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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa delårsrapporten per augusti 2012 för landstingsstyrelsens
förvaltning.

Förvaltningens förslag och motivering
Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar, till och med augusti månad, ett
positivt resultat med 60,6 miljoner kronor och en avvikelse mot
periodiserad budget på 62,6 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett
nollresultat, vilket är enligt budget.
Överskottet förklaras främst av att landstingsstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter hittills inte har tagits i anspråk. SLL Tillväxt, miljö och
regionplanering har vakanta tjänster och ett flertal projekt har senarelagts.
SLL Personal har senarelagda kostnader för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och feriearbetare samt lägre kostnader för AT-läkare då sjukhusen
inte kan ta emot så många AT-läkare som beräknat. Vidare har LSF
Administration lägre kostnader än beräknat för IT-tjänster, licenser,
hedersbelöningar samt personalsatsningar.
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SLL IT redovisar ett negativt resultat med 15,8 miljoner kronor, som delvis
förklaras av lägre kundintäkter samt ökade kostnader för bland annat
konsulter.
NKS Bygg redovisar ett positivt resultat, vilket främst förklaras av lägre
personalkostnader på grund av vakanta tjänster samtidigt som tjänster
överförts till övriga LSF samt till Karolinska sjukhuset. Detta har även gjort
att övriga kostnader blivit lägre. Den pågående Information
Kommunikation Teknik, IKT -upphandlingen avbröts ijuni och nya
upphandlingsprocesser är på gång.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Anders Nystrom
Administrativ direktör
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1 Sammanfattning av delarsrapport
Ekonomi
Landstingsstyrelsens f ö r v a l t n i n g (Mkr)
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- — P e r i o d i s e r a d budget

Föregående månads prognos

Resultatet för perioden januari till och med augusti uppgår till 6o,6 mkr. Det är 36,2
mkr bättre än motsvarande period föregående år då överskottet var 24,4 mkr.
Överskottet förklaras främst av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
hittills inte har tagits i anspråk. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering har vakanta
tjänster och ett flertal projekt har senarelagts. SLL Personal har senarelagda kostnader
för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och feriearbetare samt lägre kostnader för ATläkare då sjukhusen inte kan ta emot så många AT-läkare som beräknat. Vidare har
LSF Administration lägre kostnader än beräknat för IT-tjänster, licenser,
hedersbelöningar samt personalsatsningar.
SLL LT redovisar ett negativt resultat med 15,8 mkr, som delvis förklaras av lägre
kundintäkter samt ökade kostnader för bland annat konsulter.
För 2011 blev LSF inklusive NKS Byggs resultat ett underskott med -12,8 mkr, vilket
främst förklaras av NKS Byggs negativa resultat med -32,9 mkr.
Det prognostiserade ekonomiska helårsresultatet för 2012 visar på ett nollresultat
vilket är i enlighet med budget. Prognosen är oförändrad jämfört föregående månad.
Av de prognostiserade avvikelserna mot budget kan nämnas:
• SLL LT prognostiserar ett underskott på 30 mkr 2012. Avvikelsen förklaras främst
av att kundintäkterna har blivit lägre än beräknat.
• För landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter finns 29,1 mkr budgeterade.
Hittills under året har inga medel tagits i anspråk.

dec
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Fokusområden
I delårsrapporten redovisas utveckling och genomförande av samtliga fokusområden i
budget 2012. Några noteringar kan göras:
• I juni 2012 fattade Landstingsfullmäktige beslut om första steget i genomförandet
av Framtidsplan för hälso- och sjukvård, FHS. Landstingsfullmäktige beslutade
också om inriktning i den tioåriga investeringsplanen för hälso- och sjukvården
inom ramen för FHS.
• I enlighet med FoUU-strategin har samarbetsavtal signerats med Kungliga Tekniska
Högskolan.
• Handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm godkändes av Tillväxt- och
regionplaneringsutskottet under våren.
• Arbetet med att förebygga ohälsa och arbetsrelaterad sjukfrånvaro och
rehabilitering har effektiviserats i samarbete med Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
• En ny handlingsplan för den europeiska deklarationen för jämställdhet, Council of
European Municipalities and Regions, CEMR, har tagits fram under våren 2012.
• Uppföljningen av Miljö steg 5 visar att landstinget nådde 20 av 23 mål.
• Byggnationen av NKS-anläggningen går helt enligt tidplan. Den första vårddelen
har i månadsskiftet augusti/september uppnått högsta våningsplanet inklusive
installationsplan.
• En handlingsplan för informationssäkerhet har tagits fram och kommer efter
avstämning med Rådet för Samordning och styrning av strategisk LT, RSIT, att
överlämnas till landstingsdirektören.

Uppdrag till landstingsstyrelsen
Snabbfakta att-satser i SLL budget 2012
Antalet uppdrag till landstingsstyrelsen

25 st

Mål genomförandegrad 2012(ja och delvis)

75 %

Resultat per 31 augustiQa och delvis)

84 %

Åtgärdat
Ja

Delvis

Nej

11 st

10 st

4 st

44 %

40 %

16 %
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2 Uppföljning av landstingsfullmäktiges må
Landstingsfullmäktige har beslutat att de långsiktiga målen för Stockholms läns
landsting är:
• Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården
• Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken
• En ekonomi i balans
SLL
huvudmål

Dimension/parameter

Utfall
2012-08

Utfall
2011-08

Prognos
2012

Tillgänglighet
Ej aktuellt mätetal för LSF:s verksamhet
Kvalitet
Ej aktuellt mätetal för LSF:s verksamhet
Ekonomi i balans (mkr)
60,6

24,4

0

Tillsammans med förvaltningar och bolag effektiviserar och utvecklar
landstingsstyrelsens förvaltning landstingets verksamheter.

2.1 Tillgänglighet
LSF stödjer förvaltningar och bolag i deras uppdrag att åstadkomma förbättrad
tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och förbättrad tillförlitlighet i
kollektivtrafiken.

2.2

Kvalitet

LSF stödjer förvaltningar och bolag i deras uppdrag att åstadkomma förbättrad
kvalitet inom hälso- och sjukvården.

2.3 Ekonomi i balans
Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat i enlighet med budget.

2.4 Kortsiktiga mål i beslut om mål och budget för 2012
För att styra verksamheterna i riktning mot de prioriterade långsiktiga målen har
landstingsfullmäktige beslutat om följande nedbrutna kortsiktiga mål:
• Nöjda medborgare
• Hållbar miljö
• Ekonomi i balans
• Ökad valfrihet och mångfald inom
• Stolta medarbetare
sjukvården
• Nöjda patienter och resenärer
• Likvärdig behandling av alla
• En ledande tillväxtregion
invånare

0
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För att styra mot de långsiktiga och kortsiktiga målen för Stockholms läns landsting
har landstingsstyrelsens förvaltning arbetat fram mål inom de fem perspektiven:
kund, verksamhet, process, medarbetare och ekonomi.
Mätetal har tagits fram genom att tillfråga förvaltningens uppdragsgivare (den
politiska ledningen) och kunder (förvaltningar och bolag). Index för uppdragsgivaren
benämns NUI och index för kunder benämns NKI. Därutöver har förvaltningen
tillfrågat invånare i länet hur de uppfattar information om landstinget.

LSF:s mål
Perspektiv och

Dimension/parameter

långsiktiga mål

Utfall

Utfall

Mål

2010

2011

2012

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

NUI: Total: skala 1-5

3,72

4,00

NKI: Total: skala 1-5

3,21

3",5Q °^^''-—

Nöjda medborgare sll.se skala 1-5

3,00

3,30

Verksamhet
Effektiv verksamhet

LF Uppdrag genomf.grad xx %

:

75 %

NUI: Operativa insatser: skala 1-5

3,56

3,80

NKI: Operativa insatser: skala 1-5

3,10

3,30

NUI: Resultat: skala 1-5

3,59

3,80
3,20 •

NKI: Resultat: skala 1-5

Process
Effektiv verksamhet

Medarbetare
Motiverade medarbetare

Ekonomi
Ekonomi i balans

Intern styrning o kontroll: skala 1-3

2

2

3

:3';-. ;-

Styrning Ek/verksamhet: skala 1-3

; r

;

3v

v :

Revision genomfgrad xx %

45%

90 %

NUI: Tillgänglighet: skala 1-5

3,54

3,70

NKI: Tillgänglighet: skala 1-5

3,20

3,30

NUI: Vägledning: skala 1-5

•3/62''%.

3,80

NKI: Vägledning: skala 1-5

2,97

3,10

Medarbetarindex: xx

72

71:

Attraktiv arbetsplats xx

61

55

Sjukfrånvaro

10,81 dagar''

67

12,27

-1 dag

NUI: Bemötande: skala 1-5

4,12

4,3

NKI: Bemötande: skala 1-5

3,55

NUI: Kompetens: skala 1-5

3,89

4,0

NKI: Kompetens: skala 1-5

3,51

3,7
+/-

Resultat: avvikelse mellan budget och
resultat i bokslut högst

-17,0 mkr

OH-kostn/medarb

1,0%

+ 20jl mkr

+/- 30,8 mkr

+3,9 %

-1 %

-2,0%

- 2%

imf föregående år
Bruttokostnadsutv rensat för inflation
Räkenskaper: skala 1-2

3

V. v:;.'

2
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Ett av målen under perspektivet Ekonomi i balans avser overheadkostnad per
medarbetare. Overheadkostnaden per helårsarbetare uppgick 2010 till
149 914 kronor och motsvarande siffra för 2011 var 155 749 kronor.
Trots att de totala overheadkostnaderna minskade med cirkai2 procent, ökade
kostnaden per medarbetare med 3,9 procent. Detta förklaras av en eftersläpning av
kostnaderna för lokalhyra och utrustning med mera.
Ett annat mål är Bruttokostnadsutveckling som är ett sätt att mäta effektiviteten på.
Genom att ta hänsyn till inflationen får vi ett nettotal för kostnadsutvecklingen.
Inflationen var 2,6 procent 2011 och bruttokostnadsutvecklingen 0,6 procent vilket ger
en minskning och effektivisering med 2 procent.

2.5 Uppdrag till landstingsstyrelsen
Snabbfakta att-satser i SLL budget 2012
Antalet uppdrag till landstingsstyrelsen

25 st

Mål genomförandegrad 2012(ja och delvis)

75 %

Resultat per 31 augusti(ja och delvis)

84 %

Åtgärdat
Delvis

Nej

11 st

10 st

4 st

44 %

40 %

16 %

Ja

En detaljerad redovisning av uppdragen finns i bilaga 1. Nedan följer en
sammanställning:

Ekonomistyrning
Förvaltningen har inom ramen för sitt löpande arbete och i samband med
framtagandet av budgeten för verksamhetsåren 2013-2017 fullgjort de uppdrag som
berör funktionsområdets verksamhet. Två uppdrag, vilka berör ekonomistyrning och
soliditetskrav, har ersatts av ett mer omfattande uppdrag i budget 2013-2017 med
målet att utarbeta en samlad ekonomistyrningsstrategi för SLL.

Investeringar
Förslag på ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms
läns landsting är framtagen och beslutad av landstingsfullmäktige liksom förslag på
tidplan för implementering av investeringsstrategi. Översyn av framtida investeringsutrymme har levererats till landstingsfullmäktige i samband med budget 2013

Fastighetsfrågor och NKS
Uppdraget att tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll och beakta behovet
hanteras av programkontoret FHS.

LS 1209-1196
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Utarbeta ett förslag till övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som
redovisats i framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för
implementering av NKS för beslut i landstingsfullmäktige att redovisas i
budgetärendet för år 2013

Personal
Uppdraget att i samråd med berörda organ tillse att alla landstingsdrivna
verksamheter har en personal- och kompetensförsörjningsplan. Planeras att
avrapporteras i samband med årsbokslut 2012.

Strategi för arbete med IT-frågor
Strategin för arbete med eHälsa och IT-frågor är framtagen och beslutad av
landstingsfullmäktige.

Framtidsplan för hälso- och sjukvården, FHS
Löpande återkoppling och avrapportering sker till styrgruppen för FHS.
Programkontoret rapporterar också löpande till sjukhusdirektörsgruppen. Arbetet
pågår enligt tidplan.

3 Verksamhetens omfattning och innehall
Uppdragsgivare
Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen via
landstingsdirektören.

Uppdrag
Landstingsstyrelsens förvaltning främsta uppgift är att strategiskt och operativt arbeta
för att nå de uppsatta målen i den av fullmäktige fastställda budgeten samt stödja
landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets
verksamhet.

Ansvarsområden
Verksamhetsstöd åt den politiska organisationen
• Stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets
verksamhet.
• Ge service åt den politiska organisationen.
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Beslutsprocess
• Leda och samordna beslutsprocess och uppdrag inom landstinget.
• Se till att beslut från landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och direktiv från
myndigheter blir genomförda.
• Arbeta fram beslutsunderlag till landstingsstyrelsen samt genomföra och följa upp.
• Planera, utreda och driva ärenden och projekt.

Verksamhetsstöd för Stockholms läns landsting, SLL
•
•
•
•

Ansvara för den övergripande ekonomiska planeringen och samordningen.
Stödja förvaltningar och bolag med att leda och utveckla sina verksamheter.
Identifiera behov, öka kunskap, skapa styrdokument, förankra och sprida resultat.
Stödja förvaltningar och bolag med specialistkunskap.

Verksamhetsstöd för landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
• Verksamhetsstyrning och utveckling av LSF.
• Verksamhetsstöd - interna stödprocesser.
• Identifiera behov, utveckla kunskap, skapa styrdokument, förankra, genomföra och
sprida resultat.

Samverkan och utveckling i omvärldsperspektiv
•
•
•
•
•

Samverka med organisationer, myndigheter och övriga intressenter.
Regionplanering.
Regionala utvecklingsfrågor.
Samordna landstingets miljöarbete.
Omvärldsbevaka främst inom landstingets ansvarsområden.

För att åstadkomma detta arbetar förvaltningen huvudsakligen med tre olika
perspektiv:
• LSF-perspektivet som främst riktar sig mot den politiska organisationen och det
förvaltningsinterna arbetet.
• SLL-perspektivet som riktar sig mot förvaltningar och bolag.
• Omvärldsperspektivet som riktar sig mot invånare och övriga intressenter.
Se nedan schematiska skiss

LS 1209-1196
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Verksamhetsidé
Med kompetenta, ansvarstagande och motiverade medarbetare ska det strategiska och
operativa arbetet för att nå de av fullmäktige uppsatta målen genomsyras av ett synsätt
som utgår från den enskilde invånaren. Tillsammans med förvaltningar och bolag
effektiviserar och utvecklar landstingsstyrelsens förvaltning landstingets
verksamheter.

3.1 Verksamhetsförändringar
LSF har genomfört flera verksamhets- och organisationsförändringar under det första
halvåret. Förvaltningen består av sex funktionsområden och landstingsdirektörens
stab.
Som en följd av organisationsförändringarna har helårsarbetare per sista augusti år
2012 minskat med 26 jämfört med motsvarande period föregående år.

Genomförda förändringar
Övergripande

verksamhetsförändringar

• Ansvaret för Färdtjänstavdelningen har överförts till trafiknämndens förvaltning.
• NKS-förvaltningen har avvecklats och är en del av landstingsstyrelsens förvaltning
och benämns NKS Bygg. NKS Bygg tillhör landstingsdirektörens stab tills vidare i
awaktan på att tillföras linjeorganisationen.
• Upphandlingsavdelningens uppdrag har utvidgats till att omfatta även
upphandlingar av medicinteknisk utrustning till NKS.
• Koncernövergripande LT-samordning, KITS, har avvecklats. Ansvaret för att
hantera de gemensamma IT-frågorna rörande vårdproduktionen har förts över till
Rådet för Samordning och styrning av strategisk LT, RSIT.
• Arbetet med cell- och vävnadsfrågor har förts över till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Organisationsförändringar

inomförvaltningen

• Funktionsområdet SLL Utveckling och styrning har avvecklats.
• Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, SLL övergripande
säkerhetsfrågor och informationssäkerhetssamordning har förts över till LSF
Administration.
• En ny befattning som planeringschef och chef för landstingsdirektörens stab har
inrättats. Staben arbetar med utredningar, beslutsunderlag, specifik rådgivning och
samordning och har förstärkts med flera kvalificerade utredare.
• FoU-frågorna har överförts från SLL US till landstingsdirektörens stab i awaktan
på att organisation och tillhörighet för frågorna utreds.

LS 1209-1196
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•

SLL IT har infört en ny organisation, med ett effektivare och mer kundorienterat
arbetsätt och en ny tjänsteinriktad affärsmodell.
• Upphandlingsavdelningen har utökats med fem medarbetare för att hantera
upphandlingar av medicinteknisk utrustning till NKS.
• Säkerhetschefen inom förvaltningen har fått det utpekade ansvaret för de interna
informationssäkerhetsfrågorna inom LSF.

Kommande organisationsförändringar
• SLL LT är idag ett av flera funktionsområden inom LSF. Möjligheten att utveckla
SLL IT och tydliggöra uppdraget utreds för närvarande.
• Ansvaret för kommunikationsfrågorna har utretts under våren och en rapport har
lämnats till landstingsdirektören. Beslut om vidare hantering förväntas komma
under hösten.

3.2 Verksamhet - produktionsredovisning
Fokusområden
Forskning och regional utveckling i världsklass
Genomförda

och påbörjade

åtgärder

2012

Uppdraget innebär att ur ett landstingsövergripande perspektiv, samordna och
gemensamt utveckla de olika samarbeten som bereder och styr forsknings- och
utbildningsverksamheten inom landstingets förvaltningar och bolag. Detta sker i nära
samarbete med personaldirektören. I enlighet med FoUU-strategin har det mest
långtgående samarbetsavtalet signerats med Kungliga Tekniska Högskolan och stort
fokus har legat på att operationalisera det samarbetet under 2012. Landstinget har
fördjupat sitt engagemang inom odontologi med stöd av strategin, på samma sätt som
arbetet med ett forskningsbokslut. Samtliga vårdenheter i SLL har under våren blivit
ombedda att delta i ett så kallat forskningsbokslut i samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting. Resultatet av enkäten har redovisats i
forskningsberedningen.
Under våren har Akademiska Vårdcentraler, AVC, utvecklats tillsammans med SLSO.
Fyra nätverk har bildats med Jakobsbergs, Hässelbys och Gustavsbergs vårdcentraler
som koordinatorer. En utökad satsning på antal AT-block har gjorts under våren.
Inför en planerad utökning av sjuksköterskeutbildningarna har landstinget
tillsammans med lärosätena i regionen lämnat en skrivelse till Utbildningsdepartementet. Ett antal auskultations- och praktikplatser har under första halvåret
2012 erhållits för personer med utländsk vårdutbildning utanför EU/EES-området.
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Till grund för arbetet med regional utveckling ligger utvecklingsplanen RUFS 2010 och
arbetet drivs vidare bland annat i form av handlingsprogram. Kunskapsregion
Stockholm är ett av handlingsprogrammen och fokuserar på försörjning av
högutbildad arbetskraft och har satt studentbostadsfrågan och dynamiken i
högskolornas utbud i fokus. Handlingsprogrammet godkändes av Tillväxt- och
regionplaneringsutskottet under våren och arbetet går nu vidare med de åtgärder som
programmet lägger fast. Tillväxt- och regionplaneringsutskottet tog under 2011 beslut
om att initiera ett handlingsprogram för att göra organisationer mångfaldsorienterade.
Under våren 2012 har arbetet konkretiserats och samverkan sker med arbetsgivare i
regionen. Inriktningen för det fortsatta arbetet med handlingsprogrammet för energi
och klimat har godkänts av utskottet och arbetet går vidare inom de fyra
handlingsområdena Biogas, Avfall, Fjärrvärme och Samhällsplanering. Ett rådslag
kommer att genomföras i höst.
Den 7 juni lämnade regeringen ett uppdrag till Stockholms läns landsting, i egenskap
av regionplaneorgan, att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i
länets kommuner. En utgångspunkt för uppdraget är de nya framskrivningar av
befolkning och sysselsättning som har utarbetats. Regeringsuppdraget ska genomföras
i samverkan med kommunerna, Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Stockholms
län.
Planerade åtgärder
2012
En översyn av landstinget fördelningsmodell av forsknings- och utbildningsmedel som
berör såväl upplåtna som ickeupplåtna enheter ska göras. Detta görs eftersom det är
viktigt att landstingets modeller för finansiering stödjer den nya strukturen och
behoven i framtidens hälso- och sjukvård.
Regionens utveckling och utvecklingsplanens genomförande följs upp årligen.
Strategierna: "Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna
och bostadssektorn" samt "Frigör livschanser" följs upp under 2012. Dialog om
uppföljningsresultaten sker med en bred aktörskrets vid en årlig samling i november.
Uppföljningen redovisas också i ett ärende till landstingsfullmäktige.

Stolta medarbetare
Genomförda

och påbörjade

åtgärder

2012

Inom landstinget har flera initiativ tagits i syfte att utveckla och stödja nuvarande
chefer inom ledarskap, strategisk utveckling och ekonomisk styrning. Det drivs även
ett flertal program som syftar till att säkra återväxten av kompetenta chefer och ledare.
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KOLL är landstingets kompetensplaneringsmodell för att skapa bättre förutsättningar
för en kontinuerlig kompetensplanering på både operativ och strategisk nivå. KOLLprojektet har avslutats och implementeras under hösten i landstingets verksamheter.
Projektet "Kompetensförsörjning och utbildning" inom ramen för "Framtidens hälsooch sjukvård" har startats under våren.
Landstinget deltar, i rekryteringsfrämjande syfte, på ett antal mässor och arbetsmarknadsdagar under året för att informera om landstingets yrken och marknadsföra
landstinget som en attraktiv arbetsgivare.
Under våren har verksamheterna aktivt arbetat för att förebygga ohälsa och
arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Processerna för arbetslivsinriktad rehabilitering har
effektiviserats i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I
samverkan med företagshälsovården har särskilda åtgärder genomförts för att minska
kvinnors sjukfrånvaro i enlighet med landstingets övergripande mål.
Med syftet att långsiktigt vidareutveckla det hälsostrategiska arbetet har förvaltningar
och bolag haft ett tydligt fokus på friskfaktorer i arbetsmiljön. Säkerhet,
riskförebyggande åtgärder och kunskapsutveckling har varit högt prioriterade.
Exempelvis har företrädare för sjukhusens personalenheter, landstingets centrala
personalenhet och miljöavdelning tillsammans tagit fram en webbutbildning på temat
kemiska riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet.
Planerade

åtgärder

2012

Delprojekten inom Framtidens hälso- och sjukvård, FHS, har start sitt arbete.
Projekten kommer att löpa året ut och troligtvis ett antal år framöver. KOLL-projektet
är inne i en implementeringsfas där modellen tillsammans med LT-stöd
implementeras i landstingets verksamheter.

Allas lika värde - lika behandling för alla
Genomförda

och påbörjade

åtgärder

2012

En ny handlingsplan för den europeiska deklarationen för jämställdhet, Council of
European Municipalities and Regions, CEMR, har tagits fram under våren 2012.
CEMR är en europeisk jämställdhetsdeklaration för jämställdhet mellan kvinnor och
män på lokal och regional nivå.
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Genomförandeprojektet "Din kompetens - Vår möjlighet" har fortsatt sitt
utbildningsuppdrag under våren. Projektet har finansierats av Europeiska
Socialfonden och avslutades den 31 augusti.
En förstudie om hur en regional samverkan för mångfaldsorientering kan utformas för
att nå målet med en inkluderande arbetsmarknad i länet har påbörjats. Förstudien är
en del av arbetet med RUFS 2010 och Handlingsprogram för mångfaldsorienterade
organisationer i regionen.
Under våren 2012 har jämställdhetsindex och nyckeltal för etnisk bakgrund tagits
fram med hjälp av Nyckeltalsinstitutet. Dels för hela landstinget dels per
förvaltning/bolag där så varit möjligt. Verksamheterna använder nyckeltalen som
underlag för att utveckla och ta fram prioriteringar inom jämställdhets- och
mångfaldsområdet, bland annat som underlag till jämställdhets- och
mångfaldsplanerna. Förvaltningen har även startat ett nyhetsbrev, Jämbrevet, som
vänder sig till anställda inom SLL och privata verksamheter som har avtal med SLL.
Planerade

åtgärder

2012

I handlingsplanen CEMR finns ett antal aktiviteter som är planerade för perioden
2012-2013 och som kommer att följas upp med en ny handlingsplan 2014. Fortsatt
utgivning av nyhetsbrevet Jämbrevet. Den påbörjade förstudien om hur en regional
samverkan för mångfaldsorientering kan utformas fortsätter. Under våren har ett
arbete påbörjats i samverkan med HSF för att utveckla ett webbaserat
utbildningsmaterial på HBT-området. Detta fortsätter under hösten.

Hållbar miljö
Genomförda

och påbörjade

åtgärder

2012

I augusti 2012 behandlades slutredovisningen av föregående miljöprogram, Miljö Steg
5, i landstingsstyrelsen och uppföljningen visar att landstinget nådde 20 av 23 mål. I
det nya miljöprogrammet, Miljöutmaning 2016, fortsätter landstinget att utveckla
miljöarbetet. Den övergripande inriktningen på det nya miljöprogrammet är
klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete.
Landstinget ska bli klimateffektivt, bland annat genom att gå över till förnybar energi
inom transporter och fastigheter och genom att använda energin effektivare. För första
gången gjordes en kartläggning av energianvändning i lokaler där landstinget är
hyresgäst. Dessa utgör cirka 25 procent av den totala lokalytan. En upphandling av
landstingets första elbil genomfördes till Astrid Lindgrens barnsjukhus. En
nulägesanalys som utreder landstingets klimatpåverkan från livsmedel har påbörjats. I
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ett annat projekt inventerar landstinget användningen av klimatpåverkande
medicinska gaser samt vilken reningsteknik som finns tillgänglig på marknaden.
I det nya miljöprogrammet finns ett flertal mål som syftar till att öka
resurseffektiviteten inom landstinget. Möjligheten att öka återanvändningen av
möbler, IT-utrustning samt bygg- och anläggningsmaterial utreds. Därtill pågår en
utredning om att minska miljöpåverkan från landstingets användning av
engångsmaterial inom vården. På några av landstingets sjukhus finns redan idag
insamling av matavfall för biogasproduktion. Locum, tillsammans med LSF, tar fram
en handlingsplan för att möjliggöra insamling vid fler sjukhus. Dessutom påbörjades
ett projekt där landstinget genomför en analys av avfallsflöden ("plockanalys"), som
underlag för att öka materialåtervinningsgraden och minska avfallsmängderna inom
vården.
Landstinget ska vara hälsofrämjande och i detta förebyggande arbete har
miljöprogrammet en betydelsefull funktion, inte minst genom arbetet för att minska
användningen av farliga kemikalier. I och med att det nya miljöprogrammet började
gälla påbörjades arbetet med att uppdatera landstingets utfasningslista för miljö- och
hälsofarliga kemikalier. För att värna Stockholms vatten samt Östersjön har
landstinget arbetat med att ta fram en landstingsövergripande miljöstrategi för vatten
och för minskade utsläpp av läkemedel och kemikalier.

Nya Karolinska Solna, NKS
Genomförda

och påbörjade

åtgärder

2012

Projektet har fortsatt med gestaltningsarbetet av sjukhusets exteriör och interiör,
skylt- och belysningsprogram samt flödes- och kapacitetsberäkningar.
Detaljprojektering av Clinical Design pågår. Projektering av patienthotellet har också
påbörjats under våren.
Ett omfattande arbete har lagts ner tillsammans med projektbolaget på att säkerställa
att överenskomna besparingsåtgärder och justeringar av Clinical Design har hanterats
korrekt i godkända ritningar och övriga överenskommelser. Detta har gjorts så att
parterna har identisk tolkning (Heads of Term). Tilläggsavtalet för detta kommer upp
för beslut i landstingsfullmäktige under hösten 2012.
Inköp av den fasta och lösa konsten har påbörjats. En tidplan finns framtagen för
planering av fortsatta inköp.
Upphandling med utvärdering av lämnade anbud för ett samlat infrastrukturuppdrag
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pågick under våren 2012, men avbröts i j u n i på grund av för höga anbud i förhållande
till budget. Arbete och planering pågår med den fortsatta IKT upphandlingen.
En förstudie inom Bild&Funktion, som är den tyngsta delen inom MTupphandlingen, genomfördes under hösten 2011 och upphandlingsprocessen
påbörjades under 2012.
LSF/NKS Bygg har, enligt tidigare fullmäktigebeslut, har huvudansvaret för
byggprojektet och genomförandet av upphandlingar tillsammans med Karolinska. Det
operativa ansvaret vilar på Karolinska för den medicintekniska kompetensen och
kravställande på utrustningen för den kliniska användningen. Samarbetet mellan LSF/
NKS Bygg och Karolinska har utvecklats under våren och formerna för det delade
ansvaret har tydliggjorts. En styrgrupp har bildats för samordning av
upphandlingsarbetet av den medicintekniska utrustningen, inventarier och IKT.
Vidare har en samordningsgrupp bildats för gemensamma frågor avseende
projektavtalet.
Byggnationen av NKS-anläggningen går helt enligt tidplan. Den första vårddelen har i
månadsskiftet augusti/september uppnått högsta våningsplanet inklusive
installationsplan.
NKS Bygg ansvarar för framtagande av de ändringsförfrågningar som behandlar för
projektet nödvändiga ändringar under byggtiden. Ett regelverk för beslut om
ändringar i form av tilläggsavtal till projektavtalet har beslutats av landstingsstyrelsen.

Informationssäkerhet och IT-strategi
Genomförda

och påbörjade

åtgärder

2012

I samband med att fullmäktige i mars i år fastställde "Strategin för arbete med eHälsa
och IT-frågor" beslutades också om en ny IT-policy i SLL. Arbetet med att ta fram en
IT-strategi har initierats såtillvida att nuläget har kartlagts och ett börläge har
definierats. IT-strategin, det vill säga, en konkretisering av de inriktningar som
beskrivs i ovan nämnda strategi, ska vara klar till årsskiftet och för beslut i A U och LS i
januari samt LF i februari.
Landstingsstyrelsen och fullmäktige beslutade 2011-11-22 respektive 2011-12-06 att
anta en ny informationssäkerhetspolicy och nya riktlinjer för informationssäkerhet
inom Stockholms läns landsting. De nya styrdokumenten började gälla vid årsskiftet.
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I samband med beslutet genomfördes ett antal förändringar i syfte att stärka
rapporteringsvägarna till landstingstyrelsen:
Ett informationssäkerhetsråd, ISR, inrättades (tidigare kollegium), där
verksamheternas respektive informationssäkerhetssamordnare finns representerade,
däribland SLL IT. Från och med årsskiftet åligger det ISR att följa upp efterlevnaden
av landstingets riktlinjer, och genom landstingets informationssäkerhetschef
sammanställa en rapport med en bedömning av kontrollpunkter till
landstingsdirektören. Det åligger även respektive informationssäkerhetssamordnare
att på samma sätt sammanställa en rapport till sin förvaltningschef/VD om det lokala
arbetet.
En handlingsplan för informationssäkerhet har tagits fram och kommer efter
avstämning med Rådet för Samordning och styrning av strategisk LT, RSIT, att
överlämnas till landstingsdirektören. I handlingsplanen finns ytterligare åtgärder som
bidrar till att stärka rapporteringsvägarna.

Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Genomförda

och påbörjade

åtgärder

2012

Ijuni 2012 fattade Landstingsfullmäktige beslut om första steget i genomförandet av
framtidsplanen. Landstingsfullmäktige beslutade också om inriktningen i den tioåriga
investeringsplanen för hälso- och sjukvården inom ramen för FHS. Arbetet med att
förverkliga framtidsplanen för hälso- och sjukvården fortsätter och går nu in i en
konkretiseringsfas med genomförande av de beslut som togs i j u n i 2012.
Landstingsdirektören är ytterst ansvarig inför landstingsstyrelsen att styra och planera
för Framtidens Hälso- och sjukvård. Uppdraget att utforma strategi och styra det
operativa arbetet ligger på programkontoret för Framtidens Hälso- och sjukvård,
vilket är lokaliserat på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Programkontoret
rapporterar till en styrgrupp bestående av landstingsdirektören, hälso- och
sjukvårdsdirektören, chefsjuristen samt en representant för Karolinska Institutet. På
en operativ nivå involverar programkontorets arbete de handläggare i både LSF och
HSF som arbetar med hälso- och sjukvård samt de vårdgivare som berörs.
Planerade

åtgärder

2012

Under hösten 2012 har rollerna förtydligats och programkontorets nya uppdrag
formats med tydligare mandat och ansvarsområden att samordna och ansvara för
utförandenivån samt landstingsdirektörens och styrgruppens roll ur ett strategiskt
SLL-perspektiv styra och leda arbetet. Till detta finns också en förtydligad
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beslutsmodell som medför att programkontoret i ännu större utsträckning ansvarar
för återkopplingen av cirka 58 uppdrag till landstingsfullmäktige i j u n i 2013. Löpande
återkoppling och avrapportering sker till styrgruppen. Programkontoret rapporterar
också löpande till sjukhusdirektörsgruppen.

Kontinuerligt förbättringsarbete
Genomförda

och påbörjade

åtgärder

2012

I Budget 2011 fick landstingsdirektören, LD, ett uppdrag av fullmäktige att införa ett
förbättringsarbete inom LSF med syfte att modernisera förvaltningen och våra
arbetssätt. Ijuni 2011 beslutade LD att LSF ska påbörja ett införande av ständiga
förbättringar inom förvaltningen med start under hösten 2011.
För att förtydliga att detta är ett införande som ska leda till nya arbetssätt, en ny kultur
och som också kan komma att leda till organisationsförändringar startades
förbättringsarbetet i projektform. Projektet namn var "Framtidens LSF- de första 100
dagarna" och startades den 10 oktober 2011 och avrapporterades och överlämnades till
LSF ledning den 1 april 2012. Då beslutade LSF ledning att fortsätta arbetet med de
fyra definierade huvudflödena: Enhetlig rekrytering, Smidigare ärendehantering,
Samordnad verksamhetsstyrning och Lite bättre varje dag - och att både föreslagna
och genomförda förbättringar skulle integreras i det dagliga arbetet i LSF.
Planerade

åtgärder

2012

Det kontinuerliga förbättringsarbetet fortsätter enligt plan med genomförande och
därefter förbättringar inom ramen för huvudflödena. Lokala förbättringsarbeten på
avdelningar och enheter fortsätter också enligt plan precis som förbättringarna i LSF
Ledning. Förbättringsarbetet ska ha en självklar plats på LSF Lednings agenda och på
de medarbetarträffar som landstingsdirektören startat under 2012. Återkoppling på
chefsmöten och intranät ska ske kontinuerligt för att hålla glöd och engagemang i
förbättringsarbetet. I mitten av oktober - ett år efter starten av Framtidens LSF - ska
ett år av förbättringar summeras, med framåtblickande.
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Handlingsplaner intern verksamhet

Antalet handlingsplaner inom målområdena Kund, Process,

25 st

Medarbetare och Ekonomi
Mål genomförandegrad 2012 (ja och delvis)

ej målsätt 2012

Resultat per 31 augusti (ja och delvis)

92 %

Åtgärdat
Ja

Delvis

Nej

11 st

10 st

4 st

44 %

40 %

16 %

Detaljerad redovisning av uppdrag finns i bilaga 2. Nedan följer en sammanställning:

Kund
Arbetet inom kundområdet präglas framförallt av att utveckla en kundorienterad
verksamhet och få en gemensam syn på kundbegreppet. Hösten 2011 infördes
kundmätningar för förvaltningen som helhet och nya undersökningar ska genomföras
i oktober 2012. Utvecklingen av sll.se fortsätter. Konceptet ses över och målgrupperna
breddas för att bättre motsvara förvaltningarnas uppdrag och behov. Arbetet leds
gemensamt av LSF och HSF och förvaltningarna har ett delat ägarskap för projektet

Process
Förbättringsarbetet "Framtidens LSF- de första 100 dagarna" avrapporterades och
överlämnades till LSF ledning den 1 april 2012. Både projektet som helhet och de fyra
huvudflödena har levererat enligt plan och genomförda förbättringar har integrerats i
det dagliga arbetet.
En arbetsgrupp har bildats för att se på möjligheterna av en framtida samlokalisering
av tjänstemän inom LSF, HSF och TF. Modern teknik införs successivt inom flera
områden och fler åtgärder är planerade under hösten. En IT-strategi ska tas fram för
LSF.
Arbetet med att ta fram ett nytt intranät fortsätter enligt plan. Delprojekt teknik ska
leverera den tekniska lösningen i slutet av november. Delprojekt innehåll arbetar med
strategi och planering inför migrering samt förankring hos ledning och medarbetare.
SLL LT har infört en ny organisation, med ett effektivare och mer kundorienterat
arbetsätt och en ny tjänsteinriktad affärsmodell. Samtliga tjänster utlystes 2011 och
alla medarbetare fick söka nya tjänster.
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Medarbetare
Regelbundna medarbetarträffar har införts. Goda exempel från verksamheten samt
information om vad alla avdelningar gör och vilka förbättringsarbeten som genomförs
har presenterats på intranätet.
Den planerade HR-satsningen på medarbetarskap har delvis tillförts arbetet med
Framtidens LSF. Regelbundna medarbetarträffar har införts med syfte att hålla ihop
förvaltningen när det gäller verksamhetsstyrning och budget samt det påbörjade
förbättringsarbetet Framtidens LSF samt öppna för en dialog mellan ledningen och
medarbetarna. En förslagslåda har öppnats för att stimulera verksamhetsutvecklingen.
En särskild satsning görs på uppföljning av sjukfrånvaron, både kort- och
långtidsfrånvaro. Satsningar genomförs också inom området effektiv rehabilitering.
Ett chefsutbildningsprogram är genomfört och ytterligare ett program är påbörjat.
Påbyggnadsutbildning ledarskap (UGL) kommer att erbjudas LSF:s chefer under
hösten.

Ekonomi
Budgetdokumentet och delårsrapporten har utvecklats för att bättre stämma överens
med motsvarande dokument från SLL Ekonomi och finans. Dialog med SLL Ekonomi i
syfte att utöka samarbetet för att uppnå större effektivitet och ökad samordning har
också påbörjats.
För att konsolidera ekonomisystemen har ett arbete påbörjats med skapande av en
förvaltningsobjektsarkitektur inom ramen för en etablering av SLL
förvaltningsmodell.

Övriga åtgärder och produktion
Nedan redovisas åtgärder och produktion i förvaltningen utöver det som finns
beskrivet i kapitlen:
• Uppdrag till landstingsstyrelsen
• Fokusområden
• Handlingsplaner intern verksamhet
Avdelningarnas delårsrapporter (textdelar) är sammanställda i ett dokument för LSF
ledning för uppföljning per funktionsområde och ett dokument för förvaltningen som
helhet.
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Under våren en ny upphandling av herr- och damur till hedersbelöningarna gjorts.
Ambitionen är att en ny upphandling av konferensbokningsservice ska påbörjas under
hösten.
Arkiv och Biobankcentrum, ABC, har genomfört en internrevision av e-arkiv under
första halvåret vilket har resulterat i ett förslag på uppdelning av ansvaret mellan
vårdgivare och arkivmyndigheten. ABC har också arbetat med en översyn av
processer. Etablering av nya effektivare processer inom ABC fortsätter.
ABC har etablerat en ny leveransfunktion med striktare tillämpning av
leveransreglerna. Flera samverkansprojekt med andra landsting pågår, exempelvis
leveransfunktionen i e-arkiv. Utredning kring ökad kapacitet för provförvaring inom
Regionala Biobankcentrum, RBC, är genomförd. Projektering för ombyggnad av
befintliga lokaler sker under hösten. Inspektioner av SLL:s verksamheter utifrån
bestämmelserna i "Dokument- och arkivreglemente" för SLL inleds under hösten.
LSF Kommunikation har genomfört ett omfattande arbete med kommunikationsupphandlingar. Arbetet avslutas under hösten.
Koncernsäkerhet har tillsammans med Regionala enheten för kris- och
katastrofberedskap, REK, tillsatt en övergripande RSA-grupp (grupp för risk och
sårbarhetsanalys). Bland annat har en landstingsövergripande riskinventering
genomförts inom ramen för gruppens arbete.
Under året har en ny organisation införts på SLL LT, med ett effektivare och mer
kundorienterat arbetsätt och en ny tjänsteinriktad affärsmodell. I samband med detta
och för att stödja den nya organisationen införs nya verktyg för kostnadskontroll och
budgetering. En struktur och ett stöd för månatlig verksamhetsuppföljning av SLL LT:s
verksamhet har tagits fram och införts med lyckat resultat.
Projekt Infrastruktur 2.0 med syfte att konsolidera servrar och serverhallar samt
etablera en drift och supportorganisation har resulterat i en konsolidering av cirka
tjugo serverhallar till två. Förutom sänkta kostnader för SLL som helhet har detta
också bidragit till en ökad kvalitet i SLL IT:s leveranser.
Projekt Nätverk 2.0 avslutades i förtid på grund av oklarheter i finansieringen. En
fokuserad insats för att förbättra och säkerställa driften av Take Care har startats och
kommer att pågå under hela 2012. Ett nytt huvudavtal har tecknats med Karolinska
Universitetssjukhuset, och arbete med ett nytt huvudavtal för 2013 med Danderyd
Sjukhus AB har initierats.

LS 1209-1196

22 (38)
LSF DELÅRSRAPPORT 2012
2012-09-19

Arbetet med juridiska frågor i anslutning till NKS Byggs uppdrag ökar. Flera
upphandlingar har inletts och beslut om tilläggsavtal har utarbetats.
De processbeskrivningar som påbörjades på upphandlingsavdelningen under 2010 har
färdigställts och lett fram till ett mer systematiserat utvecklingsarbete,
effektiviseringar och kvalitetsförbättringar.
Ett utvecklings- och utbildningsprogram för all personal har startats och de första
omgångarna av programmet har genomförts under våren. Programmet genomförs
med hjälp av egen personal på upphandlingsavdelningen samt SLLJuridik.
Upphandlingsavdelningen har ett uppdrag från landstingets sjukhus till den grupp
som arbetar med läkemedelsanskaffningar. Uppföljningar av dessa avtal pågår och en
översyn av arbetssätt och rollfördelning. Från och med 2012 har ett tvåårigt projekt
startats för nationell uppföljning av sociala krav som ställs i upphandlingar hos alla
landsting.
För att möta kravet på spårbarhet av alla medicintekniska produkter i syfte att öka
patientsäkerheten kommer ett utvecklingsarbete av upphandlingssystemet Avantra
och inköpssystemet Clockwork påbörjas snarast.
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4 Verksamhetens ekonomiska resultat
Resultaträkning (Mkr)

Ack utfall
1208

Ack utfall
1108

Förändr
%

Periodens
budget

Prognos
2012

%

B
%

0%

2 478

606

-2%

589

96

17%

158

3 201

0%

3 225

-591

-5%

-565

-1 603

-1 602

0%

-1 580

-3%

-147

-153

-4%

-145

-197

11%

-302

-295

2%

-453

-313

-4%

-494

-463

7%

-407

-2 105

-2%

•3 107

-3 104

0%

-3 150

-69

-16%

-105

-105

0%

-88

5

-100%

8

8

0%

0

0%

2 499

2 499

1 697

1 693

0%

1 699

381

363

5%

404

-6%

593

99

98

1%

64

55%

112

2177

2 154

1%

2167

0%

-347

-364

-5%

-396

-12%

3 204
-561

-1 094

-1 070

2%

-1 099

0%

-97

-97

0%

-100

IT-tjänster

-218

-290

-25%

Övriga kostnader

-302

-250

21%

-2 058

-2 071

-58

-58

0

0

Landstingsbidrag
Försäljning av IT-tjänster
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lämnade bidrag
Hyrekostnader

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-1%
0%

61

-2

3M&6

4.1 Delarets resultat och prognos
Förvaltningens utfall för perioden januari-augusti är ett överskott med 6i mkr. För
motsvarande period 2011 var resultatet ett överskott med 25 mkr. Den periodiserade
budgeten visar på ett underskott med 2 mkr. För 2012 beräknas ett nollresultat.

Verksamhetens intäkter
Intäktsutfallet januari- augusti är 2 177 mkr att jämföra med den periodiserade
budgeten på 2 167 mkr. Den positiva avvikelsen med 10 mkr förklaras främst av
fakturering av Heroma till förvaltningar och bolag. De högre intäkterna motsvaras av
ökade kostnader. Vidare har intäkterna ökat med den statliga uppräkningen av ALFmedel.
Intäkterna har ökat med 23 mkr jämfört med motsvarande period 2011. Detta
förklaras främst av ökade intäkter för LT-tj änster.

Verksamhetens kostnader
Kostnadsutfallet januari-augusti är 2 058 mkr att jämföra med den periodiserade
budgeten på 2 105 mkr. Avvikelsen på 47 mkr förklaras av lägre kostnader för
personal, administrativa tjänster och avskrivningar än beräknat.
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Avvikelse mot periodiserad budget

I tabellen nedan förklaras awikelse utfall mot periodiserad budget till och med augusti
månad. LSF skulle enligt den periodiserade budgeten redovisa ett underskott på 2 mkr
per den sista augusti. Bokfört resultat blev 6o,6 mkr. Totalt har därmed ett överskott
på 62,6 mkr uppstått mot periodiserad budget till och med augusti.

Textkommentar

(mkr)

Försäljning av IT-tjänster, lägre intäkter
än beräknat
Försäljning av övriga tjänster, högre
intäkter
6%-ig momskompensation
Vidaredebiterade kostnader bl a för
Heroma
Uppräkning av ALF-medel FoUU
Statsbidrag
Lägre personalkostnader (LSF)
LS oförutsedda inkl bidrag
IT-tjänster
Administrativa tjänster (ej konsult)
Övriga kostnader

Ej analyserad restpost
b:a avviKeise verKsamnetens mtaKter ocn
kostnader
Avskrivningar och finansnetto
Total s u m m a avvikelse

intäkt
Avvikelse Ack
utfallperiodbudget

Kostnad
Avvikelse Ack
utfallperiodbudget

Beslut av
L F / L S / HSN
(Belopp)

-21,8

-21,8
6,9
5,1

Resultat
Avvikelse Ack
utfå IIperiodbudget

-5,1

0,0

6,9
0,0

-0,5

-1,9

0,0
7,8
4,7
39,6
15,3
-20,5
16,4
10,7
0,0
0,0
-2,4

13,0
-5,5

43,7
11/4

56,7
5,9

0,0

7,5

55,1

62,6

0,0

10,8
7,8
4,7

-10,8

39,6
15,3
-20,5
16,4
10,7

Den största negativa avvikelsen återfinns inom SLL LT, som visar på lägre intäkter än
beräknat. De lägre personalkostnaderna förklaras bland annat av en
semesterlöneskuld på 8 mkr som jämnas ut vid årets slut. Dessutom har förvaltningen
ett antal vakanta tjänster. Vidare har landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter hittills inte förbrukats.
Avskrivningar är 11 mkr lägre än periodiserad budget och ränteintäkterna är ca 6 mkr
lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.
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Prognosavvikelse mot årsbudget

Textkommentar (mkr)

Intäkt
Avvikelse
prognosbudget

Kostnad
Avvikelse
prognosbudget

Resultat
Avvikelse
prognosbudget

Beslut av
L F / L S / HSN
(Belopp)

NKS - bygg
Minskat landstingsbidrag pga överförd
personal till LSF Ekonomi o Kansli s a m t
lokalhyror m m till LSF Service. Ökat
bidrag f ö r överförd t j ä n s t från KITS
Hyresintäkt utställningslokal

0,0

0,4

13,6

13,6

3,3

3,3

0,7

0,7

-5,6

-5,6

5,0

5,0

-11,2

-11,2

-3,2

0,7
6,5

0,7
3,3

1,1

-2,0

-0,9

-2,4

-2,4

2,1

0,0

0,4

Personalkostnader överfört till LSF
Ekonomi och kansli och överfört från KITS
+ V a k a n t a , ännu ej tillsatta tjänster s a m t
överförda tjänster till Karolinska
Egna lokalhyror, städning och övriga
lokalkostnader överfört till LSF Service
Lägre fastighetsrelaterade kostnader etc
Förberedande arbeten
/Utrymningstrappa/Media
Lägre kosntader f ö r bullerätgärder och
tillfälliga p-platser
Överförda uppdrag till Karolinska.
Kostnadsförs s o m konsultkostnader.
Ev ej analyserad restpost
S u m m a N K S - Bygg

Berga n a t u r b r u k s g y m n a s i u m , ökat antal
elever och ökade personalkostnader
Övriga L S F : s förvaltning

S : a avvikelse

-3,6

-3,6

-2,1

För 2012 prognostiseras ett nollresultat. NKS Bygg prognostiserar ett överskott med
3,3 mkr och Berga naturbruksgymnasium beräknar ett negativt resultat med 0,9 mkr,
vilket förklaras av ökade personalkostnader samtidigt som intäkterna ökar då antalet
elever ökat. Övriga LSF beräknar ett underskott med 2,4 mkr, vilket främst kopplas till
SLL LT:s negativa resultat.
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4.2 Resultat per verksamhetsgren
Utfall tom 1208
Budgetavvikelse (Mkr)

Funktionsområde
LSF Administration
SLL Ekonomi och finans
SLLJuridik och upphandling
SLL Personal
SLL Tillväxt, miljö och regionplanerir
SLL IT
Politiska kostnader
Landstingsgemensamma uppdrag
inkl ledn
NKS-bygg
Berga naturbruksgymnasium
Ej verksamhetsspecifikt
S:A RESULTAT

Periodiserad budget
tom 1208

Avvik mot
periodiserad budget
1208

12,5
1,9
1,3

12,5

13,3
14,3
-15,8
1,0

13,3
14,3
-15,8
1,0

28,4
3,7
0,0
0,0
60,6

Prognos 1208

1,9
1,3

-4,3
2,3
0,9
12,0
0,0
-30,0
-1,0

-2,1
0,1

30,5
3,6

13,0
3,3
-1,0

0,0
-2,0

62,6

4,8
0,0

De största avvikelserna från budget per funktionsområde förklaras av följande:
LSF Administrations överskott förklaras främst av senarelagda kostnader för ITtjänster och licenser. Kostnaderna för hedersbelöningar är lägre än beräknat.
Därutöver har en del personalsatsningar såsom till exempel medarbetarskapssatsning
inte genomförts.
SLL Ekonomi och finans positiva resultat beror framför allt på lägre
personalkostnader, på grund av ej tillsatta vakanta tjänster.
SLL Juridik och upphandling positiva resultat beror framför allt på lägre
personalkostnader, på grund av ej tillsatta vakanta tjänster.
SLL Personal överskott förklaras bland annat av senarelagda kostnader för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och feriearbetare. I budget 2012 ingick en satsning
på utökning av antalet AT-läkare. Under året har sjukhusen inte kunnat ta emot lika
många AT-läkare som planerat.
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering redovisar ett överskott främst beroende
på vakanta tjänster, ej påbörjade projekt samt utbetalning av bidrag har senarelagts.
SLL IT redovisar ett negativt resultat med 15,8 mkr, som delvis förklaras av lägre
kundintäkter än planerat samt ökade kostnader för bland annat konsulter. SLL LT
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arbetar med att se över om det finns kostnader att reducera eller ta bort samt att få
kontroll över den ekonomiska situationen genom att ta fram bättre verktyg för
uppföljning, analys och styrning av både verksamhet och ekonomi.
Landstingsgemensamma uppdrag inkl lednings överskott beror främst på att
landstingsstyrelsens helårsanslag för oförutsedda utgifter, på 29 mkr, ännu inte har
tagits i anspråk. Per sista augusti redovisas därmed ett överskott på 19,3 mkr.
Under 2012 har hittills utbetalats 107 mkr av totalt 136 mkr i bidrags/medlemsavgifter
till bland annat Skärgårdsstiftelsen, SKL, Södertörns högskola, Mälardalstrafik AB
med flera.Kostnader för arbetet med övergripande samordning och styrning av
strategisk IT sjukvård är senarelagda.
NKS Bygg redovisar ett positivt resultat, vilket främst förklaras av lägre
personalkostnader på grund av vakanta tjänster samtidigt som tjänster överförts till
övriga LSF samt till Karolinska sjukhuset. Detta har även gjort att övriga kostnader
blivit lägre. Den pågående Information Kommunikation Teknik , ITK -upphandlingen
avbröts i j u n i och nya upphandlingsprocesser är på gång.
En större del av ansvaret för Medicinskteknisk utrustning (MTU) har överförts till
Karolinska och den nya gränsdragningen i uppdraget börjar nu finna sina former.
Riktlinjer för gränsdragning mellan resultaträkning och balansräkning vid
utrustningsanskaffningar till NKS har resulterat i att konsultkostnader för MTuppdraget på 4 679 tkr, som under våren redovisats som pågående MT-investering, nu
redovisas som konsultkostnad i resultaträkningen.
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Personal

Bemanningskostnader

(Mkr)

Ack utfall
1208

Periodens
budget

Ack utfall
1108

Förändr
%

Prognos
2012

Avvik
mkr

Budget
2012

-364
9
-250
-1
-2

-5%
-3%
-4%
-75%
-21%

-561
0
-371
-1
-2

-591
0
-393
-1
-1

-1

49
9
20
1
-1
0
0
-1

-2

0%

-2

-1

30
0
22
0
-1
0
0
-1

-349

-397

48

-366

-5%

-563

-592

29

Ack utfall

Ack utfall
1006

Förändr
%-enh

-396

Summa personalkostnader
varav förändring sem- och lönesk
varav lönekostnad
varav pensionskostnad
Inhyrd personal
varav läkare
varav sjuksköterskor
varav övrig personal

-347
9
-241
0
-2

-0,1
-261
-0,7
-1

-2

Summa bemanninqskostnad

Sjukfrånvaromått
Procentuell sjukfrånvaro

Avv
mkr

3,67

3,70

Prognos

-0,03

Bemanningskostnaderna uppgår till 349 mkr, vilket är 48 mkr lägre än periodens
budget. Minskningen förklaras främst av vakanta tjänster samt en
semesterlöneskuldeffekt på 8 mkr som jämnas ut vid årets slut.
Bemanningskostnaderna är 5 procent lägre jämfört med föregående år, vilket förklaras
av att personal har överförts till HSF och Karolinska Universitetssjukhuset samt att
personal har slutat.
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 1,5 mkr att jämföra med helårsbudgeten
på 1 mkr. Det är främst SLL Tillväxt, miljö och regionplanering och SLL Ekonomi och
finans som har inhyrd personal. För motsvarande period 2011 var kostnaden något
högre 1,9 mkr.
Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med motsvarande period 2011. Minskningen
återfinns inom Berga naturbruksgymnasium. Inom LSF och NKS Bygg har frånvaron
ökat.
SLL LT har överfört 5 mkr i personalkostnader för aktivering i immateriella tillgångar.

Budget

Avvik
%-enh
0%
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Diagram helårsarbete
900

851

851

13,09

13,64
800

700

600
500

400

16,55

300

200

100

Ack utfall 2012- Ack budget 2012- Ack utfall 2011- Ack prognos 2012 Ack budget 2012
08
08
08
• Närvaro
»Frånvaro
» H e l å a r s a r b n ä r v a r o / f r å n v a r o budget
Extratid

Antalet helårsarbetare (exkl. extratid) uppgår till 794 per sista augusti. Motsvarande
period 2011 var 820.

Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl extratid
Totalt helårsarbete
Flytt till HSF
Flytt NKS förvaltning till LSF

Ack utfall
1208

Ack utfall
1108

794

820

Förändr
%
-3%

Prognos
2012

Budget
2012

823

-4
12

Övrig förändring

-34

Summa förändring 1208 jmfrt 1108

-26

Antalet helårsarbetare har per sista augusti år 2012 minskat med 26 (794-820) jämfört
med motsvarande period föregående år. I samband med organisationsförändringar
har 4 personer överförts till HSF. Från och med första januari tillhör NKS-bygg
Landstingsstyrelsens förvaltning. NKS förvaltningen lades ned vid årsskiftet och det
fortsatta uppdraget delades mellan LSF och Karolinska universitetssjukhuset. Den
övriga minskningen beror på att anställda har avslutat sin anställning inom
förvaltningen.

851

LF/LS/HSN
beslut
(Ja/Nej)

Bokslut
2011
814
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Övriga kostnadsslag

En analys av bokförda kostnader under perioden jan - aug 2012 jämfört med
motsvarande period föregående år visar att IT- kostnaderna är drygt 60 mkr lägre
samtidigt som FoUU anslaget är 21 mkr högre på grund av en utökad ram.

4.3

Investeringar
Ack utfall
1208

Investeringar (Mkr)

Nuvarande
status

Prognos
2012

Budget LF
2012

Investeringar NKS- bygg
Huvudprojekt NKS
Projektering - vård
Projektering - teknik
Byggnation
-därav Konstnärlig utsmyckning*
Thorax/lab
Kommunikation
S:a i n v e s t e r i n g a r i egen regi
Pågående nybyggnation - OPS
Pågående nybyggnation - OPS ränta
Pågående nybyggn - OPS indir kostn
S:a i n v e s t e r i n g a r - O P S
S:a invest. i landstingets fastigheter
MT utrustning, inventarier
IKT/IT-utrustning
Oförutsett
Förvaltningens investeringar
S:a M a s k i n e r / I n v e n t a r i e r / I T
Summa investeringar.NKS-Bygg
Övriga i n v e s t e r i n g a r
IT-investeringar
E-arkiv
Biobank
LSF service
TMR
Berga naturbruksgymnasium
Oförutsett
S u m m a övriga investeringar

6,3
3,5
1,9
14,6
0,8
1,0
2,1
29,4
1 074,9
193,3
60,0
1 328,2
1 357,6
0,0
13,4
0,0
0,0
13,4
1 n i
n
1 J/j.fU

33,8
2,0
3,3
5,0
60,9
2 146,5
347,7
128,8
2 623,0
2 683,9
0,0
13,4
0,0
0,1
13,5

42,6
1,5
0,3

1,2

1,4
0,3
4,0
0,4

0,4
30,0

2 747,9

Konstverk bokförs som inventarier

I budget 2012 finns fastighetsinventarier avseende Nya Karolinska i Solna för
motsvarande 2 695,5 k r . Faktureringen från Swedish hospital partners följer en
förutbestämd och prestationsbaserad betalningsplan som bankernas rådgivare varje
månad stämmer av mot verkligt utförande. Tidplanen för byggandet av
teknikbyggnaden har medvetet senarelagts, med avsikt att förbättra logistiken för
m

10,0
3,5
6,2
39,2
7,4
3,3
10,3
72,5
2 146,5
347,7
128,8
2 623,0
2 695,5
0,0
135,0
100,0
0,3
235,3
Z if«3U,o

28,4

1 401,0

Totalt i n v e s t e r i n g a r

10,0
4,8
4,0

206,2
1,5
0,3
3,5
0,3
4,0
10,0
225,8
3 156,6
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uppförandet av parkeringsgaraget som överlämnas i december 2012. Detta innebär att
installationen av dieselgeneratorer i teknikbyggnaden kommer att påbörjas senare än
ursprungligen planerat. Senareläggningen av teknikbyggnaden gör att faktureringen i
dagsläget är lägre än vad betalningsplanen möjliggör, 533 mkr jämfört med planerat
711 mkr. Under slutet av 2012 beräknas faktureringen åter vara i nivå med
betalningsplanen. Den totala kostnaden för att uppföra NKS har inte förändrats och
inte heller några ändringar har gjorts i projektets färdigställande tider.
Under året har LSF utrangerat immateriella tillgångar till ett värde om 9,5 mkr och
anskaffningsvärdet för kvarvarande immateriella tillgångar uppgår per den sista
augusti till 39,8 mkr.

4.4

Balansräkning

Balansräkning (Mkr)

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
varav kassa och bank

December
2011-12-31

Augusti
2012-08-31

Förändring
Mkr

5 787
562
42

4 454
616
128

1 333
-54
-86

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

6 349
83
12

5 070
10
12

1 279
73
0

Skulder
Långsfristiga skulder
Kortfristiga skulder

2 770
3 484

2 018
3 030

752
454

Summa skulder och eget kapital

6 349

5 070

1 279

Tillgångarnas ökning (1 279 mkr)
NKS

Bygg

Anläggningstillgångarnas ökning med 1364 mkr avser bl a pågående nybyggnation i
egen regi (+ 29 mkr) och nybyggnation-OPS (+ 1328 mkr) som är den största posten
på tillgångssidan.
Omsättningstillgångarnas ökning med 144 mkr förklaras i huvudsak av en
periodiserad kostnad till projektbolaget för september månads resultatbaserade
betalning.
Övriga

LSF

Anläggningstillgångarna har minskat med 31 mkr varav 19 mkr avser IT-inventarier
och
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io mkr avser en immateriell tillgång som inte längre bedöms ha ett framtida värde och
därmed resultatfördes under augusti 2012.
Omsättningstillgångarnas förändring (-198 mkr) beror bland annat på lägre likviditet
(-86 mkr), färre externa projekt (-41 mkr), lägre kundfordringar och upplupna intäkter
(-56) samt lägre förutbetalda kostnader (-5 mkr).
Skuldernas ö k n i n g (1 279 mkr)
NKS

Bygg

Egna kapitalets ökning med 36 mkr beror på erhållen ersättning för 2011 års
underskott samt periodens positiva resultat på 3 mkr.
Långfristiga skulder har ökat med 752 mkr och de kortfristiga skulderna med 720 mkr
(varav checkräkningskrediten har ökat med 564 mkr).
Skuldernas förändring förklaras i huvudsak av investeringar i byggnationen, både egna
och kreditiv för projektavtalet. Under anläggningens uppförande skall SLL betala en
s.k. "Resultatbaserad betalning" motsvarande 50 % av den avtalade investeringsnivån.
Denna investering redovisas i balansräkningen till sitt fulla värde (100 %) som en
pågående nybyggnation-OPS. Ett särskilt kreditivkonto har upprättats i NKS Byggs
balansräkning ur vilket betalningen till projektbolaget utbetalas. Samtidigt bokas en
långfristig skuld upp på resterande 50 % av investeringsvärdet.
NKS Byggs checkräkningskredit har utnyttjats med 2 810 mkr.
Övriga

LSF

Förändringen av det egna kapitalet med + 37 mkr beror på ett positivt resultat hittills
under året (+ 57 mkr) samt återbetalning till Koncernfinansiering av föregående års
resultat (- 20 mkr).
Avsättningar och långfristiga skulder är oförändrade 12 respektive 8 mkr.
Kortfristiga skulder har minskat med 266 mkr vilket till största delen beror på lägre
projektkostnader (-86 mkr), lägre leverantörsskulder (-151 mkr) samt lägre
semesterskuld
(-13 mkr).
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4.5 Analys och eventuella riskfaktorer
SLL LT lämnar en prognos på - 30 mkr beroende på osäkerheter i
kostnadsutvecklingen i kombination med lägre kundintäkter än beräknat.
Prqjektavtalet med Swedish Hospital Partners AB rörande utformning, byggnation,
finansiering och drift av Nya Karolinska Solna har inneburit en stor risköverföring till
projektbolaget avseende både kostnader och tid för färdigställande av det nya
sjukhuset. Det är av största vikt att SLL:s arbete går i takt med den avtalade tidplanen
med projektbolaget för att inte förorsaka tidsförskjutningar och ökade kostnader.

4.5.1

Fördjupad analys för delårsrapport
Resultat i utfall och prognos
150
100

-50
-100
IÅr 2009

Årsresultat alternativt
årets prognos

Ackumulerat resultat
(utfall)

Resultat återstående
månader

95

^87

8

IÅr2010

63

-77

-14

IÅr2011

25

-38

^13

60^6

-60,6

I DÅr

2012

I ovanstående tabell har årsresultatet 2009 och 2010 rensats för jämförelsestörande
poster avseende NKS-Bygg.
Under åren 2009-2011 har förbrukningen av medel under sista kvartalet i snitt varit ca
67 mkr. Förvaltningen bedömer att förbrukningen för motsvarande period 2012 blir
något lägre.
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5 Ledningens åtgärder
LSF:s ledning har inga särskilda åtgärder planerade eftersom förvaltningen i dagsläget
inte räknar med några större avsteg från de givna ramarna.

6 Specifika ägardirektiv
Inga specifika ägardirektiv finns för förvaltningen

7 Landstingets finanspolicy
Förvaltningen följer den av landstinget fastställda policyn.

8 Följsamhet policy för intern kontroll
Förvaltningen har under året gjort en uppföljning den interna kontrollen avseende
både år 2011 och år 2012.
Den samlade bedömningen är att det råder god ordning inom de flesta områden. På
några områden där det tidigare funnits brister har läget förbättrats, till exempel när
det gäller verksamhetsplanering, uppföljningen av politiska uppdrag och
rapporteringen av anställdas bisyssla. Förbättringsarbete pågår inom områden som
ärendehantering och hantering av policys. Kvarstående frågor noterades bland annat
när det gäller IT-organisationen, användningen av ärendehanteringssystemet Edit och
formerna för att vidareutveckla verksamhetsplaneringen. Dessutom konstaterades att
det återstår arbete med att integrera NKS Bygg och Programkontoret för
Framtidsplanen i LSF:s samlade internkontrollarbete.
I enlighet med Stockholms läns landstings policy och reglemente för intern kontroll
kommer LSF ta fram en internkontrollplan för 2013.
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9 Personal
Det förvaltningsinterna personalarbetets fokus under de första sex månaderna har
legat inom omorganisationsområdet. Ett antal verksamhetsförändringar har
genomförts och ett omställningsarbete pågår.

Personalarbete
SLL Utveckling och styrning har avvecklats och omställningsarbetet med oplacerad
personal fortsätter. Rutiner och processer för systematiskt arbetsmiljöarbete har
utvecklats och en serie skyddsronder har genomförts i LSF:s lokaler. Arbetet med att
ta fram en plan för implementering av SLL:s HBT-policy fortsätter. En serie
verksamhetsförändringar har genomförts på SLL IT med anledning av ny organisation
och arbetssätt.
Rekryteringsprocessen har utvecklats ytterligare inom ramen för Framtidens LSF.
Löneöversynen för 2012 har till huvuddelen genomförts. Nya riktlinjer för
lönesättning har tagits fram.

Kompetensförsörjning
LSF:s chefutbildningsprogram har genomförts under våren. Ytterligare en omgång av
kommer att genomföras under hösten. Ett arbete med kompetensförsörjningsplanering har påbörjats under våren. Syftet är att omsätta KOLL-proj ektets resultat till
LSF:s verksamhet.

Rekryteringssvårigheter
Den starka arbetsmarknaden utanför landstinget gör att vi har svårt att rekrytera
kvalificerade ekonomer, IT specialister och kvalificerade upphandlare. Antalet
sökande per tjänst har sjunkit något. Det blir allt viktigare att finnas med i rätt medier
vad gäller annonsering och förvaltningen behöver bredda annons och sökvägar. Vid
kvalificerade chefstillsättningar har förvaltningen med gott resultat använt
searchföretag för att hitta rätt personer.

Överta I ig het
Det finns idag inget beslut om övertalighet inom LSF.

Jämställdhets- och mångfald
Landstingsstyrelsens förvaltning har tilldelats pris från Nyckeltalsinstitutet för
sitt framgångsrika arbete inom jämställdhetsområdet under 2011. LSF har det
högsta jämixvärdet inom Stockholms läns landsting och ligger högst på alla
delområden som mäts inom detta index.
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En Jämställdhets- och mångfaldsplan har tagits fram för 2012-2014 och LSF:s chefer
har deltagit i den centralt anordnade jämställdhetsutbildningen.
Arbetet med att implementera SLL:s HBT-policy har påbörjats och en arbetsgrupp
med representanter från Upphandlingsavdelningen, LSF H R och LSF Kommunikation
arbetar med att ta fram en HBT-plan för att nå målen i policyn.

Sjukfrånvaro
Sjukdagar per anställd totalt LSF
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00

-•—2011
-»-2012

-1

1

1

r

4
Sjukfrånvaron under årets fem första månader ligger på en högre nivå under 2012 än
under motsvarande period 2011. Antal sjukdagar per anställd 2011 var 7,87 dagar.
Antal sjukdagar per anställd 2012 var 8,35 dagar.

Sjukdagar per kön och anställd LSF tot

cg*
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Sett ur ett genusperspektiv så minskar männens sjukfrånvaro och kvinnornas
sjukfrånvaro ökar. Antal sjukdagar per anställd man var 20114,72 och 2012 4,13
sjukdagar. Detta innebär en minskning med 0,59 dagar under perioden. Antal
sjukdagar per anställd kvinna var 20115,98 och 2012 7,58 sjukdagar. Detta innebär
en ökning med 1,59 dagar under perioden.

10

Miljö

Efter att det nya miljöpolitiska programmet Miljöutmaning 2016 beslutades december
2011 har LSF:s miljöledningssystem reviderats. Programmet upptar tre
miljömålsområden; klimateffektivt, resurseffektivt samt hälsofrämjande miljöarbete.
Tillsammans med förvaltningens miljösamordnare och den centrala miljöavdelningen
har anpassning skett i policy, mål och handlingsplaner. LSF ledning tog i april beslut
om styrande dokument i LSF:s miljöledningssystem.
Utöver detta har LSF:s miljöaspekts- och miljölagstiftningslistor setts över och
reviderats tillsammans med övriga dokument i systemet. Rutiner för budget,
investeringar, miljökonsekvensbedömning och EU-bevakning har reviderats och
godkänts av ansvarig chef. Cirka 30 nyanställda medarbetare har fått grundläggande
miljöutbildning under våren. Årets miljödialoger med respektive avdelningar har
genomförts där ny policy och nya miljömål behandlats. Revisionsplaner är beslutade
inför hösten.
Kontakter har tagits med SLL IT för genomförande av projektet för Grön IT. I
miljödialogen diskuteras även vikten av att andelen ekologiskt producerade livsmedel
ska öka vid förvaltningens beställning av förtäring på möten, konferenser och kurser.
En undersökning har genomförts av miljökonsekvensbedömningar i tjänsteutlåtanden
till landstingsstyrelsen, baserad på 2011 års ärenden.
Förberedelser har skett för en övergång av Berga Naturbruksgymnasium och NKS
Bygg att omfattas av LSF:s miljöledningssystem, vilket är två av totalt arton miljömål
för LSF 2012.

11

Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med Bokföringsnämndens
allmänna råd om frivillig delårsrapportering / B F N A R 2007:1/.
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12

Styrelsebehandling

Delårsrapporten för augusti månad behandlas i landstingsstyrelsen den 13 november
2012.

Administrativ direktör

Bilagor
Bilaga 1 Uppföljning av uppdrag till LS
Bilaga 2 Uppföljning av handlingsplaner i LSF Verksamhetsplan 2012

Not angående måltabell sid 6
Indikatorer samt skala f ö r mätetal har ä n d r a t s i revisionsrapporten f ö r 2011. Därför ä r inte resultatet helt
j ä m f ö r b a r t 2010 och 2011. Detta p å v e r k a r b å d e m å l v ä r d e n och indikatorer f ö r 2012 samt resultat 2 0 1 1 .
Så h ä r har f ö r ä n d r i n g a r n a gjorts:
2010: Styrning skala 1-4, Kontroll 1-4, R ä k e n s k a p e r 1-2
2011: Ekonomiskt och v e r k s a m h e t s m ä s s i g t resultat skala 1-3, Intern styrning och kontroll skala 1-3,
r ä k e n s k a p e r skala 1-2. Skalorna i v å r måltabell ä r omvandlade f r å n revisionsrapportens textskalor till
siffror, d ä r det h ö g s t a v ä r d e t ä r b ä s t .
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Redovisning av uppdrag till LS/LD i att-satser SLL budget 2012.
2012-09-11
År

Diarienummer

Område/ämne

Uppdrag Uppdragsbeskrivning i att-sats
till

2012

LS 11050733

Ekonomi

LS

LS 11050733

Ekonomi

Ansvarig
verksamhet

Uppdragsredogörelse inkl
Dlanerat slutdatum

Åtgärdat
Ja

2012

2012

^012

LS 11050733

Ekonomi

LS 11050733

Ekonomi
Ekonomistyrning

LS

LS

LS

:

:

att utforma tidsplan och de förutsättningar
som behövs för att landstingsfullmäktige ska
kunna fatta beslut om budget 2013 i juni
2012 ...

S L L Ekonomi och
finans

avlämna månadsrapporter, prognoser,
delårsrapporter, årsbokslut,
personalrapporter, miljörapporter,
årsredovisning och övriga erforderliga
underlag till landstingets koncernbokslut och
övrig uppföljning i enlighet med de
anvisningar som landstingsstyrelsens
förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens
uppdrag

SLL Ekonomi och
finans

att utforma sina respektive slutliga budgetar
i enlighet med vad denna budget medger

LSF Ledning

utreda om nuvarande interna regelsystem
kring soliditet tillsammans med övriga
interna regelsystem för ekonomistyrning f å r
önskad effekt för landstinget som helhet

SLL Ekonomi och
finans

LS

utreda om den interna ekonomistyrningen för SLL Ekonomi och
soliditet samverkar väl med de externa
finans
regelverken som påverkar koncernens olika
verksamheter

2012

LS 11091219

Hälso- och
sjukvård
Investeringsplan

LS

utarbeta förslag till tioårig investeringsplan
för beslut i landstingsfullmäktige

Hälso-och;
sjukvård
Investeringar

LS

LS 11050733

Ekonomi
Investeringar

LS

Löpande i enlighet med publicerade
anvisningar och tidplan

Sker under hösten i enlighet med
tidplan

Ad acta lagt och förväntas ingå i
nytt uppdrag i budget 2013 med
målet att ta fram en
Ekonomistyrningsstrategi

X

Ekonomi
Ekonomistyrning

J2012

Tidplan och anvisningar publicerades
16 januari 2012

X

X

LS 11050733

i samråd med berörda verksamheter,
utarbeta ett förslag till modell för delning av
risker vid genomförandet av investeringarna
inom Stockholms läns landsting för beslut i
landstingsfullmäktige

Kommentar åtgärder

X

2012

LS 11091228

Delvis Nej

Beslutsinstans
datum

3W3s

Landstingsdirektören genom
Programkontor
FHS

Pågår och ska vara klart under ht
2012
X

Landstingsdirektören genom
Programkontor
FHS

SLL Ekonomi och
återkomma med förslag på ansvars- och
beslutsordning avseende investeringsstrategi finans
för Stockholms läns landsting

Ad acta lagt och förväntas ingå i
nytt uppdrag i budget 2013 med
målet att ta fram en
Ekonomistyrningsstrategi

Pågår och ska vara klart under ht
2012
X

X

1 LF 2012-06- Beslutad av LF i samband med
13
budget 2013

j

Redovisning av uppdrag till LS/LD i att-satser SLL budget 2012.
2012-09-11
År

Diarienummer

Område/ämne

Uppdrag Uppdragsbeskrivning i att-sats
till

Ansvarig
verksamhet

2012

LS 11050733

Ekonomi
Investeringar

LS

å t e r k o m m a med förslag pa tidplan för
implementering av investeringsstrategi,
etapp 1 till 3 . i v

SLL Ekonomi och
finans

återkomma med översyn av framtida
investeringsutrymme

SLL Ekonomi och
finans

Uppdragsredogörelse inkl
D i a n e r å t slutdatum

Åtgärdat
Ja

2012

2012

i 2012

2012 ;

2012

2012

2012

2012

| LS 11091232

LS 11091223

LS 11091232

Ekonomi
Investeringar

LS

X

Hälso-och
LS
sjukvård
Fastighetsunderhåll

tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll Landstingsdirektören genom
och beakta behovet
Programkontor
FHS

Hälso- och
sjukvård
Uthyrning
vårdlokaler

att uppdra å t landstingsstyrelsen att besluta
om principer för uthyrning av vårdlokaler

LS

X

Hanteras enligt fastställd tidplan av
programkontoret
•.'>; • :'.'':v

X

:

X

Landstingsdirektören genom
Programkontor
FHS
:

Personal
Personal- och
kompetensförsörjningsplan

LS

i samråd med berörda organ tillse att alla
landstingsdrivna verksamheter har en
personal- och kompetensförsörjningsplan

SLL Personal

LS 11092117

Ägardirektiv
NKS-relaterade
ägardirektiv

:LSv- ::

LS 11050733

Ägardirektiv
NKS-relaterade
ägardirektiv

LS 11050733

LF 2012-06- Uppdrag levererat till LF i samband
13
med budget 2013

,

utarbeta ett förslag till övergripande
ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som
redovisats i framtidsplanen och
omställningskostnader samt kostnader för
implementering av NKS för beslut i
landstingsfullmäktige att redovisas i
b u d g e t ä r e n d e t för å r 2013

LS 11091234

1

SLL Utveckling och
styrning

Hälso-och
LS
sjukvård
Ekonomisk kalkyl
framtidsplanen och
NKS

LS 11091226

BeslutsKommentar åtgärder
instans
Delvis N e j
datum
LF 2011-12- Beslutad av LF 6 december 2011
06
''•;•:•"]

IT-strategiska
LS :
frågor
Strategi för arbete
med IT-frågor

C

Hanteras enligt fastställd tidplan av
programkontoret
X

Planerad avrapportering i amband
med årsbokslut
X

utarbeta förslag till ägardirektiv för
LandstingsKarolinska Universitetssjukhuset med
direktören
beaktande av styrelsens ansvar för NKS från SLL Juridik och
2012 för beslut i landstingsfullmäktige
upphandling

i

SLLJuridik och
föreslå ändringar i reglementet för
landstingsstyrelsen och Karolinska
upphandling
Universitetssjukhuset med beaktande av det
förändrade ansvaret för NKS från 2012 för
beslut i landstingsfullmäktige
.V.

Landstingsi samråd med berörda verksamheter,
utarbeta ett förslag till strategi för arbete
direktören
med IT-frågor inkluderande investeringar för
beslut i landstingsfullmäktige
• .:•::

x

LF 2011-1206
Klar

LF

Beslut fattas av LF under hösten
2012

X

X
:

•

LF 2012-03- Strategin för arbete med eHälsa och
2Q:-iZ''\:7 IT-frågor framtagen och beslutad

1

Redovisning av uppdrag till LS/LD i att-satser SLL budget 2012.
2012-09-11
Är

Diarienummer

Område/ämne

2012

LS

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjuvården

Uppdrag Uppdragsbeskrivning i att-sats
till

Ansvarig
verksamhet

Uppdragsredogörelse inkl
planerat slutdatum

Åtgärdat
Ja

1109-

1229

2012

LS 11091232

2012

2012

12012

|LS 1109-

1109-1236

LS 11091237

2012

LS 11091238

:

2012

... ' J ' .
LS 11091239

LS 11091225

I LS

]följa upp genomförandet av Framtidsplan för Landstingsh ä l s o - o c h sjukvården
direktören genom
Programkontor
FHS

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjuvården

Ls .y•

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sju värden

LS

Hälso-och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjuvården

LS

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjuvården

LS

Hälso-och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjuvården

;LSv; :';::. :;..

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjuvården

LS

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och

LS

; :

i samråd med berörda verksamheter,
samordna upphandlingar av byggnationer,
inventarier och IT för de behov som f r a m g å r
av Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Delvis

2012
X

årligen i samband med behandling av
I Landstingsb u d g e t ä r e n d e t i landstingsfullmäktige
direktören genom
redovisa vilka åtgärder som vidtagits
Programkontor
respektive kommer att vidtas samt tidplan
FHS
för att implementera Framtidsplan för hälsooch sjukvården

:

;

Landstingsdirektören genom
Programkontor
FHS

anpassa program för tillbyggnad för FRIO operation och intervention i enlighet med
beslut i ä r e n d e t Framtidsplan för hälso- och
sjukvården

Landstingsdirektören genom
Programkontor
FHS

anpassa program för Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus i
enlighet med beslut i ä r e n d e t Framtidsplan
för hälso- och vården

Landstingsdirektören genom
Programkontor
FHS

utreda hur Framtidsplan för hälso- och
sjukvården, LS 1104-0574, påverkar
p å g å e n d e och framtida förstudier och
programarbeten utöver SÖS, Danderyds
sjukhus samt Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge
i samråd med berörda verksamheter,
utveckla arbetet med forskning, utveckling
och utbildning (FoUU) i enlighet med
Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Kommentar åtgärder

Löpande återkoppling och
avrapportering sker till styrgruppen.
Programkontoret rapporterar också
löpande till sjukhusdirektörsgruppen
som för övrigt också ses oftare än
tidigare.
Påbörjat arbete som fortsätter under

X

Landstingsdirektören genom
Programkontor
FHS

anpassa program för tillbyggnad för
Södersjukhuset för akutmottagning,
operation, sterilcentral och förlossning/BB i
enlighet med beslut i ä r e n d e t Framtidsplan
för hälso- och sjukvården

Nej

Beslutsinstans
datum

Kommer att ske i juni 2013
X

X

X

X

I Landstingsdirektören genom
Programkontor
FHS

X

Ärendet fördelat från LD till
programkontoret och pågår enligt
tidplan

Ärendet fördelat ifrån LD tiii
programkontoret och pågår enligt
tidplan

Ärendet fördelat från LD till
programkontoret och pågår enligt
tidplan

Ärendet fördelat från LD till
programkontoret och pågår enligt
tidplan

|
Landstingsdirektören genom
Programkontor
FHS

Sker löpande med berörda
verksamheter enligt plan
X
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Målområde/
ämne

Beskrivning

Ansvarig
verksamhet

W7t

Kund
Utveckla
kundbegreppet i
LSF

Det är en splittrad bild kring vilka vi finns till
för. Vi ska arbeta för en gemensam syn på
vilka vi till för - en kundorienterad
verksamhet.

Projekt:
Framtidens LSF
Huvudflöde:
Kvalitetssäkrad
verksamhetsstyrning

Ja

2

Skapa forum för dialog med inom
Kund
Utveckla forum för förvaltningen och SLL.
Nätverk
dialog
Mötesformer
- Kunskapsdelning

3 ,"'V;' Kund
V

Kundmätningar

4

5 '

6

8

10

Kund
Ny sll.se

Projekt:
Framtidens LSF
Huvudflöde:
Kvalitetssäkrad
verksamhetsstyrning

Process
Verksamhetsplan

Modell för verksamhetsplan
Göra en verksamhetsplan för LSF 2012
Införa modellen för verksamhetsplan i LSF

Huvudflöde:
Kvalitetssäkrad
verksamhetsstyrning

Process
Ledningssystem

Ledningssystem för LSF
Metoder och verktyg för planering och
uppföljning Årshjul och gemensam
årsplanering

Huvudflöde:
Kvalitetssäkrad
verksamhetsstyrning

Process
Verksamhetsstyrning

Beskriva verksamhetsstyrningen i LSF
Uppdrag, verksamhetsidé, ansvarsområden,
t j ä n s t e o m r å d e n ska definieras och beskrivas.
Mål och vision

Huvudflöde:
Kvalitetssäkrad
verksamhetsstyrning

Process
Kartläggning
process/flöden

Identifiera, kartlägga, utveckla och
standardisera

Huvudflöde:
Kvalitetssäkrad
verksamhetsstyrning
Framtidens LSF

Kartläggning av ärendeprocess, beslut,
uppföljning av beslut/uppdrag, elektronisk
mötesadministration i EDIT, nya
mallar/uppställning av beslutshandlingar.

Nej

X

Kundbegreppet ä r en del i var nya
modell för verksamhetsplan och har
därigenom lyfts både på LSF- och
avdelningsnivå. Vidare arbete kring
begreppet kan komma att behandlas
under hösten

X

Regelbundna medarbetarträffar har
införts. Ledningen har utvecklat sina
mötesformer. Information om
avdelningarna har lyfts på
intranätet. Utveckling av dialog inom
SLL kvarstår.
Kundmätningar görs i oktober

X

HSF har gått in som delägare och
projektet gör ett omtag. Koncept
ses över och målgrupperna breddas
för att bättre motsvara b ä g g e
förvaltningarnas uppdrag och behov.

LSF
Nya sll.se ska vara den självklara
webbplatsen att kommunicera och synliggöra Kommunikation
den politiska besluts-processen och de beslut
som fattas samt ge skattebetalare/väljare/invånare en bild av hur
besluten påverkar dem i vardagen. Sll.se ska
ge en övergripande och samlad bild av SLL:s
verksamheter och vara vägvisare vidare till
Hälso- och sjuk-vården samt
kollektivtrafiken.
Projekt:
Framtidens LSF
Huvudflöde: Lite
bättre varje dag

Process
Smidigare
ärendehantering

Delvis

Nollpunktsmätningar har gjorts under hösten LSF Huvudflöde:
Kvalitetssäkrad
2011 till både uppdragsgivare (LS och
Ledningskansliet) SLL-kunder (Förvaltnings- verksamhetsstyrning
och bolagsdirektörer samt deras /
ledningsgrupper). Utfallet ligger till underlag
både för att sätta mätetal 2012 samt vårt
förbättringsarbete.

Uppdrag från LF att införa ett
förbättringsarbete inom LSF med syfte att
modernisera förvaltningen och våra
a r b e t s s ä t t . Ska leda till nya arbetssätt, en ny
kultur och kan komma att leda till
organisationsförändringar. Målet är att
ständiga förbättringar ska implementeras,
vidareutvecklas och förvaltas med långsiktigt
perspektiv.

Process'''
Framtidens LSF

Kommentar åtgärder

Åtgärdat

X

Medarbetarträffar. LD blogg
uppmanar till att tycka till och
komma med förslag. Pröva olika
mötesformer.Förslagslåda.
X

Huvudflöde:
Smidigare
ärendehantering

Modellen är införd. Verksamhetsplan
för 2012 framtagen och avdelningar
har börjat använda modellen.

X

X

Förslag på årsplanering finns
framtagen. En miniplaneringsmodell
för hösten lanserras vecka 38.
Budget och bokslutsprocesser har
utvecklats.

X

Verksamhetsbeskrivning, uppdrag,
verksamhetsidé, ansvars- och
t j ä n s t e o m r å d e n definierade. Mål
finns framtagna. Kvarstår att ta
fram vision för LSF

X

X

Våra flöden finns beskrivna i
t j ä n s t e o m r å d e n . Budget- och
bokslutsprocess har utvecklats.
Kvarstår ett övergripande tag i
ä m n e t för att göra prioritering av
vidare åtgärder.
Kartläggning genomförd, samtliga
uppdrag från LF och LS listas och
följs upp. Elektronisk m ö t e s a d m
vilar i avvaktan på projekt inom
HSF. Nya mallar inlagda i Office Key.
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Målområde/
ämne

Beskrivning

Ansvarig
verksamhet

Process
IT-strategi LSF

Modern teknik, samordning, planering och
prioritering

LSF Ledningsgrupp

Kommentar åtgärder

Åtgärdat
Ja

Delvis Nej

Upprusting av konf. Salar, projekt
för byte av Klientplattform till W7,
införande av service center och
förändringsarbete från ;
personberoende till
funktionsområden gällande Telefoni,
E ' t j ä n s t e k o r t , EK mm Läsplattor
införda på delar av HSF samt i
utskott och LS. Outlook infört på LSF
och HSF.

y'3

12

13

1 4 _

15

Process
Lokalförsörjning

Process
Nytt LSF Intranät

Process
SLL IT 2.0

Medarbetare
Attraktivt LSF

Långsiktig plan för lokalförsörjning
Moderna lokaler
bättre utnyttja lokaler
utnyttja gemensam teknik

LSF Service

Intranätprojekt med syfte att ta fram ett
personaliserat, modernt och flexibelt
arbetsverktyg som fungerar för både LSF och
HSF och som också vid behov kan både
vidare-utvecklas och anpassas efter rådande
förutsättningar.

LSF
Kommunikation
driver projektet
(projektägare) HSF
Kommunikation
finns repr i styroch i projektgrupp.

SLL IT står inför en större
verksamhetsförändring vilket sker under
programmet "SLL IT 2.0". Syftet med
programmet är att etablera en ny kund- och
tjänsteorienterad organisation samt utnyttja
de synergier som sammanslagningen av de
lokala IT-organisationerna ger. Programmet
är därför en central del i att uppfylla SLL:s
strategi. En fortsatt konsolidering och
sammanslagning av landstingets ITproduktion genomförs under planperioden.

SLL IT

Arbeta för en gemensam LSF-anda
Öppenhet i dialog
Lära av varandra

LSF Ledning

Arbetsgrupp har bildats för att titta
på möjligheterna på samlokalisering
av t j ä n s t e m ä n n LSF, HSF och TF. för
att få modernare och effektivare
lokaler samt hitta synergieffekter

X

Projektet fortsätter enligt plan.
Målsättning är ett lättnavigerat och
modernt intranät. Delprojekt teknik
ska leverera den tekniska lösningen
i slutet av november. Delprojekt
innehåll arbetar med strategi,
planering inför migrering samt
förankring hos ledning och
medarbetare.

X

SLL IT har infört en ny organisation,
med ett effektivare och mer
kundorienterat a r b e t s ä t t och en ny
tjänsteinriktad affärsmodell.
Samtliga t j ä n s t e r utlystes 2011 och
alla medarbetare fick söka nya
tjänster.Projekt Infrastruktur 2.0
med syfte att konsolidera servrar
och serverhallar samt etablera en
Drift och Supportorganisation har
resulterat i en konsolidering av ca
20 serverhallar till 2.

X

Regelbundna medarbetarträffar har
införts. Goda exempel samt
information om vad alla avdelningar
gör och vilka förbättringsarbeten
som genomförs på avdelningarna
har lyfts på intranätet. Arbetet
fortsätter under hösten.

X

16

Medarbetare
Chef och
ledarutveckling

Chefs- och ledarutvecklingsprogram
Chefsförsörjningsprocess
Utveckla löneöversynsprocessen

Ett chefsutbildningsprogram är
genomfört, ett program ytterligare
är påbörjat. Ledarskapsprogrammen
(2st) kommer inte att genomföras
pga personell resursbrist.
Förberedelser pågår för
genomförande 2013.
Påbyggnadsutbildning ledarskap
(UGL) kommer att erbjudas
cheferna under hösten. Ny
löneöversynsprocess ligger för
beslut hos ledningen.

LSF HR

X

17

18

Medarbetare
Medarbetarskap

Medarbetarrollen
Aktivt ansvartagande
Aktivt värdegrundsarbete

LSF HR

Medarbetare
Kompetensförsörjning

Plan för kompetensförsörjning
Strategisk kompetensplan

LSF HR

X

X

ingen medarbetarsatsning ä r gjord
pga av omprioritering

,1

Arbete pågår med att ta fram plan,
process och rutiner för kunna
upprätta
kompetensförsörjningsplaner.
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Målområde/
ämne

Beskrivning

Ansvarig
verksamhet

Medarbetare
Kompetensförsörjning

Förvaltningskunskap

LSF Kansli

Åtgärdat
3a

Delvis

: X -

20

Medarbetare
Kompetensförsörjning

Huvudflöde: enhetlig rekrytering

Huvudflöde:
Enhetlig
rekrytering

Medarbetare
Arbetsmiljö oeh
hälsa

Förebygga arbetsrelaterad sjukdom och
ohälsa Utveckla friskvård
Utveckla arbetsmiljöarbetet

LSF HR

X

24

25

Medarbetare
Jämställdhet och
mångfald

Utveckla jämställdhetsarbetet Ny 3-årig
jämställdhets- och mångfaldsplan

LSF HR

Ekonomi
Konsolidera
ekonomisystem

Behov finns av en smidigare hantering och
eventuell konsolidering. En förstudie ska.
genomföras under året.

LSF Ekonomi

Ekonomi
Utveckla
budgetprocessen

Processen är en del av ledningssystemet och LSF Ekonomi
behöver dels synkroniseras med helheten i
Huvudflöde:
det arbetet samt utvecklas.
Kvalitetssäkrad
verksamhetsstyrning

Ekonomi
Utveckla
bokslutsprocessen

S t å e n d e kurs i förvaltningskunskap
för nyanställda medarbetare införd.
Genomförs 2 ggr/år. Samma kurs
ges för chefer inom LSFs
chefsutbildning

Särskild satsning görs på uppföljning
av sjukfrånvaro kort och långtid
samt effektiv rehabilitering. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet har
utvecklats och skyddsronder inom
LSF genomförs. Friskvårdsdag
genomförs.

Är samverkad skall beslutas och
kommuniceras.

X

Processen är en del av ledningssystemet och LSF Ekonomi
behöver dels synkroniseras med helheten i
Huvudflöde:
det arbetet samt utvecklas
'
Kvalitetssäkrad
verksamhetsstyrning

Nej

Nya mallar för bla intervjuer,
referenstagning och checklista för
hela flödet. Är framtagna och
publicerade. Rekryteringsnnoserna
har förbättrats. Fler och fler
använder materialet. Arbetet
fortsätter och utbildningsinsatser
planeras.

X

21

Kommentar åtgärder

X

X

X

Arbetas med inom ramen för PM3
etablering.

Budgetdokumentet har utvecklats
för att bättre s t ä m m a överens med
krav från SLL ekonomi. Dilog och
samarbete med SLL Ekonomi har
också påbörjats. Kvarstår att finslipa
processen samt att justera
anvisningar utifrån nya
förutsättningar.

Delårsrapporten har utvecklats för
att bättre s t ä m m a överens med
krav från SLL ekonomi. Dilog och
samarbete med SLL Ekonomi har
också påbörjats. Kvarstår att finslipa
processen samt att justera
anvisningar utifrån nya
förutsättningar.

