till Programkontoret på Karolinska, en del
stannat kvar inom NKS-bygg i LSF. Några har fått nya uppdrag inom SLL.

6.2 P e r s o n a l - o c h k o m p e t e n s f ö r s ö r j n i n g
I och med omorganisationen av förvaltningen identifierades ett antal vakanser. Bland annat
behov av projektledare för upphandling av inredning och rekrytering av en ny högste chef för
NKS-bygg då nuvarande går i pension vid nästa årsskifte samt behov av personer med
administrativ och teknisk kompetens.

6.3 C h e f - o c h l e d a r s k a p
Under året rekryterades 2 chefer; en vårdchef och en presschef. Vårdchefen dels med
uppdrag att avlasta vårddirektören, dels ansvara för projektering av gestaltning mm i NKS.
Presschefen, som slutat under hösten, med uppdrag att sköta förvaltningens presskontakter
och sprida budskapet om NKS i media.

6.4 A r b e t s m i l j ö o c h h ä l s a
NKS-förvaltningen sponsrar idrottsföreningen NKS IF tillsammans med SLIF. Föreningen
har under året genomfört ett stort antal aktiviteter, t.ex. motionslopp, paddling och curling.
Medarbetarna har även erbjudits att delta i Office Game via SLIF för att förhindra ont i
kroppen av stillasittande kontorsarbete. Medarbetarna har även erbjudits vaccinering mot
influensan.

6.5 S j u k f r å n v a r o
Sjukfrånvaron har ökat marginellt jämfört med 2010 om man bortser från en enskild längre
sjukskrivning 2010 pga allvarlig sjukdom. Sjukfrånvaron 2011 är något högre för kvinnor än
för män. Ett par medarbetare har drabbats av skador och stressymptom med efterföljande
sjukskrivning, vilket medfört att sjukfrånvaron ökat under slutet av året.

6.6 J ä m s t ä l l d h e t o c h m å n g f a l d
Under året har jämställdhetsplanen uppdaterats och beslutats av ledningen. En information
om aktuella mål och nyckeltal har delgivits hela förvaltningen.
Förvaltningen har deltagit i landstingets jämställdhetsnätverk, JÄMÅ, samt i seminarier om
genusmedicin.
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7
Miljö
Detta avsnitt redovisar status för förvaltningens miljömålsarbete under 2011 i enlighet med
Specifikationsdokumentet (LS 0812-1170) som syftar till att uppfylla kraven i Miljö Steg 5.
7.1 M i l j ö s t e g 5
Under 2011 har miljöarbetet inom förvaltningen följt planeringen som redovisats i budget för
2011. Målsättningar i Miljö Steg 5 är som planerat uppfyllda.
Under 2011 har huvuddelen av miljöarbetet fokuserats på att följa upp att arbetet med
projektering och byggnation följer de krav i Projektavtalet som påverkar miljö- och
hälsoaspekter. Det kontrolleras löpande att de krav som ställs vid den kliniska projekteringen
går väl i linje med landstingets målsättningar i Miljö Steg 5.
Uppföljning av mål i Miljö Steg 5 går inte att göra fullt ut då byggnationen endast påbörjas
men de krav som berör byggnationen har utifrån status vid utgången av 2011 uppfyllts. Bland
dessa kan nämnas utfasning av kemikalier och kemiska produkter, där krav ställs och
uppföljning visar att kraven i huvudsak uppfylls.
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. Det har under perioden särskilt beaktats att upphandlingarna av IKTsystem samt medicinsk teknik kommer att uppfylla landstingets högt ställda krav.
NKS-förvaltningens miljöledningssystem var även under 2011 varit certifierat enligt ISO
14001. Miljöledningssystemet är ett så kallat integrerat ledningssystem och ingår i
förvaltningshandboken. Uppföljning genomförd på uppdrag av landstingets miljöavdelning
visar att förvaltningens miljöledningssystem uppfyller krav i Miljö Steg 5, systemet är
integrerat i ordinarie verksamhetsstyrning och miljöhänsyn ingår som en naturlig del av
beslutsprocessen.
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 S L L såväl som för resten av världen. Samarbete finns med Karolinska
Universitetssjukhusets miljöorganisation samt landstingets andra verksamheter som Locum,
SL och centrala miljöavdelningen för att sprida info och utbyta erfarenheter. En
miljökommunikationsplan som tagits fram gemensamt med SHP används som stöd för
kommunikation av miljöfrågorna.
Förvaltningen köper ekologisk mjölk, kaffe mm men inte ekologisk frukt.
Alla på förvaltningen har genomgått en grundläggande miljöutbildning. På grund av
omorganisation har det planerade steg 2 i denna miljöutbildning inte genomförts under året.
Från 2012 ingår NKS-bygg i LSF:s miljöledningssystem.
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8 Upphandling och inköp
Under 2011 har inga egna upphandlingar genomförts inom NKS-förvaltningen. De
upphandlingar som genomförts har gjorts via avrop från SLL:s ramavtalade konsulter till
IKT- och MT-projektet.
9
Övrigt
Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.
10 Bilagor
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Kassaflödesanalys
Bilaga C l Investeringsutfall inventarier
Bilaga C2 Investeringsutfall fastigheter
Bilaga F Representation
Bilaga G Uppföljning av landstingets finanspolicy
Bilaga H Policyer
Bilaga J Upphandling och inköp
Bilaga K l Hälsobokslut
Bilaga K3 Sjukfrånvaro
Intern kontrollplan 2011
Uttalande från förvaltningsledningen
11 K o n t a k t p e r s o n
Ekonomichef Ewa-Lill Sjökvist.
12 N ä m n d / s t y r e l s e b e h a n d l i n g
Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2011 behandlas i
landstingsstyrelsen 2012-03-27.
Stockholm 2012-01-30

Björ/i Ekström
Tf Förvaltningschef
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Årsbokslut
Resultaträkning

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)
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)
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
(8799)
Skatt (8960)
Minoritetens andel (8970)
Årets resultat (8990)

Utgivn.dag 2011-12-29

NKS_Resultatrakning_201 l.docxl

Not

2011

2010

76,3

94,3
0,1
94,4

-19,4

-24

•65,1
-0,2
-12,1

•177,6
-0,2
-11,9

-96,8

-213,7

-10,4

-5,7

-30,9

•125

76,3

-2
-32,9

-0,9
-125,9

-32,9

-125,9

-32,9

-125,9
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Balansräkning

Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok
Förvaltning/bolag 2710 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)
EGET 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 2011-12-29
NKS_BaIansrakning_201 l.docxl

Not

2011

2010

31,3
5,9
4205,2

40,3
5,3
1693,7

4242,4

1739,3

4242,4

1739,3

4
5

69,3
0
69,3
4311,7

117,5
0
117,5
1856,8

6

32,9
32,9

125,9
125,9

-2009,8
-2334,8
-4311,7

-681,7
-1301
-1856,8

3

7,8
9
10
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Årsbokslut
Noter

Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Resultatenhet.. .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 Leasingavgifter
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas
som hyresavtal. (Gäller ej SL)
Leasingkostnader
Leasingavgifter per förta 11 oår
2012
2013
2014
2011
Finansiell leasing
Operationell leasing
Summa leasing

Utgivn dag 2011-12-29
N K S A R N o t e r l l.docxl

0

0

0

0

2015

2016

-

0

0

0

1 (5)
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Ekonomihandbok
Not 3 Finansiella anläggningstillgångar

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
anlä ggning stiliga n gar

2011

2010

0

0

1) Aktier i dotterbolag
Bokfört
värde

Summa

Uppgift om organisationsnummer

0

och säte, dotterbolag
Organisationsnummer

2) Andelar i intressebolag
Kapitalandel

Summa

Utgivn dag 2011-12-29
NKS_AR_Noterl 1 .docxl

0
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Not 4 Kortfristiga fordringar

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

1
1
i
!

i
\.
|

t
i

t
|

... , t
20,7|

!

1

48,5;

.
2011|
0,11

!

!

!

t

r

69,3 r

2010
0,3
24,9
92,3
117,5

1) Gäller koncernfinansiering
Not 5 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

2011

2010

0

0

Not 6 Eget kapital

r~2oii
Ingående eget kapital
Koncernbidrag
AktieägartiEskott
Resultatdisposition
Årets resultat
Utgående eget kapital

Utgivn dag 2011-12-29
N K S A R N o t e r 11 .docxl

1

|

-125,91

2010
40,3

|

!

125,9

-40,3

i

i

I

!

|

-32,91

-125,9

!

T

"32,9 r

-125,9
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Not 7 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Pensionsavsättning

Ålde rs pe ns ione r Särskilda ålders- Pensioner
totalt
och viss tidsexkl. särskilda
pensioner
ålders- och
vis s tids pe ns io ne r
|
|
j
1

Pensionsavsätlriing enligt
balamräkning per 10-12-31

Förändring av pensionsavsättning inkl. |
räntedel
|
Pensions avsättning enligt
j
balansräkning per 11-12-31
Årets

pensionskostnad

1

Förändring av pensionsavsättriingen under året
Kostnad avgiftsbestärnd del
Utbetalning av pensioner
Övriga pensionskostnader
Löneskatt p å pensioner
Summa pensionskostnad exkl. finansiell
kostnad

0,3

Q|

Q,3

0

2010

2011

j

j
j

0,2

0,7
" \ * "

!

|

O,L

0,1

|

'

Tillkommer räntedel p å pensionskostnad
Summa pensionskostnad inkl. finansiell
kostnad

|
]

'

0,3

0,8|
"""""i

i

|

|

|

0,3

0,81

Alternativ text för förvaltningar som inte redovisar egen pensionsskuld:
Pensionsskulden redovisas centralt vid Koncernfinansiering. Pensionskostnaden debiteras i
form av PO-pålägg.
Not 8 Andra avsättningar
Not 8 Andra avsättningar

Avser

j

|

I

i

.

Åte rf o ring ej |
Åre ts ]
j
! Ianspråktaget
; 2010
under året utnyttjat belopp] avsättning] 2011
i
i
i
i
*
0
1.
_
!

1

Utgivn dag 2011-12-29
NKS_AR_Noterl l.docxl
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1
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1

t

|
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i
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Not 9 Långfristiga skulder
2010

2011!
Låneskuld med förfallodag 1-5 år
^ 2009,8
Låneskuld med förfallodag > 5 år
Summa låneskuld
2 009,81
Statsbidrag för ej aktiverade investeringar 1)
Övriga långfristiga skulder
2 009,8!
Summa långfristiga skulder

681,7
681,7

681,7

1) Gäller SL
Not 10 Kortfristiga skulder
-•

-•

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

Utgivn dag 2011-12-29
N K S A R N o t e r 11 .docxl

2010

'"""""Y"'2011
. , . „ . . . j _ _

ii

0,1;

1i
i
83,lj
j' 1 , 3 |
1 2245,9)
i " 1 , 5
j
2,9;
1
f

5
2 335'

139,3
1,9
1152,4
1,9
5,6
1 301
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Finansieringsanalys/
Kassaflödesanalys

Förvaltning/bolag ...2710 Nya Karolinska Solna

Kassaflödesanalys
2010

mkr

2011

Verksamhetens kassaflöde
Summa kassaflöde från verksamheten

-22,5

-120,1

1081,9
0

831,4

Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde före investeringar

0

Investeringar
Nettoförändring av investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringar
Lånefinansiering
Nettoförändring av lånefinansiering
Övrig finansiering
Nettoförändring av övrig finansiering
Förändring av likvida medel

1)-2513,4
0

1454

1352,6
0

641,4

0

0

0

0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Kontroll rad, likviditet

1) Nettoförändring av investeringsverksamheten är nettoförändringen av
anläggningstillgångarna justerat för avskrivningar.

Utgivn dag 2011-12-29
AR_Kassaflödesanalysl 1

Stockholms läns landsting

Förvaltningsberättelse
Bilaga C1

Investeringsutfall 2011. M a s k i n e r , inventarier o c h IT. _

Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Investeringsutgifter (mkr)
Budget
2011
enligt LF beslut
1 Specificerade objekt
Nyinvesteringar
IT-investeringar till förvaltningen

Bokfört
2011

Möbler till förvaltningen efter lokalflytt
Pågående investeringar i IKT, FU *)

0,3

-

0,09
0,34
18,04

Lös konst

2,4

1,715

Avvikelse
BU-BO

Kommentar
Förklaring
till
avvikelse

Reinvesteringar
Objekt 1
Objekt 2
etc
Myndighetskrav
Objekt 1
Objekt 2
etc
2 Ospecificerade objekt
Nyinvesteringar
Reinvesteringar
Myndighetskrav

2,7
*) startad upphandling tidigare än beräknat i budget

S:a investeringsutgifter

20,185

Utgivn-dag 2011-12-01
Bil_C1_lnvesteringsutfall_inventarier_2011 NKS.xIs
Maskiner och inventarier

1(1)

Stockholms läns landsting

Förvaltningsberättelse
Bilaga C2

Investeringsutfall 2011. Byggnadsinvesteringar Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Total kostnad (mkr)

Mkr

Fastställd
produktionskostnad
enligt LF beslut

Ackumulerad
förbrukning
t o m 2011-12-31

Investeringsutgifter (mkr)
Budget
2011
enligt LF beslut

Bokfört
2011

36
6
14
126

10
10
3
25
1

1 Specificerade objekt
Pågående nyanläggning -Egen regi
Huvudprojekt NKS
Projektering - vård
Projektering - teknik
Byggnation *)
Thorax/lab
Kommunikation

3
12
198

S:a investeringar i egen regi
Pågående nyanläggning -OPS
Teknikbyggnad fas 1

Avvikelse
BU-BO

Kommentar
Förklaring
till
avvikelse

6
54
449

Parkeringshus fas 2
Sjukhus fas 4
Sjukhus fas 5

2 314

129
1 390
463
5
2
0

-

Forskningslab fas 6
Parkering under torg fas 7
Patienthotell fas 7
S:a investeringar OPS

2 314

2 438

S:a investeringsutgifter

2 512

2 492

*) Investeringar i Konst och IKT är rapporterade i blanketten för inventarier

Utgivn-dag 2011-12-01
Bil_C2_lnvesteringsutfall_fastigheter_2011

NKS.xlsx

Byggnader

1 (1)
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Förvaltningsberättelse
Bilaga F

REPRESENTATION 2011
Uppgifter om ledningens och övrig personals representationskostnader
Förvaltning/bolag

2710 Nya Karolinska Solna NKS
2011
belopp tkr

Representation

Personalrepresentation

1)

38

2 )

- v a r a v anordnad av ledning

4 ) 5 )

2010
belopp tkr
1)

12

10

- varav anordnad av övrig personal

28

12

Representation

22

0

- varav anordnad av ledning
- varav anordnad av övrig personal

22

0
0

Summa representation

60

12

3 )

4 )

1) Avser såväl den egna kostnaden som kostnaden för den/de man bjuder
2) S u m m a personalrepresentation enligt Controllerkonto 4680 (intern representation)
3) S u m m a 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
Närmare beskrivning av Controllerkontona 4680 och 7000 återfinns i ekonomihandbok,
avsnittet Resultaträkning

Utgivn dag 2011-12-29
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C)

STOCKHOLMSLÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga G

Frågeformulär avseende uppföljningen av
landstingets finanspolicy år 2011
Förvaltning/bolag:
Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har
följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot
fmanspolicyn skett. V i d ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.
Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.
Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med
kryss)?
Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo
på respektive konto vid bokslutstillfället.
Svar:

_ _

Ja
Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:
Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:
Etc
Nej ...X..

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?
Svar:
Nej

Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?
Utgivn-dag 2011-12-29
Bil_G_Finpol_2011 NKS.docxl
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STOCKHOLMSLÄNS LANDSTING

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga G

Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Svar:
Nej

.

Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)
Svar:
Nej
Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd
med A B S L L Internfinans)
Svar:
Nej
Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?
Svar:
Nej

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?
Svar:
Nej

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?
Svar:
Nej

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?
Svar:

Utgivn-dag 2011-12-29
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StOCkholmS läns landsting

Årsbokslut

Förvaltningsberättelse
Bilaga H Policyer

2011-12-31

Nya Karolinska S o l n a - f ö r v a l t n i n g e n

Policyer 2011
Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument.
Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.
Kommentarer ska ovillkorligen l ä m n a s om följer delvis eller följer ej förkryssats. O m policyn/styrdokumentet inte ä r relevant f ö r
den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med "Ej tillämplig".
För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och
kryssmarkeras i bilagan p å samma sätt som övriga policy/styrdokument men att f ö r kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Policy/styrdokument

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

Policyer
N/A

BUS-policy
LF 2005-12-13,

LS

0309-2318

Diskrimineringspolicy
LS 2001-12-18,

LS

0108-0413

LS

1010-0784

X

Finanspolicy
LF 2010-11-30,

X

Folkhälsopolicy
LF 2005-06-07,

LS

0403-0592

Informationssäkerhetspolicy
LF 2003-03-11,

X

LS

X

Lokala dokument ej u p p r ä t t a d e

0208-0345

Utgivningsdag 2012-01-10
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Stockholms läns landsting
Policy och reglemente för
intern kontroll
LF 2005-12-13,

LS

X
LS

0310-2623

Jämställdhetspolicy
LF 2006-06-13,

X

0508-1353

IT-policy
LF 2004-03-09,

LS

X

0501-0052

N/A

Klädpolicy
Lt-dir 2006-08-01

DIR 6270

Kommunikationspolicy
LF 2004-06-08,

LS

X
LS

LS

X
N/A

9912-0722

X

Personalpolicy
LF 2010-06-21,

LS

kaffe mm

0808-0742

Patientens ställning - policydokument/rättighetskatalog
LF2000-02-08,

att välja ekologiskt

X

Missbrukspolicy
LS

Enbart ur miljöaspekten

0411-1082

Miljöpolicy
Lt-dir nov 2005

LF 2008-10-07,

X

0404-0775

Kostpolicy
LF 2006-04-11,

Förvaltningsberättelse
Bilaga H Policyer

0909-0750

Utgivningsdag 2012-01-10
Bil_H_Policyer_2011 NKS.docx

2 (3)

Stockholms läns landsting
Rese- och
representationspolicy
LF 2004-02-10,

LS

X

0309-2339

Sponsringspolicy
LF 1994-02-22,

LS

N/A
9205-0886

Säkerhetspolicy
LF 2005-12-13,

LS

X
0411-2055

Upphandlingspolicy
LF 2011-05-03,

LS

LS

N/A

0205-0254

Stockholms läns landstings
ägarpolicy
LF 2008-02-12,

X

LS 1102-0181

V ä r d e g r u n d f ö r hälso- och
sjukvården
LF 2002-06-18,

Förvaltningsberättelse
Bilaga H Policyer

N/A

0710-1046

Övriga styrdokument som
b e r ö r den egna
verksamheten, tex specifika
ägardirektiv och
handlingsplaner. Vänligen
specificera genom att lägga
till rader i dokumentet.

Utgivningsdag 2012-01-10
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JIL

Stockholms läns landsting

Å r s b o k s l u t Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

i (s)
Förvaltnings-

2011-12-15

berättelse 2011
Bilaga J

Datum: 2011-12-31

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets
Upphandling och Inköp år 2011
Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med
upphandling under året.
U p p g i f t s l ä m n a r e och kontaktperson:
E-postadress
Kontaktperson
Resultatenhet
ewaEwa-Lill Sjökvist
Nya Karolinska
lill.sjokvist@sll.se
Solna-förvaltningen

Telefonnummer
070-4843420

1. U p p h a n d l a t å r 2 0 1 1
Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2011, d v s
där tilldelningsbeslut tagits och avtal tecknats. Avrop, beställning och
förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med.
Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive
optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.
1.1. Ange antalet upphandlingar över 287 000 kr ( 1 5 % av tröskelvärdet) för
LOU, det totala upphandlinqsvärdet för dessa samt ekonomiskt utfall i
relation till föregående år. Särskilj egna upphandlingar, samordnade
upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag
att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 577 000 kr
( 1 5 % av tröskelvärdet).
Upphandlingar över 287 000 kr för LOU sarr
Totalt uppAntal
Upphandling
handlingsupphandlingar, totalt värde (Mkr)

Egna upphandlingar
Samordnad
upphandling
Med stöd av SLL
Upphandling

Utgivningsdag 2011-12-15
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0
0
0

Utfall av upphandlingarna
i relation till
föregående år i
%

Ange om det
är beräknat
eller bedömt
utfall

JL Stockholms läns landsting
Å r s b o k s l u t Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2 (s)
Förvaltnings-

2011-12-15

berättelse 2011
Bilaga 3

Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag
gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som
genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.
Eventuella kommentarer till fråga 1.1:
1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för
dessa.
Antal direktupphandling;ar och upphandlirigsvärde å r 2011

Upphandling
Mellan 50 000 kr och 287 000
för LOU och 577 000 för LUF
Över 287 000 för LOU och
577 000 för LUF med synnerliga
skäl

Antal

Totalt
upphandlingsvärde
(Mkr)

0
0

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:
2. P r i s f ö r ä n d r i n g a r i avtal u n d e r å r

2011

Redogör för de justeringar/överenskomna prisförändringar som Ni gjort i
pågående större avtal under 2011. Större avtal avser årliga avtalsvärden
över 2000 000 kr för LOU och LUF. Detta gäller främst serviceavtal och avtal
om försörjningstjänster. Om möjligt bör även andra egna avtal/ramavtal
ingå. Tag inte med kostnadsökningar på avtal till följd av att mål i avtal
nåtts.
piAraniflBn^
Total avtalsvärde per år (Mkr) som
prisjuste ra ts

år 2011
Prisförändring i % i relation till
föregående år

-

-

Eventuella kommentarer till fråga 2 :

Utgivningsdag 2011-12-15
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Å r s b o k s l u t Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga 3

3. M i l j ö p r o g r a m o c h u p p f ö r a n d e k o d
3.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har
tecknats år 2011 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser
upphandlingar över 287 000 för LOU och 577 000 för LUF.
Upphandlingar där landstingets
milinnrnni-am hoalrtatc år 901 1
.

Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling

Antal upphandlingar, totalt
N/A
N/A
N/A

3.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har
krav ställts på landstingets uppförandekod
(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial,
handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)
;

Upphandlingar där krav ställts på
landstingets uppförandek od är 2011
Antal upphandlingar, totalt

Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling

N/A
N/A
N/A

3.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de
av fullmäktige prioriterade områdena
Upphandlingar d ä r krav up pförandekod
utöver prioriterade områc en å r 2011
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling

N/A
N/A
N/A

Vilken uppförandekod har använts? N/A

Utgivningsdag 2011-12-15
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Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga J

3.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden
N/A
a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:
N/A
aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna
N/A
4. A v t a l
4.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade
upphandlingsavtal?
Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig

•
•
•
Kl

Om svar "sällan" eller "aldrig", ange orsak: Inte aktuellt för vår verksamhet
för närvarande
5. A n v ä n d e r ni e l e k t r o n i s k a b e s t ä l l n i n g s s y s t e m ?
Ja
Nej

•
Kl

A) Om j a , vilket system används
Clock Work
Annat

•
•

Om annat ange vad

B) Om nej, finns planer pa ett införande?
Ja
Nej

•

Kommentar
N/A

Utgivningsdag 2011-12-15
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Å r s b o k s l u t Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga 3

2011-12-15

6. Kvalitet i u p p h a n d l i n g s a r b e t e t .
6.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Eventuella kommentarer till fråga 6 . 1 : NKS har under 2010/2011 inte gjort
egna upphandlingar, förutom OPS-upphandlingen, där vi tagit ett omfattande
externt juriststöd i just upphandlingsfrågor.
Uppdragen inom förvaltningen som inneburit utnyttjande av externa
konsulter har antingen avropats från SLL:s ramavtal eller där uppdraget
beställts av Locum så har Locum upphandlat underentreprenörer.

7. U p p h a n d l i n g s s t r a t e g i
7.11 vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys
och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar över 287 000
för LOU och 577 000 för LUF.
Upphandlingsstrate 9'
s

Antal med
genomförd och
dokumenterad
upphandlingsstrategi

Antal upprättade
strategier innehållande
dokumenterad
riskanalys och
kvalitetssäkringsmoment

Egna upphandlingar
Samordnad
upphandling

-

-

-

-

Med stöd av SLL
Upphandling

-

-

Eventuella kommentarer till 7.1:1 de stora upphandlingar som NKS har pa
gång, bl a IKT och Medicinteknik så ingår naturligtvis både en riskanalys och
noga genomgångar av att kvaliteten kan säkras vid val av leverantör.

Utgivningsdag 2011-12-15
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Ekonomihandbok
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Förvaltnings-

berättelse 2011
Bilaga J

8. U p p f ö l j n i n g
8.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna
avtal?

Ja

E

Beskriv denna
Löpande uppföljning av OPS-avtalet
Nej
•
Om nej, ange varför?
8.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående
avtalsperiod?
Ja
Nej

•

M

Om nej ange varför
I OPS-avtalet ingår månatlig uppföljning från långivarnas tekniska rådgivare
som noga går igenom hur bygget framskrider. En kontroll görs av både
tekniska och ekonomiska data. NKS verkställer inga månatliga utbetlaningar
till Projektbolaget med mindre än att långivarnas tekniska rådgivare utfärdat
ett godkänt certifikat. I kontrollerna ingår naturligtvis även kontroll av
inbetalda skatter.

8.3 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp
ekonomiskt under år 2011? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000
kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?

BHPBl^BBHIBiBli

ekonomiskt

N/A

N/A

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.
8.4 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under
2011 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt
avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har
avslutats under året?

Utgivningsdag 2011-12-15
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Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga 3

9. S m å o c h m e d e l s t o r a f ö r e t a g
9.1 Har förfragningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att
delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över
287 000 för LOU och 577 000 för LUF.
(Definition : små företag har färre än 50 anställda)

Ja

•

a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats

aa) Pa vilket sätt har förfragningsunderlaget anpassats?

aaa) Antal sma företag som erhållit avtal?
Nej M
Ange varför
N/A
10.

Medarbetarstatistik

Här anges hur många heltidstjänster (ej personer) som arbetar med inköp
(beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i
sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor
respektive del är). De som avropar ute i v å r d e n skall ej tas med här.
Uppnå
^011
0

0

Heltidstjänster :
Eventuella kommentarer till fråga 10:

Utgivningsdag 2011-12-15
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förvaltning
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Förvaltningsberättelse 2 0 1 1
Bilaga J

2011-12-15

11. Ö v e r p r ö v n i n g a r
11.1 Ange antal överprövningar där SLL fått rätt.

11.2 Ange antal överprövningar där anbudsgivaren fatt rätt.

11.3 Ange nedlagd arbetstid på överprövningar under 2011. Dela upp tiden
på egen arbetstid och advokattid.
Ange även i kommentar om någon överprövning medfört en fördyring av
upphandlade varor/tjänster?
Antal överprövningar
som tagit arbetstid i

Nedlagd egen arbetstid
pa överprövningar,

anspråk, totalt

totalt

0

0

Nedlagd advokattid på
överprövningar, totalt
0

11.3 Ange om överprövningar medfört försenad avtalsstart under 2011. Ange
också ungefärlig tidsfördröjning i månader.

Antal upphandlingar
Tidsfördröjning i
månader

Utgivningsdag 2011-12-15
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Bokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga K 1 Hälsobokslut

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Nya Karolinska Solna-förvaltningen
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.
Personalkostnader (Tkr)
2011

2010

Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter

Investering i kompetensutveckling i
2011
Män

Kvinnor

Totalt
19

2010
Kvinnor
Män
96 •"•••••••--••••-•••••;;;2

Totalt

:

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

iskvård (Tkr)
..

2

Tillämpas "friskvårdstimme"
0

1

Ja

2010

1

Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
27514
9300
18214
3600
21884
18284
Söm friskvård definieras här arbeteglvarans subvention av molionskort för
gym, qigong, spinning, kostrådgivning etc.(exkl. lokalkostnader).

Företagshälsovård (Tkr)
2011
Förebygg. Efterhjälp. Totalt

2010
Förebygg. Efterhjälp. Totalt

{stödinsatser för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande
(vård-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad ohälsa).

Rehabilitering - antal anställda i åtgärd
Kvinnor

2011
Män

Totalt

Kvinnor

2010
Män

Totalt

2010
Män

Totalt

^talel anstSHda som varit tö^

Rehabilitering - antal som återgått i arbete
Kvinnor

2011
Män

^Hurm$ngäavtiésomte^
på egen eller annan enhet.

Totalt

Kvinnor

Nej

Bokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga K 1 Hälsobokslut

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Rapportera antal anmälda skador per skadegrupp.
2011
Skadegrupp *
Fallolyckor
Belastningsskador
Våld och hot
Stick-/skärskador
Smitta
Psykiska/sociala
Fysiska
Övrigt
Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

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

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

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga K 3

Avser de koncernenheter som inte har Heroma

Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period 2011-12-31 och 2010-12-31
Fyll i värden i de vita cellerna

Antal sjukdagar för:
Antal anställda

Antal sjukdagar för:
Antal anställda

114
19

123
21

i'" 1

6,00

0
9

0,00

114
28

4,07

5,86

190
11

17,27

313
32

9,78

•

Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 2011
Fyll i värden i de vita cellerna

Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor
|Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor

Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 2010
Fyll i värden i de vita cellerna

Antat sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor
Totalt antal

llfällen för kvinnor

Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor

n

Totalt antal sjuktillfälien för kvinnor
Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor
|Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor

0,00

Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män
Totalt antal sjuktillfällen för män

0
1

Sjuktillf. => 90,01dgrtot =
Totalt antal sjuktillfällen

0
18

0,00

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Avser de koncernenheter som inte har Heroma

Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd och åldersgrupp
1/1 -31/12 2011
Ålder
Kvinnor
Män
Totalt
- 1 9 år
0
0
0
20 - 29 år
0
0
0
30 - 39 år
8,1
0
8,1
40 - 49 år
9
0
9
6,2
50 - 59 år
0
6,2
0,75
0
0,75
60 - år

1/1-31/12 2010
Män

Totalt

1/' -31/12 2010
Män

Totalt

Kvinnor

1/1-31/12 2010
Män

Totalt

Kvinnor

1/' -31/12 2010
Män

Totalt

Kvinnor

Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd i de tio största yrkesgrupperna
1/1 -31/12 2011
Kvinnor
Kvinnor
Män
Yrkesgrupp
Totalt
0
0,1
Chef
0,1
8,75
0
8,75
Handläggare
0
Administratörer
1,6
1,6

Ingen alternativt kort s j u k f r å n v a r o
1/1 -31/12 2011
Män

Kvinnor

Totalt

Antal personer med

10

11

0 sjukfrånvarodagar

21

Antal personer med totalt

0

4

1-5 sjukfrånvarodagar

4

Sjuk- o c h a k t i v i t e t s e r s ä t t n i n g
1/1 -31/12 2011
Män

Kvinnor

Totalt

Antal personer som har erhållit aktivitetsersättning eller tidsbegränsad
sjukersättning (fd sjukbidrag)

0

0

0

Antal personer som erhållit
sjukersättning (fd förtidspension)

0

0

0

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse
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Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga K 3

Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2011-01-01 - 2011-12-31

Nyckeltal

Fyll i värden i de vita cellerna

Totai sjukfrånvarotid
Sammanlagd ordinarie arbetstid

742
52268

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Total sjukfrånvarotid
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor
Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor

35166

Summa sjukfrånvarotid för män
Sammanlagd ordinarie arbetstid för män

17102

742

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år
'
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2010-01-01 - 2010-12-31
I TotalsjukTrånvarotid
Sammanlagd ordinarie arbetstid

•' ' '•.-..y:,' •' -

•

'

/

1759
60692

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Total sjukfrånvarotid
Summa sjukfrånvarotidiför kvinnor
Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor

J

/

:

1329
1759

•

'

Summa sjukfrånvarotid för män
Sammanlagd ordinarie arbetstid för män
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre
,
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre

.

;

•

- . -.

717
38748
1041
21944

5060

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 49 år
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år

27162

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre

28471

1688
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HELÅRSUPPFÖUNING AV I N TERN KONTROLLPLAN 2011
Bilaga 1

LS 1012-1009

Helårsuppföljning av Intern kontrollplan f ö r 2011
Nya Karolinska Solna-förvaltningens (NKS-förvaltningen) interna kontrollplan är baserad på en bedömning av vilka
kontrollområden och rutiner som är viktigast för förvaltningen att fokusera på under år 2011, för att öka möjligheterna att nå
landstingsfullmäktiges och förvaltningens internt uppsatta m å l En riskbedömning är gjord utifrån en riskmatris där
kontrollmoment med riskbedömning medel/hög lyfts upp i den interna kontrollplanen. Planen följs upp vid två tillfällen per år,
vid halvår och vid helår. Detta är den sista interna kontrollplanen för NKS-förvaltningen då den läggs ned årsskiftet 2011/2012.

Föi^altaingsadministration

Intern kontroll

Kontroll för lagefterlevnad

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

interna och externariktlinjeref-

är inbyggt i det löpande

chef

2011-12-31

ningschef

terlevs?

arbetet, t.ex. följs arbets-

Följer vi upp att lagar, policys,

Hög

2011-12-13

miljölagen, arkivlagen, KL,
FL, interna policies mm
upp.
Arbetet med avvikelser och

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

förbättrings- och avvikelse hanter-

förbättringar har dock legat

chef

2011-12-31

ningschef

ingssystem?

nere under pågående omRegler finns och är mycket

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

kända i organisationen, vi

chef

2011-12-31

ningschef

Vi arbetar med systema-

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

tiskt arbetsmiljöarbete.

chef

2011-12-31

ningschef

Har vi ett välkänt och anpassat

Medel

2011-12-13

organisation.
Har vi kända och tydliga regler om

Medel

mutor och bestickning?

2011-12-13

har en mycket stram hållning i dessa frågor.
Personal

Har vi ett fullgott systematiskt
arbetsmiljöarbete?

Medel

Avsaknad av arbetsmiljö-

2011-12-13

X

Nya Karolinska Solna
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policy har dock inte åtgärdats pga. pågående arbete
med nedläggning av förvaltningen.
Genomförs uppföljning och åtgär-

Svarsfrekvensen för årets

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

der till följd av medarbetarenkä-

Medel

medarbetarenkät var låg

chef

2011-12-31

ningschef

tens resultat?

och inga åtgärder kommer

I och med arbetet med den

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

nya organisationen har

chef

2011-12-31

ningschef

I stort sett samtliga medar-

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

betare har befattningsbe-

chef

2011-12-31

ningschef

En rutin för hantering av

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

fall där undantagsregel i

chef

2011-12-31

ningschef

Dokumenthanteringen

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

fungerar mycket väl trots

chef

2011-12-31

ningschef

2011-12-13

att tas inom ramen för
denna. Den nya organisationen kommer att diskutera hur denna typ av arbete
ska bedrivas framöver.
Genomförs kartläggning av kom-

Medel

petensbehov?

2011-12-13

vakanser identifierats och
rekryteringar kommer att
påbörjas 2012.
Har samtliga medarbetare befatt-

Medel

ningsbeskrivningar?

2011-12-13

skrivningar framtagna.
Upphandling

Har vi tydliga riktlinjer genomfö-

Medel

rande av upphandlingar?

2011-12-13

upphandlingslagstiftningen
kan vara tillämpligt är numera framtagen.
Dokumenthantering

Följs uppsatta rutiner för diarieföring och arkivering?

Medel

den stora mängden hand-

2011-12-13

Nya Karolinska Solna
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lingar. För närvarande är
posten som registrator och
arkivarie i NKS vakant
vilket är en stor risk.
Kommunikation

Har vi avtal, rutiner och processer
för samverkan om kommunikation med partners?

Hög

Ja, bilaga 26 i projektavtal.

Kommunika-

2011-06-30

Tf. förvalt-

Nytt kommunikationsråd

tionschef

2011-12-31

ningschef

är startat; NKS bygg-SHP.

HSF från

Kriskommunikationsplan

2012-01-01

2011-12-12

finns, ska kompletteras
med ny bilaga från SHP.
Återstår att göra: en ny
organisationsplan och mötesplan för NKS kommunikation från 2012
Har vi kommunikationsplaner övergripande och kopplade till
huvudprojekt - som är kopplade
till kommunikationsstrategi, kända och följs av dem de berör?

Hög

Ja, övergripande kommu-

Kommunika-

2011-06-30

Tf. förvalt-

nikationsstrategi och

tionschef

2011-12-31

ningschef

kommunikationsplan finns.
Måste ses över efter omorganisation. Ny strategi och
plan behöver göras känd
hos informationsavdelningar hos NKS bygg, LSf,
HSF, Karolinska,
SHP/SHC.
Mall finns och ifyllda
komm.planer finns för
enskilda delprojekt.

2011-12-12

Nya Karolinska Solna
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Har vi tydliga kommunikationsmål för kännedom/attityd hos
målgrupperna?

Medel

LS 1012-1009

Ja, de finns definierade

Kommunika-

2011-06-30

Tf. förvalt-

med procentmål i kommu-

tionschef

2011-12-31

ningschef

Ja, Kommunikationsstra-

Kommunika-

2011-06-30

Tf. förvalt-

tegin uppdateras årligen.

tionschef

2011-12-31

ningschef

Ja, NKS ursprungliga vi-

Kommunika-

2011-06-30

Tf. förvalt-

sion finns i NKS-rapport

tionschef

2011-12-31

ningschef

Nej inte för alla relevanta

Miljösam-

2011-06-30

Teknisk direk-

beslut.

ordnare

2011-12-31

tör

2011-12-12

nikationsstrategin. Uppföljning har delvis gjorts av
mätningar. Ytterligare
mätningar behöver göras.

Har vi en strategi för kommunikationsaktiviteter som leder till uppsatta kommunikationsmål?

Medel

2011-12-12

Det har dock genom NKS
organisatoriska självständighet funnits begränsade
möjligheter att genomföra
planerade aktiviteter, t.ex.
seminarier.
Ny komm.strategi behöver
tas fram efter omorganisation. Viktigt att tydligt styra
namn, budskap till alla
berörda inom SLL

Har vi en tydligt formulerad vision, huvudbudskap och berättelseförNya Karolinska Solna?

Medel

2011-12-12

mars 2011, Designboken
"Det ljusa sjukhuset", hemsida mm.

Miljö

Görs miljökonsekvensbeskrivningar vid relevanta beslut?

Medel

Det är ansvarigs chefs an-

2012-01-20

Nya Karolinska Solna
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svar att en miljökonsekvensbeskrivning skrivs vid
relevanta beslut. En avvikelse är tidigare skriven på
temat men åtgärd ej
genomförd. Flertal miljöåtgärder vidtas dock till följd
av besluten men dessa
beskrivs ofta inte.
Ställer vi miljökrav i våra upp-

Medel

handlingar?

Ja detta görs i alla pågåen-

Miljösam-

2011-06-30

Teknisk direk-

de relevanta upphandling-

ordnare

2011-12-31

tör

Uppföljning av förvaltning-

Miljösam-

2011-12-31

Teknisk direk-

ens miljömål görs i sam-

ordnare

2012-01-20

ar.
Följs förvaltningens miljömål

Medel

upp?

2012-01-20

tör

band med årsredovisning.
Åtgärdas avvikelser vid revision?

Medel

Ja, senaste revision var i

Miljösam-

2011-06-30

Teknisk direk-

december 2010 och avvi-

ordnare

2011-12-31

tör

Lagar upptagna i laglistan

Miljösam-

2011-06-30

Teknisk direk-

är inarbetade i rutiner.

ordnare

2011-12-31

tör

2012-01-20

kelser därifrån är åtgärdade. Eftersom förvaltningen
läggs ned och det inte längre krävs ett eget miljöledningssystem har revision
inte gjorts för 2011.
Följs lagarna i upprättad laglista
och följs detta upp?

Medel

Laglistan är senast uppdaterad 100906. Förvaltning-

2012-01-20

JL Nya Karolinska Solna
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ens laglista kommer förmodligen ersättas av en
gemensam för LSF.
Ekonomi

Ekonomistyrning
Ekonomi i balans

Finns rutiner för uppföljning vid
budgetavvikelser?

Hög

Ja. Månadens resultat på

Ekonomichef

kst-nivå och projektnivå

2011-06-30

Tf. förvalt-

2011-12-31

ningschef

2011-06-30

Tf. förvalt-

2011-12-31

ningschef

2011-12-13

rapporteras till respektive
budgetansvarig, dels via
sammanställningar i utskrivet skick men framförallt via Raindanceportalen.
Initiativ initieras från ekonomienheten för genomgång av resultatet och för
att erhålla prognosvärden.
Bokslutsrutiner

Är samtliga avstämningar enligt
checklista utförda innan månadsbokslutet låses?

Hög

Ja. Varje månad görs avstämningar per konto där

Ekonomichef

2011-12-13

avstämningarna samlas i
en särskild pärm, ett konto
per flik. En sammanställning över samtliga avstämningar signeras på en förstasida. Avstämningarna
slutförs innan månadsbokslutet låses.

Delegationsordning och at-

Är delegationsordning och attest-

Hög

Delegationsordningens

Ekonomichef | 2011-06-30

Tf. förvalt-

2011-12-13

testlista i överensstämmelse

lista uppdaterade enligt fastställd
organisation?

attesträttsnivåer ligger som

2011-12-31

ningschef

2011-06-30

Tf. förvalt-

2011-12-31

ningschef

2011-06-30

Tf. förvalt-

2011-12-31

ningschef

spärrar i Raindance Classic. Attester kan därmed
inte utföras för belopp över
delegationsordningen.
Ett nytt beslut över attesträtter mm har fattats sept
2011 inför förändringar
hösten 2011.

Uppföljning av avtal
Uppföljning av projektavtal

Följer NKS och SHP avtalade
rutiner vid de Resultatbaserade
betalningarna?

Hög

Inför varje Resultatbaserad

Ekonomichef

betalning inväntas de certi-

2011-12-13

fikat från bankernas tekniska rådgivare och agenten för seniora finansiärer
som enligt avtalet ska
skickas till NKS före utbetalning. Hittills har rutinen
fungerat utan klander.

Momsredovisning av projektavtalet

Redovisas momsen för de Resultatbaserade betalningarna i rätt
momssystem?

Hög

Skatteverket har fattat
beslut att SHP:s tillhandahållande av tjänster till SLL
ska delas upp i två delar;
dels byggrjänster och dels
övriga tjänster. Beslutet
har inneburit en total översyn av innehållet i SHP:s

Ekonomichef

2011-12-13

JL Nya Karolinska Solna
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excelfil för investeringar
per fas, månad för månad
under uppförandetiden.
Översynen har resulterat i
en korrigering av momsen
för SLL:s räkning mellan
kommunkontosystemet
och allmänna systemet som
godkänts av SKV.
SHP har skickat förslag till
SKV om praktisk hantering
av momsen uppdelad på
två tjänster. Beslut om
godkännande av SHP:s
förslag väntas i december.
Anläggningsredovisning av
den pågående nybyggnationen

Följer NKS-f de riktlinjer som
utarbetats för löpande redovisning
av den pågående nybyggnationen?

Hög

Förvaltningen redovisar

Ekonomichef

den pågående anläggning-

2011-06-30

Tf. förvalt-

2011-12-31

ningschef

2011-06-30

Administrativ

ens värde enligt de riktlinjer som utarbetats och i
den redovisningsmodell
som har utformats. Investering plus räntor och
indirekta kostnader redovisas löpande per byggfas.

Risk/säkerhet

Finns förteckning över viktiga
tillgångar?

Medel

Ja, en förteckning över

Infomations-

förvaltningens egna system

säkerhets-

chef

2011-12-13

JL Nya Karolinska Solna
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lingar av personuppgifter (PUL)?

LS 1012-1009

är framtagen.

samordnare

En lokal förteckning finns

PUL-ombud

2011-06-30

avs. två behandlingar av

Administrativ
chef

personuppgifter (webbsida
och tidrapportering i Raindance).
Riskhantering

Finns riskregister för risker i hu-

Hög

vudprojekten upprättat?

Resp. huvudprojekts störs-

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

ta risker finns upptagna i

chef

2011-12-31

ningschef

Ja, en rapport över de i i

Administrativ

2011-06-30

Tf. förvalt-

nuvarande viktigaste ris-

chef

2011-12-31

ningschef

Avtalsgruppen ansvarar för

2011-06-30

Tf. förvalt-

uppföljning av projektavta-

2011-12-31

ningschef

2011-12-13

projektdirektiven för resp.
huvudprojekt.
Har månatlig riskrapport till led-

Hög

ningsgruppen implementerats?

2011-12-13

kerna presenteras månatligen för ledningsgruppen.
Finns en löpande uppföljning av
ingånget projektavtal?

Hög

let och möts varje vecka.

2011-12-13

