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Äreiidebeskrivning
Budget 2014 inklusive planering 2015-2016 samt investeringsplan 2014-2018
för landstingsstyrelsens förvaltning (LSF).

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa 2014 års budget samt investeringsplan 2014-2018 för
landstingsstyrelsens förvaltning
att överföra 10 200 000 kronor i landstingsbidrag till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen från landstingsstyrelsens förvaltning, gällande systemet
Web Care och överföring av tjänster från SLL IT till följd av organisationsförändringar mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
att överföra 5 978 000 kronor i landstingsbidrag till landstingsstyrelsens
förvaltning från Koncernfinansiering till följd av statens slutliga uppräkning av
FoUU-medlen för 2013
att bevilja stiftelser, föreningar och organisationer bidrag för år 2014 i enlighet
med bilaga 1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsrådsberedningens motivering
Landstingsstyrelsens förvaltning har till uppgift att stödja landstingsstyrelsen i
dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet samt att
strategiskt och operativt arbeta för att nå de uppsatta målen i den av
landstingsfullmäktige fastställda budgeten.
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De av landstingets mål som landstingsstyrelsens förvaltning arbetar mot är: en
ekonomi i balans, hållbar tillväxt och en konkurrenskraftig arbetsgivare
Budgeten för landstingsstyrelsens förvaltning 2014 bygger på ett
landstingsbidrag om 2 910,8 miljoner kronor och innebär en ökning med 7,5
procent eller 203,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Inom ramen för det utökade landstingsbidraget görs ett antal satsningar inom
forskning, utveckling och utbildning, FoUU, stärkt IT samt planenlig ökning av
landstingsbidraget till NKS Bygg. Förvaltningens verksamheter, inkluderat SLL
IT och Berga naturbruksgymnasium, har fått ett effektiviseringskrav
motsvarande den beräknade löneökningen för 2014 på 2,2 procent.
Förvaltningens totala intäkter i budget 2014 ökar med 7,8 procent jämfört
med budget 2013. Detta förklaras främst av ovan beskrivna
landstingsbidragsökning men även av högre försäljning av IT-tjänster från SLL
IT.

Beslutsunderlag
Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013
Budget 2014 inklusive planering 2015-2016 samt investeringsplan 2014-2018
för landstingsstyrelsens förvaltning
Specifikation av LSF bidrag med mera, bilaga 1
Resultaträkning för NKS Byggs verksamhet ur projektperspektivet, bilaga 2
Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2014-2018 LSF (2950), bilaga 3
Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2014-2018 Berga (2610), bilaga 4
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Landstingsstyrelsens förvaltning budget 2014
Ärendebeskrivning
Budget 2014 inklusive planering 2015-2016 samt investeringsplan 2014-2018
för landstingsstyrelsens förvaltning (LSF).

Beslutsunderlag
Biträdande föivaltningschefens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013
Budget 2014 inklusive planering 2015-2016 samt investeringsplan 2014-2018
för landstingsstyrelsens förvaltning
Specifikation av LSF bidrag med mera, bilaga 1
Resultaträkning för NKS B3'ggs verksamhet ur projektperspektivet, bilaga 2
Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2014-2018 LSF (2950), bilaga 3
Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2014-2018 Berga (2610), bilaga 4

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa 2014 års budget samt investeringsplan 2014-2018 för
landstingsstyrelsens förvaltning
att till följd av organisationsförändringar mellan landstingsstyrelsens
förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen överföra 10 200 000 kronor i
landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen från landstingsstyrelsens
förvaltning, gällande systemet Web Care och överföring av tjänster från SLL IT
att överföra 5 978 000 kronor i landstingsbidrag till landstingsstyrelsens
förvaltning från Koncernfinansiering till följd av statens slutliga uppräkning av
FoUU-medlen för 2013
aff bevilja stiftelser, föreningar och organisationer bidrag för år 2014 i enlighet
med bilaga 1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
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Förvaltningens förslag och motivering
Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar på direkt uppdrag av
landstingsstyrelsen via landstingsdirektören. Förvaltningens främsta uppgift är
att stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna
landstingets verksamhet samt att strategiskt och operativt arbeta för att nå de
uppsatta målen i den av landstingsfullmäktige fastställda budgeten.
Enligt fullmäktiges beslut 11-12 juni 2013, uppgår LSF:s landstingsbidrag 2014
till 2 915,0 miljoner kronor. I föreliggande förslag förutsätts landstingsbidraget
tekniskt justeras och minskas med totalt 4,2 miljoner kronor avseende teknisk
justering med dels 10,2 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och dels 6,0 miljoner kronor från Koncernfinansiering. Efter ovan nämnda
budgetväxlingar uppgår 2014 års landstingsbidrag för landstingsstyrelsens
förvaltning till 2 910,8 miljoner kronor.
Budgetväxlingen med hälso- och sjukvårdsförvaltningen avser 5,0 miljoner
kronor för systemet Web Care och 5,2 miljoner kronor för överföring av tjänster
från SLL IT.
I budget 2014 finns ett förslag till utfördelning av bidrag till stiftelser,
föreningar och handikapporganisationer samt förbundsavgifter/
medlemsavgifter. Därutöver finns miljö-, skärgårds- och fraktbidrag samt
riktade forskningsbidrag. Specifikation över förslag till fördelning finns i
bilaga 1.
LSF:s budget år 2014 bygger på ett landstingsbidrag om 2 910,8 miljoner kronor
och innebär en ökning med 7,5 procent eller 203,9 miljoner kronor jämfört med
föregående år. Inom ramen för det utökade landstingsbidraget görs ett antal
satsningar inom forskning, utveckling och utbildning, FoUU, utökade bidrag,
stärkt IT samt planenlig ökning av landstingsbidraget till NKS Bygg.
Förvaltningens verksamheter, inlduderat SLL IT och Berga
naturbruksgymnasium, har fått ett effektiviseringskrav motsvarande den
beräknade löneökningen för 2014 på 2,2 procent.
Förvaltningens arbete kan sammanfattas i tre verksamhetsområden som har
direkt koppling till landstingets övergripande mål och ett fjärde som handlar om
förvaltningens arbete att stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra
och samordna landstingets verksamhet:
•
o

Ekonomi och investeringar> Mål: En ekonomi i balans
Hållbar verksamhet och tillväxt > Mål: Hållbar tillväxt
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•
o

Landstinget som arbetsgivare> Mål: Attraktiv och konkurrenskraftig
arbetsgivare
Styrning, samordning och stöd

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
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l . SAMMANFATTNING
Stockholmsregionen har under de senaste åren haft en historiskt sett
mycket hög befolkningstillväxt med både stor inflyttning och ett
betydande födelseöverskott. Att allt fler väljer att arbeta, bo och leva i
Stockholmsregionen bidrar positivt till utvecklingen i länet och skapar
ökad tillväxt såväl i närtid som långsiktigt, samtidigt som det medför nya
utmaningar. Det betyder att landstinget måste rusta sig för de ökade
behov som dessa förändringar medför.
Framtidens hälso- och sjukvård, utbyggnaden av kollektivtrafiken och
många andra omfattande beslut och investeringar ska nu bli verklighet i
hela länet. Arbetet med detta utgår från de tre strategiska planerna:
•
•
•

Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Regionalt trafilcförsörjningsprogram för Stockholms län
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010

Budgeten för landstingsstyrelsens förvaltning 2014 bygger på ett
landstingsbidrag om 2 910,8 miljoner kronor och innebär en ökning med
7,5 procent eller 203,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Förvaltningens totala intäkter i budget 2014 ökar med 7,8 procent jämfört
med budget 2013. Detta förklaras främst av ovan beskrivna
landstingsbidragsökning men även av högre försäljning av IT-tjänster från
SLL IT.
INTÄKTER

• Landstingsbidrag (skatteintäkter) 2 910,8 mkr
Försäljning av IT-tjänster 671,5 mkr
B Kommunal skolpeng Berga 25,0 mkr
u Försäljning och övriga intäkter 126,6 mkr

Totalt har LSF i budget 2014 en omsättning på 3 733,9 miljoner kronor.
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Inom ramen för det utökade landstingsbidraget görs ett antal satsningar
inom forskning, utveckling och utbildning, FoUU, stärkt IT samt planenlig
ökning av landstingsbidraget till NKS Bygg. Förvaltningens verksamheter,
inkluderat SLL IT och Berga naturbruksgymnasium, har fått ett
effektiviseringskrav motsvarande den beräknade löneökningen för 2014 på
2,2 procent.
KOSTNADER
• LSF-verksamhet 669,5 mkr
B SLL IT 847,2 mkr
I NKS Bygg 261,6 mkr
• Berga Naturbruksgymnasium 33,6 mkr
Politisk organisation 180,3 mkr
i i Bidrag, medlemsavgifter mm 194,8 mkr
n FoUU inkl AT/ST 1546,9 mkr
I

budget 2 0 1 4 uppgår de totala kostnaderna till 3

733,9

mkr och dessa fördelas enligt o v a n .

2. INLEDNING
Landstingsstyrelsens föivaltning arbetar på direkt uppdrag av
landstingsstyrelsen via landstingsdirektören. Förvaltningens främsta
uppgift är att stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och
samordna landstingets verksamhet samt att strategiskt och operativt
arbeta för att nå de uppsatta målen i den av landstingsfullmäktige
fastställda budgeten.
Förvaltningens arbete kan sammanfattas i tre verksamhetsområden som
har direkt koppling till landstingets övergripande mål och ett fjärde som
handlar om förvaltningens arbete att stödja landstingsstyrelsen i dess
uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet:
•
•
•
•

Ekonomi och investeringar> Mål: En ekonomi i balans
Hållbar verksamhet och tillväxt > Mål: Hållbar tillväxt
Landstinget som arbetsgivare> Mål: Attraktiv och konkurrenskraftig
arbetsgivare
Styrning, samordning och stöd
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3. EKONOMI
3.1

Ekonomiskt utgångsläge

Enligt landstingsfullmäktiges beslut 11-12 juni 2013, uppgår förvaltningens
landstingsbidrag 2014 till 2 915,0 miljoner kronor. I föreliggande förslag
förutsätts landstingsbidraget tekniskt justeras och minskas med 4,2
miljoner kronor till 2 910,8 miljoner kronor beroende på en minskning med
10,2 miljoner kronor för tjänster som under 2013 överförts från
landstingsstyrelsens förvaltning till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Därutöver tillkommer 6,0 miljoner kronor avseende slutlig uppräkning
2013 av statliga forskningsmedel, så kallade ALF-medel, som överförs från
koncernfinansiering till förvaltningen.
MKR

LANDSTINGSBIDRAG 2014
Landstingsbidrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2014
Flytt av verksamheter från LSF till HSF
Statlig ALF-uppräkning från Koncernfinans
Landstingsbidrag slutlig budget 2013

LANDSTINGSBIDRAG (MKR)
Landstingsstyrelsens
förvaltning inklusive NKS Bygg

Slutlig
budget
2013
2706,9

Slutlig
budget
2014
2910,8

Förändring
203,9

2 915,0
-10,2
+6,0
2 910,8

Procentuell
förändring
7,5%

Budgeten för landstingsstyrelsens förvaltning 2014 bygger på ett
landstingsbidrag om 2 910,8 miljoner kronor och innebär en ökning med
7,5 procent eller 203,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Inom ramen för det utökade landstingsbidraget görs ett antal satsningar
inom forskning, utveckling och utbildning, FoUU, stärkt IT samt planenlig
ökning av landstingsbidraget till NKS Bygg. Förvaltningens verksamheter,
inkluderat SLL IT och Berga naturbruksgymnasium, har fått ett
effektiviseringskrav motsvarande den beräknade löneökningen för 2014 på
2,2 procent.
Förvaltningens totala intäkter i budget 2014 ökar med 7,8 procent jämfört
med budget 2013. Detta förklaras främst av ovan beskrivna
landstingsbidragsökning men även av högre försäljning av IT-tjänster från
SLL IT.
Kostnadsökningsutrymmet är cirka 7,8 procent vid jämförelse mellan
budget 2013 och budget 2014 och ökningen förklaras främst av satsningar
inom FoUU och stärkt IT samt planerade kostnader för Nya Karolinska
Solna.
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Budget 2014 har ett kostnadsökningsutrymme jämfört med bokslut 2012 på
totalt cirka 16,6 procent. De ökade kostnaderna förklaras bland annat av
satsningar inom forskning, utveckling och utbildning samt budgeterade
kostnader för Nya Karolinska Solna under 2013 och 2014.1 budget 2014
tillkommer dessutom satsningen på stärkt IT för landstinget.
I förvaltningens delårsrapport 2013 prognostiseras ett helårsresultat på
64,1 miljoner kronor. Det förväntade överskottet 2013 förklaras främst av
utrustningsinvesteringar för Nya Karolinska Solna och gränsdragningen
mellan vad som hamnar som kostnad i resultaträkningen och vad som
hamnar som investering i balansräkningen. I budget 2014 har
landstingsstyrelsens förvaltning så långt det är möjligt tagit hänsyn till
gränsdragningsproblematiken.

3.2 Antaganden i budget
Landstingsstyrelsens förvaltnings kostnader inklusive avskrivningar och
finansnetto ökar med 269,2 miljoner kronor vilket motsvarar 7,8 procent
mellan budget 2013 och budget 2014.
Förändring mellan budget 2013 och budget 2014
100,0%
86,9%
80,0%

n

60,0%

55,6%

40,0%

20,0%
8,6%
4,2%
0,0%

II

9,3%

11.

7,8%
-15,8%

2,6%

-20,0%

-40,0%

Antalet helårsarbetare ökar med 4,2 procent framför allt som ett resultat av
att SLL IT anställer egen personal som ersättning för tidigare anlitade
konsulter inom Servicedesk, och genom tillsättandet av strategiska tjänster
direkt under landstingsdirektören.
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Personalkostnaderna ökar med 8,6 procent. Ökningen består av generell
löneuppräkning för 2014 på 2,2 procent samt en utökning av antalet
helårsarbetare med 35 personer.
Inhyrd personal ökar med 86,9 procent och ökningen återfinns i första hand
inom NKS Bygg. Den stora procentuella ökningen innebär en ökning från
4,9 miljoner kronor till 9,1 miljoner kronor.
Lämnade bidrag ökar med 5,8 procent främst som ett resultat av satsningar
inom FoUU-området.
Reparationer och underhåll minskar med 15,8 procent, avseende
reparationer av fastigheter och lokaler.
Avskrivningar och finansnetto ökar med 55,6 procent främst på grund av
NKS Bygg.
Övriga kostnader ökar med 2,6 procent. Ökningen avser i första hand lokaloch fastighetskostnader, IT-tjänster samt konsultarvoden.
Nya Karolinska Solna-projektet rullar på i snabb takt där
sjukhusanläggningen är under uppförande helt enligt tidplan och där
utrustningsinvesteringarna till anläggningen är i upphandlingsfas för de
tyngre delarna såsom utrustning till Bild & Funktion, fasta och trådlösa
nätverk samt datahallar. År 2014 kommer att präglas av fortsatt hårt arbete
med att följa alla tidplaner för att både anläggning och utrustning ska vara
på plats samtidigt. Riktlinjer för gränsdragning mellan resultaträkning och
balansräkning vid utrustningsanskaffningar till NKS Bygg har medfört att
utrustningsanskaffningarnas del i resultaträkningen minskat jämfört med
tidigare beräkningar.
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3.3 Resultatbudget
Förändring
Resultaträkning
Mkr

Landstingsbidrag
Försäljning av IT-tjänster

Förändring

Budget

Budget

Bokslut

Budget

Budget

2014

2013

2012

2014/Budget

2014/Bokslut

2013

2012

2 910,8

2 706,9

2 499,3

7,5%

671,5

648,6

605,2

3,5%

16,5%
11,0%

151,6

109,2

171,7

38,8%

-11,7%

S:a Verksamhetens intäkter

3 733,9

3 464,7

3 276,2

7,8%

14,0%

- Varav internt

3 628,5

3 370,0

3 202,5

7,7%

13,3%

Övriga intäkter

SLL

Personalkostnader

-670,8

-617,4

-551,0

8,6%

21,7%

-1 830,5

-1 730,7

-1581,3

5,8%

15,8%

Hyreskostnader

-149,6

-136,5

-144,2

9,6%

3,7%

IT-tjänster

-364,5

-287,8

-351,3

26,7%

3,8%

Övriga kostnader

-470,3

-532,6

-482,2

-11,7%

-2,5%

-3 485,7

-3 305,0

-3 110,0

5,5%

12,1%

-1 561,2

-1 542,0

-1 628,5

1,2%

-4,1%

Avskrivningar

-144,3

-134,1

-89,9

7,6%

60,5%

Finansnetto

-103,9

-25,6

-2,3

305,9%

4417,4%

0,0

0,0

74,0

Lämnade bidrag

S:a Verksamhetens kostnader
- Varav internt

Årets Resultat

SLL

-100,0%

Jämförelse budget 2014 mot budget 2013
Förvaltningens landstingsbidrag ökar med 203,9 miljoner kronor eller 7,5
procent jämfört med budget 2013. Ökningen består i huvudsak av 31,9
miljoner till NKS Bygg, satsningar inom FoUU på totalt 69 miljoner kronor
och 48 miljoner kronor till stärkt IT inom landstinget.
Försäljningen av IT-tjänster ökar med 3,5 procent. Intäkterna för Berga
naturbruksgymnasium minskar med cirka 15,4 procent jämfört med budget
2013. Detta förklaras framför allt av färre antal elever på skolan.
Personalkostnaderna ökar med anledning av löneuppräkning samt ett ökat
antal helårsarbetare i budget 2014.
För NKS Bygg förväntas konsultkostnader minska som ett resultat av de
beslutade principerna för gränsdragning mellan resultaträkning och
aktivering av investeringar i balansräkningen. Utrustningsprojekten
(Medicinteknisk utrustning, Informations- och Kommunikationsteknik och
Inredning) tar inte så stor del av resultaträkningen som tidigare beräknats,
på grund av att enbart kostnader i samband med förstudier kostnadsförs i
resultatet. Under kommande år kommer dessa projekt till största delen
generera räntekostnader för den pågående investeringen och allt mindre
kostnader för förstudier.
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Jämförelse budget 2014 mot bokslut 2012
Landstingsbidraget i budget 2014 är 411,5 miljoner kronor högre än i
bokslutet 2012. Förändringen förklaras av ökningar av landstingsbidraget
för 2013 och 2014. År 2014 utökas budgetramen med 203,9 miljoner kronor
och i budget 2013 fick landstingsstyrelsen inklusive NKS Bygg en utökad
ram med 207,6 miljoner kronor.
Ökade personalkostnader är en effekt av två års lönerevisioner samt ett ökat
antal helårsarbetare med 74 jämfört med bokslut 2012.
Ökningen av lämnade bidrag förklaras av två års satsningar inom FoUU.
Ökningen av avskrivningar och finansnetto är en effekt av investeringarna i
Nya Karolinska Solna.

Övrigt
En resultaträkning per projekt avseende NKS Bygg redovisas i bilaga 2.

3.3.1

Intäkter

INTÄKTER

• Landstingsbidrag (skatteintäkter) 2 910,8 mkr
Försäljning av IT-tjänster 671,5 mkr
0 Kommunal skolpeng Berga 25,0 mkr
Försäljning och övriga intäkter 126,6 mkr

Totalt har LSF i budget 2014 en omsättning på 3 733,9 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsens förvaltning finansieras främst via landstingsskatten,
det så kallade landstingsbidraget, som uppgår till 2 910,8 miljoner kronor
vilket motsvarar 78 procent av de totala intäkterna i budget 2014. Övriga
intäkter består främst av
• försäljning av IT-tjänster, motsvarande 671,5 miljoner kronor
• kommunal skolpeng och övrig försäljning från Berga
naturbruksgymnasium på sammantaget 33,6 miljoner kronor
• övriga intäkter och försäljning på 118,0 miljoner kronor avseende bland
annat vidarefakturering av uppdragsutbildningar och vidaredebiterade
kostnader för det personaladministrativa systemet Heroma.
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Försäljningen av IT-tjänster förväntas öka i budget 2014 jämfört med
budget 2013 med totalt cirka 23 miljoner kronor. Det är framför allt ett
resultat av att SLL IT:s försäljning av IT-tjänster ökar med 40,5 miljoner
kronor. Ökningen är ett resultat av i första hand ökad försäljning till hälsooch sjulwårdsförvaltningen med cirka 20 miljoner kronor och ökad
försäljning till Södersjukhuset AB med ytterligare 20 miljoner kronor.
Försäljningen till Karolinska Universitetssjukhuset beräknas minska med
cirka 35 miljoner kronor men detta kompenseras av ökad försäljning till
Stockholms läns sjukvårdsområde och försäljning till övriga kunder.
Jämfört med budget 2013 beräknas den kommunala skolpengen och
försäljningen från Berga naturbruksgymnasium minska med 6,1 miljoner
kronor i budget 2014. Det är framför allt den kommunala skolpengen som
minskar som ett resultat av att färre elever började vid skolan till
höstterminen 2013.

3.3.2

Kostnader

I tabellen nedan redovisas förvaltningens kostnader fördelade per område.
Jämfört med budget 2013 har de totala kostnaderna ökat med 269,2
miljoner kronor vilket motsvarar 7,8 procent. Ökningen förklaras i första
hand av satsningar inom FoUU samt satsningen på stärkt IT inom
landstinget. Även kostnader relaterade till byggnationen av Nya Karolinska
Solna ökar enligt plan.
I budget 2014 uppgår de totala kostnaderna inklusive avskrivningar och
finansnetto till 3 733,9 miljoner kronor och fördelar sig enligt nedan.

OMRÅDE
FoUU och bidrag
Politiska kostnader
LSF Verksamhet
SLL IT
NKS Bygg
Berga naturbruksgymnasium
Summa

Budget 2014
mkr
1 741,7
180,3
669,5
847,2
261,6
33,6
3 733,9

Budget 2013
mkr
1 669,8
178,3
594,2
764,6
218,1
39,7
3 464,7

Förändring
budget
2014/2013
mkr
71,9
2,0
75,3
82,6
43,5
-64
269,2

Förändring
budget
2014/2013
%

4,3%
1,1%
12,7%
10,8%
19,9%
-15,4%
7,8%
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KOSTNADER
m LSF-verksamhet 669,5 mkr
19 SLL IT 847,2 mkr
i NKS Bygg 261,6 mkr
n Berga naturbruksgymnasium 33,6 mkr
i Politisk organisation 180,3 mkr
B Bidrag, medlemsavgifter mm 194,8 mkr
n FoUU inkl AT/ST 1546,9 mkr
I budget 2014 uppgår de totala kostnaderna till 3 733,9 mkr och dessa fördelas enligt ovan.

KOSTNADER: FOUU OCH BIDRAG

n FoUU inkl AT/ST
1546,9 mkr
b Bidrag, medlemsavgifter mm
194,8 mkr

Landstingets satsningar inom FoUU finansieras genom det statliga ALFanslaget och genom landstingets riktade satsningar. År 2013 uppgick
satsningen inom FoUU till cirka 1,5 miljarder kronor vilket bland annat
innefattar forskningssamarbete med Kungliga Tekniska högskolan,
utökning av antal AT/ST-tjänster och särskilda utbildningssatsningar.
I budget 2014 satsar landstinget och staten tillsammans ytterligare 69
miljoner kronor jämfört med 2013, avseende bland annat utökning av AToch ST-läkartjänster 20 miljoner kronor, särskilda FoUU-satsningar på 12,3
miljoner kronor, stärkt organisation för adjungerande kliniska adjunkter,
2,5 miljoner kronor, samt Open Lab 3 miljoner kronor.
Statens preliminära ALF-uppräkning uppgår till 13,3 miljoner kronor för år
2014.
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Ändring
FoUU

2013

MKR
Gemensam
satsning stat
och SLL
SLL-interna
utbildningar
AT/ST/PTP
Summa

Staten
580,4

580,4

2014
SLL
463

Totalt
1043,4

434,5

434,5

897,5

1477,9

Staten
593,7

593,7

2013/2014
SLL
480,8

Totalt
1074,5

472,4

472,4

953,2

1546,9

Staten
13,3

SLL
17,8

37,9

13,3

55,7

I budget finns cirka 195 miljoner kronor budgeterade för bidrag till
stiftelser och föreningar, bidrag till handikapporganisationer och
förbundsavgifter/medlemsavgifter. Utöver det finns miljö-, skärgårds- och
fraktbidrag på totalt cirka 8 miljoner kronor.
Bidragen specificeras i bilaga 1.
KOSTNADER: POLITISKA KOSTNADER

1 Mandatstöd, arvoden, löner
143,6 mkr
Oförutsedda utgifter
36,7 mkr

I budget 2014 uppgår de politiska kostnaderna till totalt 180,3 miljoner
kronor. I beloppet ingår mandatstöd, arvoden och löner samt kanslianslag
på totalt 143,6 miljoner kronor. I totalsumman, 180,3 miljoner kronor,
ingår också 36,7 miljoner kronor avsedda för landstingsstyrelsens
oförutsedda utgifter.

A
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KOSTNADER: LSF-VERKSAMHET
• Personalkostnader
287,5 mkr
• Hyra, städ, kopiator etc
103,3 mkr
• IT-kostnader, IT-konsulter,
telefoni 108,8 mkr
\ Övrig drift inkl konsulter
123,3 mkr
SLL personalsatsningar
46,6 mkr

Jämfört med budget 2013 har kostnaderna för förvaltningens verksamhet
(LSF Verksamhet) netto ökat med 75,3 miljoner kronor, motsvarande 12,7
procent. Denna ökning förklaras framför allt av de satsningar som görs på
nedanstående områden.
•
•
•

Programkontor för Framtidsplan hälso- och sjukvården 12 miljoner
kronor.
SLL Innovation DS 7 miljoner kronor.
Övriga satsningar avser i huvudsak förstärkning av vissa funktioner
inom förvaltningen.

KOSTNADER: SLL IT
• Personalkostnader
280,8 mkr
h IT-tjänster, IT-konsulter, övr konsulter
298,1 mkr
nlT-programvara och licenser
74.2 mkr
!

Övrigt inkl hyror
95.3 mkr
Avskrivningar
98,8 mkr

Kostnadsökningen inom SLL IT mellan budget 2013 och budget 2014
motsvarande 82,6 miljoner kronor förklaras främst av att
personalkostnaderna ökar med 38,2 miljoner kronor och kostnader för ITtjänster, IT-konsulter och övriga konsulter ökar med 61,9 miljoner kronor.
Ökningen är delvis ett resultat av att tidigare konsulter omvandlas till egen
personal på enheten Servicedesk. Inom applikationsdrift ökar också antalet
helårsarbetare. Kostnader för IT-tjänster och IT-konsulter ökar också som
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en konsekvens av satsningen på stärkt IT inom landstinget. Övriga
kostnadsslag minskar med sammantaget 17,5 miljoner kronor. Av den
totala kostnadsökningen inom funktionsområdet avser 48 miljoner kronor
den särskilda satsningen på stärkt IT inom Stockholms läns landsting.
KOSTNADER: NKS BYGG
Personalkostnader
11.8 mkr
Lokalhyror, övriga lokalkostnader
68,4 mkr
Övriga verksamhetskostnader
37.9 mkr
Avskrivningar
39,2 mkr
Räntekostnader
104,3 mkr

Under 2014 beräknas NKS Bygg omsätta nästan 262 miljoner kronor. Den
största kostnaden utgörs av räntekostnader för den pågående
investeringen, motsvarande drygt 104 miljoner kronor i budget 2014.
Räntekostnader tillsammans med kostnader för lokaler utgör tillsammans
66 procent av de totala budgeterade kostnaderna för Nya Karolinska Solna.
Övriga verksamhetskostnader inkluderar exempelvis kostnader för
konsulter och inhyrd personal.
Konsultkostnaderna ökar något jämfört med 2012 för de resurser som
Karolinska Universitetssjukhuset utnyttjar för framför allt medicinteknisk
utrustning, MT-projektet, där både externa konsulter och Karolinskas egna
resurser hanteras som konsultkostnader i NKS Byggs resultaträkning. I
jämförelse med budget 2013 minskar kostnader för konsulter som ett
resultat av de riktlinjer för gränsdragning mellan resultaträkning och
balansräkning vid utrustningsanskaffningar till NKS Bygg som beslutades
2012. Detta har medfört att utrustningsanskaffningarnas del i
resultaträkningen generellt har minskat jämfört med tidigare beräkningar.
Teknikhuset levereras till landstinget i maj 2014 vilket innebär att de delar
av vederlaget som påverkar resultaträkningen såsom servicekostnad,
livscykelkostnad och ränta ökar, liksom även avskrivningar.
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KOSTNADER: BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM
a Personalkostnader
18,0 mkr
n Material och varor
1,9 mkr
n Lokal- och fastighetskostnader
7,9 mkr
Övriga verksamhetskostnader
5,4 mkr
Avskrivningar
0,4 mkr

Berga naturbruksgymnasium ägs och drivs av Stockholms läns landsting
men finansieras främst av den kommunala skolpengen, som står i direkt
relation till antal elever på skolan, samt till viss del genom försäljning av
produkter från anläggningen.
Under 2013 har verksamheten på Berga haft färre elever än beräknat vilket
påverkat ekonomin negativt. Dessutom är andelen elever med särskilda
behov större än tidigare vilket medför högre kostnader för personal. Denna
trend kvarstår också i budget 2014 vilket bland annat återspeglas i en lägre
intäkt i form av den kommunala skolpengen. Verksamheten kommer att stå
under ekonomisk press under 2014 som ett resultat av ovanstående
situation. Anläggningens gamla och slitna ladugård påverkar också
situationen med ökade underhållskostnader.
Personal
Antalet helårsarbetare i slutlig budget 2014 har ökat netto med 35 jämfört
med budget 2013. 41 nya tjänster budgeteras 2014 samtidigt som sex
tjänster flyttats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2013.
Utökningen består av:
• Tre strategiska tjänster som placeras direkt under landstingsdirektören.
• LSF Administration: Fem IT-tekniker som ert resultat av införande av
ny IT-miljö samt en webbansvarig och en enhetschef.
• SLL Personal och utbildning: Avdelning Avtal, pension och uppföljning
utökar med ytterligare en befattning.
• SLL IT: Antalet helårsarbetare ökar inom funktionsområdet framför
allt som ett resultat av att tidigare konsulter omvandlas till egen
personal på enheten Servicedesk. Inom applikationsdrift ökar också
antalet helårsarbetare. Samtidigt minskar antalet helårsarbetare inom i
första hand verksamhetsnära tjänster då detta tjänsteområde överförs
till verksamheterna inom sjukhusen. Nettoeffekten av dessa
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förändringar inom SLL IT gör att antalet helårsarbetare ökar med 30.
Under 2013 flyttades sex IT-arkitekter från SLL IT till hälso- och
sjiikvårdsförvaltningen.
Personalkostnaderna ökar med 8,6 procent jämfört med budget 2013 vilket
bland annat förklaras av löneuppräkning. Löneuppräkning förklarar
personalkostnadernas ökning även för planår 2015-2016.
Personalkostnadsökningen i budget 2014 är dessutom en effekt av att
antalet helårsarbetare inom förvaltningen förväntas öka med 35.
FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN

BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

(närvaro- och frånvarotid exkl extratid)

2013

2014

2015

2016

Totalt antal helårsarbeten

835

870

870

870

- strategiska

tjänster

under

landstingsdirektören
- IT-tekniker

LSF Service

- Avtal, pension och
- LSF

3
5

uppföljning

1

Kommunikation

2

- SLL ITServicedesk

40

- SLL IT

-27

Vårdsystem

- Övriga verksamhetsförändringar

SLL IT

11
35

Övriga kostnadsslag,

avskrivningar

och finansnetto

Lokal- och fastighetskostnader ökar i budget 2014 mot budget 2013 med
cirka 19 procent som ett resultat av framför allt högre kostnader för
fastighetsservice och högre lokalhyror. Kostnaderna för reparation och
underhåll av fastigheter är lägre i budget 2014 än i budget 2013.
Konsultkostnaderna ökar i budget 2014 jämfört med budget 2013.
Ökningen är delvis en effekt av det nytillkomna funktionsområdet SLL
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar och återfinns dessutom inom
SLL Ekonomi och finans.
Kostnaden för IT-programvaror och licenser beräknas minska med cirka 6
procent i budget 2014. Dessutom beräknas kostnaderna för diverse övriga
tjänster sjunka framför allt inom NKS Bygg.
Jämfört med budget 2013 ökar avskrivningar och finansnetto med 55,6
procent i budget 2014, främst på grund av att NKS Bygg kostnadsför räntor
för pågående investeringar i egen regi samt utrustningsinvesteringar.
Samma påverkan har NKS Bygg mellan budget 2014 och bokslut 2012, då
avskrivningar och finansnetto sammanlagt ökar med 169 procent.
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Produktivitet och effektivitet

Förvaltningens budget 2014 bygger på ett landstingsbidrag på 2 910,8
miljoner kronor och innebär en ökning på 7,5 procent eller 203,9 miljoner
kronor jämfört med föregående år. Den utökade ramen täcker inte
kostnaden för samtliga beslutade satsningar och några specifika
kostnadsökningar inom förvaltningen. Det innebär att förvaltningens
verksamhet har fått ett generellt effektiviseringskrav motsvarande
beräknade lönekostnadsökningar på 2,2 procent för 2014. Den totala
effektiviseringen i budget 2014 motsvarar cirka 16,5 miljoner kronor.

3.4 Balansbudget
Balansräkning

Budget
2014

Budget

Bokslut

Förändring

2013

2012

Budget

Budget

2014/Budget

2014/Bokslut

2013

2012

Mkr

Förändring

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

14 527,4

10 758,0

6 988,5

35,0%

107,9%

Omsättningstillgångar

707,2

511,8

840,7

38,2%

-15,9%

137,6

- varav kassa bank
SUMMA TILLGÅNGAR

-91,9%

-97,1%

15 234,6

4,0

11 269,8

49,1

7 829,2

35,2%

94,6%

86,7

22,5

96,5

285,3%

-10,2%

EGET KAPITAL
Eget kapital
- varav årets

resultat

Avsättningar (samt ev. Minoritetsintresse)

74,0
11,2

11,5

Långfristiga skulder

5 852,9

Kortfristiga skulder

9 283,8
15 234,6

-100,0%

11,7

-2,6%

-4,3%

4 442,5

2 887,6

31,7%

102,7%

6 793,3

4 833,4

36,7%

92,1%

11 269,8

7 829,2

35,2%

94,6%

SKULDER

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Förändringar mellan budget 2014 och budget 2013
Anläggningstillgångarna ökar mellan åren huvudsakligen till följd av
pågående nybyggnation vid Nya Karolinska Solna. I värdet ingår upparbetat
byggvärde enligt OPS-avtalet, räntekostnader motsvarande kreditivränta
samt indirekta byggkostnader. Teknikhuset kommer att levereras under
2014 till ett värde av 1,8 miljarder kronor.
Omsättningstillgångarnas förändring förklaras huvudsakligen av ökade
kortfristiga fordringar. De likvida medlen minskar till följd av planerade
investeringar.
Eget kapitals förändring beror på att prognostiserat utfall 2013 redovisas
som eget kapital i budget 2014 och prognostiserat utfall 2012 behandlades
likadant i budget 2013.
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Beloppet under Avsättningar kommer sig av ett domslut år 2005.
Utbetalningar sker månadsvis och beräknas fortgå till och med 2044.
Skillnaden motsvarar beräknade utbetalningar under 2014.
Långfristiga skulder beräknas öka då skulden mot projektbolaget byggs upp
successivt i takt med att byggnationen av Nya Karolinska Solna fortlöper.
Skulden ökar enligt plan men reduceras 2014 med en engångsersättning på
343 miljoner kronor som kominer att utbetalas i samband med att
Teknikhuset levereras.
De kortfristiga skuldernas förändring beror på att investeringar vid Nya
Karolinska Solna delvisfinansierasgenom ökad checkräkningskredit i
budget 2014.

Förändringar mellan budget 2014 och bokslut 2012
Anläggningstillgångarnas ökade värde mellan åren beror främst på
investeringar i Nya Karolinska Solna. Under 2014 förväntas värdet av
pågående nybyggnation OPS att fortsätta öka enligt plan.
Omsättningstillgångarnas förändring förklaras huvudsakligen av minskade
likvida medel till följd av investeringar.
Eget kapitals förändring beror på att prognostiserat utfall 2013 redovisas
som eget kapital i budget 2014, samt att utfall i bokslut 2012 reglerats mot
Koncernfinans under 2013.
Beloppet under Avsättningar kommer sig av ett domslut år 2005.
Utbetalningar sker månadsvis och beräknas fortgå till och med 2044.
Skillnaden här motsvarar planerade utbetalningar 2013 och 2014.
Förändringar av långfristiga skulder mellan 2012 och 2014 avser främst
Nya Karolinska Solna, då skulden till OPS-bolaget ökar enligt plan.
De kortfristiga skuldernas förändring beror på att investeringar vid Nya
Karolinska Solna delvisfinansierasgenom ökad checkräkningskredit i
budget 2014.

LS 1309-1166

Stockholms läns landsting

20 (62)
LSF BUDGET 2014
2013-10-29

LS 1309-1166

3.5 Investeringar
Investeringar
Mkr

Budget

Budget

Planering

Planering

Planering

Planering

2013

2014

2015

2016

2017

2018

108,0

125,0

80,0

0,3

2 903,8

2 552,3

1 213,1

0,0

29,0

11,0

0,0

0,0

NKS Bygg
Investeringar i landstingets fastigheter
Objekt tidigare beslutade i LF
NKS-relaterade byggutgifter
Pågående nybyggnation - OPS
Tilläggsavtal mot projektavtalet

203,0
2 638,0
70,0

72,0
3 062,7
98,0

Utredningsbeslut
Behålla ALB
Påbyggnad strålhus 80 vpl

8,0

7,0

44,0

43,0

26,0

93,0

109,0

180,0

159,0

42,0

41,0

124,5

140,5

240,0

246,0

3 281,3

3 052,8

1 735,1

314,3

Inriktningsbeslut
Thorax/lab

9,0

S u m m a investeringar i landstingets
fastigheter

2 920,0

3374,7

Utrustningsinvesteringar
Objekt tidigare beslutade i LF
IKT 0 B&F, tidigare
genomförandebeslut

234,0

453,8

385,8

517,5

241,2

0,0

56,6

208,1

465,4

868,3

310,1

0,0

3,1

47,6

106,6

0,0

0,0

79,8

80,2

80,1

80,0

0,0

Genomförandebeslut
MT utrustning
Inredning

Ospecificerade objekKlOO mkr
S u m m a utrustningsinvesteringar

79,8
370,4

744,8

979,0

1 572,5

631,3

0,0

144,0

118,4

74,0

98,0

79,9

73,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Övriga investeringar
IT-investeringar
E-arkiv

1,5

1,0

1,0

1,5

Biobank

0,3

0,1

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,6

7,4

0,0

0,0

0,0

0,0

LSF Ekonomi
LSF Service
TMR

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oförutsett

3,7

3,9

1,9

1,7

1,7

0,3

Berga naturbruksgymnasium

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

77,5

101,7

83,1

74,8

4 337,8

4 727,0

2 449,5

389,1

S : a övriga i n v e s t e r i n g a r

Totalt investeringar

161,1

3 451,5

131,3

4 250,8
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De dominerande investeringarna i budget 2014 för landstingsstyrelsens
förvaltning avser uppförandet av Nya Karolinska Solna.

NKS Bygg
Landstinget kommer fram tills det att det nya sjukhuset är färdigställt ha
fortsatta utgifter för bland annat förbindelser över och under Solnavägen,
exploateringsbidrag för Solnavägen, oberoende besiktningsman,
kontrollorganisation mot projektbolaget, kommunikationsinsatser,
konstnärlig utsmyckning, räntor för egna bygginvesteringar och diverse
andra åtgärder.
Arbetet med den konstnärliga utsmyckningen fortsätter hand i hand med
arbetet för anläggningens gestaltning.
Kommunikationsinsatser görs i samarbete med framförallt hälso- och
sjukvårdsförvaltningens kommunikationsavdelning, som bland annat
bevakar mediafrågor för NKS Byggs räkning. Fler parter är i dagsläget
delaktiga i kommunikationsprojekten vilket är positivt vad gäller delad
finansiering, men samtidigt kan ställtiden bli längre för att godkänna
projektprofil och liknande.
Beslutade tilläggsavtal avser i huvudsak tillagningskök och strålskydd. Ett
beslut om påbyggnad av strålhuset för art möjliggöra fler vårdplatser i
anläggningen samt att inte uppföra patienthotellet lämnades av
landstingsstyrelsen till landstingsfullmäktige i oktober 2013.
Ett beslut om att utreda framtiden för Astrid Lindgrens barnsjukhus, ALB,
avser analys av vilka fastighetsinvesteringar som kommer att behövas för
att försörja ALB som fristående kvarter. Inriktningsbeslut för Thorax/lab
går vidare med beräkningar för investeringar i N-kvarteret samt skyway
med mera till L-kvarteret.
Investeringar i nybyggnation - OPS följer projektavtalet och den modell
som den pågående byggnationen redovisas efter. Investeringsbeloppet
motsvarar 100 procent av byggvärdet, plus räntekostnad för landstinget och
projektbolaget, motsvarande den kreditivränta som normalt belastar en
byggnation under uppförande samt indirekta byggkostnader. Landstinget
utbetalar däremot bara 50 procent av investeringsvärdet samt ränta för eget
kreditiv.
Utrustningsanskaffningarna kommer från och med 2014 att generera en
större post i investeringsbudgeten. Totalt över tid ska investeringarna i
utrustning inte överstiga beslutad totalram på 4,3 miljarder kronor. För
samtliga upphandlingsområden, medicinteknisk utrustning, informationsoch kommunikationsteknologi, samt inredning, finns nu ett
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genomförandebeslut. Bild & Funktion inom upphandlingen för
medicinteknisk utrustning, fasta och trådlösa nätverk samt datahall inom
informations- och kommunikationsteknologi genomför upphandlingarna
planenligt som konkurrenspräglad dialog.

Övriga investeringar
Övriga investeringar inom landstingsstyrelsens förvaltning består i
huvudsak av investeringar inom IT. I budget 2014 finns IT-investeringår till
ett värde av 118,3 miljoner kronor. År 2014 är det framför allt investeringar
relaterade till en gemensam PC plattform (Windows 7-projektet) på totalt
35 miljoner kronor samt investeringar i PC-utbyten på 37 miljoner kronor.
Totalt över åren finns dessutom 7 miljoner kronor budgeterat för flytt av
datahallar.
LSF Service budgeterar investeringar i inventarier och IT miljö på 7,4
miljoner under 2014.
Dessutom finns en post på 4 miljoner kronor för år 2014 avseende
oförutsett.

4. STYRNING
4.1 Styrning inom landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning är en politiskt styrd organisation.
Styrningen inom förvaltningen utgår från reglementen som baseras på
kommunallagen samt de övergripande styrningsprinciper somfinnsför
Stockholms läns landsting.
Förvaltningens ledningssystem innefattar styrdokument,
organisationsstruktur, lednings- och beslutsprocesser, styrmodeller och
metoder för uppföljning. Tillsammans fastställer delarna i ledningssystemet
grundprinciperna för ledning av verksamheten, för att ställa upp mål samt
för att uppnå dessa mål. Ledningssystemet fokuserar på att verksamheten
ska kunna följas genom alla dessa delar.
Funktionsområdesdirektörerna och planeringschefen för
landstingsdirektörens stab styr, leder, planerar och följer upp sina
respektive verksamheter. Tillsammans med landstingsdirektören,
biträdande förvaltningschefen och direktören för ägarstyrning bildar de
LSF Ledning.
Landstingsdirektören har det yttersta ansvaret för alla beslut i
förvaltningen, men delegerar vissa frågor till funktionsområdesdirektörerna
och andra befattningshavare.
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Landstingsdirektören har delegerat ansvaret för förvaltningens
verksamhetsstyrning, mål och uppföljning till biträdande
förvaltningschefen som leder LSF Ledning i detta arbete.
LSF Ledning är ansvarig för att leda och följa upp helheten och att
säkerställa att ekonomi, verksamhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö följs
upp inom ramen för ledningssystemet. Förvaltningen har ett certifierat
miljöledningssystem, baserat på ISO-standarden 14001:2004.
Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar inom ramen för
Framtidens LSF.

4.2 Mål och strategier 2014-2016
4.2.1

Landstingsövergripande mål

ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
•

En ekonomi i balans

•

Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården

«

Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken

•

Hållbar tillväxt

•

Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet

•

Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

I förvaltningens uppgift ingår att ge verksamhetsstöd till landstingets
verksamheter i arbetet med att uppnå landstingets övergripande mål.
Förvaltningen har också specifikt ett ansvar för att leda och styra arbetet för
följande landstingsövergripande mål:
• En ekonomi i balans
o Hållbar tillväxt
o Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare
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Nedan presenteras landstingsövergripande mätetal för dessa mål.

Mål

Indikator

Mkr

Utfall
2012

Prognos
2013

Mål
2014

EKONOMI 1 BALANS
God
ekonomisk
hushållning

Resultat:
Ett positivt resultat enligt balanskravet

37

-

52

Finansiering:
4 478
= Ja

-

100%

procent
Skuldsättning:
Att lånefinansiering inte används för att finansiera

2 390

-

Ja

6,9%

-

=/<ll%

89%

-

=/<131%

Ersättningsinvesteringar självfinansieras till 100

drift eller ersättningsinvesteringar

= Ja

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnadernas andel får maximalt uppgå till
11 procent av de samlade skatteintäkterna
Skuldsättningsgrad:
Skuldernas andel får maximalt uppgå till 131 procent
av de samlade skatteintäkterna

Mål

Indikator

Utfall
2012

Prognos
2013

Mål
2014

HÅLLBAR TILLVÄXT
En ledande
tillväxtregion

Skatteunderlagets årstaktsutveckling i länet ska
vara lika hög som eller högre än riket/övriga riket

5,0% /

=/> riket/

3,9%

övriga
riket

Forskning och utveckling:

*

Regionala bruttoutgifter för forskning och
utveckling i förhållande till bruttoregionprodukten

Effektivt
miljöarbete

Energianvändningen i verksamhetslokaler:
Energianvändning per kvadratmeter (kWh/m2)
Andel ekologiska livsmedel
Klimatpåverkan från medicinska gaser:
Kg C02-ekvivalenter per invånare

Socialt
ansvarstagande

237

-

227**

25%

-

28%

2,2

-

2,2

Likvärdig behandling av alla Invånare:
* * *

Andel av landstingets nämnder och bolag som
infört metoder och verktyg för systematiskt arbete
Delaktighet för personer med
funktionsnedsättning:
Andel nämnder och bolag som infört metoder

-

-

* * *

och verktyg för systematiskt arbete
Uppförandekod för leverantörer:
40%

Andel av betydande leverantörer som granskats
avseende socialt ansvarstagande

Säkra processer

Säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt
sätt:
Andel nämnder och bolag som infört metoder och

-

-

verktyg för systematiskt arbete
Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster:
Leverans enligt överenskomna servicenivåer

****
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* Indikator hämtad ur Innovationskraft Sthlm:s Effektindikatorer.
Innovationskraft Sthlmfåruppgifter från Eurostat som publicerar dessa
vartannat år. Senaste publicering (år 2011) gäller utfall 2009: 3,9 procent.
Nästa publicering gäller utfall 2011 och publiceras hösten 2013. År 2011
uppgick FoU-utgifterna i Stockholms län till 39, 4 miljarder kronor vilket
motsvarar 33,4 procent av rikets FoU-utgifter.
** I dessa siffror ingår endast fastigheter som ägs av Landstingsfastigheter
AB. Dock ska även trafikförvaltningen inkluderas i mål och uppföljning och
ska energieffektivisera med 6 procent 2014 jämfört med 2011.
***Mätning görs i samband med uppföljning i årsbokslut 2014 där
förvaltningar och bolag får kryssa i Ja, Delvis eller Nej samt skriva en kort
sammanfattning av vad som genomförts och vad som planeras.
Landstingsstyrelsens förvaltning ska definiera dessa nivåer (Ja, Delvis, Nej)
under 2014, det vill säga det ska finnas en beskrivning av vad som krävs för
att kryssa respektive nivå.
****Inför 2014 pågår arbete med att definiera vilka tjänster och nivåer som
ska följas upp enligt så kallad Service Level Agreement, SLA, det vill säga
leveransgrad enligt överenskomna servicenivåer (skala: 0-100 %). Detta för
att mätning ska vara möjlig från början av 2014. Uppföljning görs i
årsbokslut 2014.
Mål

Indikator

Utfall
2012

Prognos
2013

Mål
2014

ATTRAKTIV OCH KONKURRENSKRAFTIG ARBETSGIVARE
Stolta
medarbetare

AKA-index:

76

78

72

74

Uppföljning av S L L s Personalpolicy i
medarbetarenkäten bestående av: aktivt
ansvarstagande, kund- och resultatfokus, förändring
och utveckling, jamlikhetsindex, hälso- och
stressindex samt motivationsindex. Skala 1-100

Chef- och
ledarskap

Ledningsindex:

Systematisk
kompetensplanering

Systematisk kompetensplanering:

Ledningsindex på landstingsövergripande nivå från
medarbetarenkäten. Skala 1-100
Andel av landstingets nämnder och bolag som
påbörjat införandet av landstingets modell för
systematisk kompetensplanering, KOLL

30%

35%

70%
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4.2.2

Förvaltningens mål

Förvaltningsinterna mätetal för de landstingsövergripande målen:

Mål

Utfall
2012

Indikator

Prognos
2013

Mål
2014

EKONOMI 1 BALANS
God
ekonomisk
hushållning

Mål

74

Resultat:
Ett positivt resultat enligt balanskravet

Utfall
2012

Indikator

64,1

Prognos
2013

0

Mål
2014

HÅLLBAR TILLVÄXT
Effektivt
miljöarbete

Energianvändningen i verksamhetslokaler:
Energianvändning per kvadratmeter (kWh/m2)

-

-

*

—

-

**

Andel ekologiska livsmedel

Säkra processer

Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster:
Leverans enligt överenskomna servicenivåer

* Arbetet med fastslå miljömål för 2014-2016 genomförs under första delen
av 2014.
**SLL IT ska i verksamhetsplaneringen för 2014 definiera vilka tjänster och
nivåer som ska följas upp enligt så kallad Service Level Agreement, SLA, det
vill säga leveransgrad enligt överenskomna servicenivåer (skala: 0-100 %).
Detta för att mätning ska vara möjlig från början av 2014. Uppföljning görs
i årsbokslut 2014.
För att styra mot de övergripande målen för Stockholms läns landsting har
förvaltningen också arbetat fram mål inom de fem perspektiven kund,
verksamhet, process, medarbetare och ekonomi.
MÅLOMRÅDE

LSF-MÅL

INDIKATORER

KUND

Nöjda kunder och
medborgare

Öka Nöjd-Kund-Index. Skala 1-5

VERKSAMHET

Effektiv verksamhet

Genomförandegrad av LF-uppdrag

PROCESS

Effektiv verksamhet

Öka Nöjd-Medborgar-lnclex. Skala 1-5
Kund: Öka Operativa insatser och Resultat
Intern styrning/kontroll: öka till 3
Genomförandegrad rekommendationer
Kund: Öka tillgänglighet och vägledning

MEDARBETARE

Motiverade
medarbetare

Öka Medarbetarlndex
Minska sjukfrånvaron
Kund: Öka Bemötande och Kompetens

EKONOMI

Ekonomi i balans

OH-kostn/medarbetare ska minska
Bruttokostnadsutvecklingen ska minska
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4.2.3

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2010

Landstingsstyrelsen har uppdraget att vara regionplaneorgan för
kommunerna i Stockholms län och ansvarar för regionplaneringen samt de
regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna inom Stockholms läns landsting.
Till grund för landstingets planering och arbete ligger den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, som antogs av
landstingsfullmäktige under våren 2010. Planen utgår från visionen att
regionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Regionen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Tillgängligheten ska vara
hög för alla typer av resor. Stockholmsregionen ska vara en ledande
tillväxtregion som ska främja innovationer och inspirera människor att
starta och utveckla verksamheter. Med bättre förutsättningar för forskning,
näringsliv och kultur ökar invånarnas chanser att hitta utvecklande arbeten.
Livsmiljön ska vara god genom en ren luft och rent vatten samtidigt som
människor ska känna tillit till varandra och ha förtroende för
samhällsorganen. Regionen ska använda resurserna effektivt samtidigt som
miljöpåverkan ska vara låg.

4.2.4

Uppdrag

De av landstingsfullmäktige fastställda uppdragen till förvaltningen
hanteras i ordinarie verksamhet genom fördelning till respektive ansvarig. I
kapitel 5.2, Verksamhetens omfattning och innehåll, redogörs för de
satsningar och åtgärder som förvaltningen ska genomföra med
utgångspunkt från uppdrag och mål i SLL Mål och budget 2014.
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5. VERKSAMHET
5.1 Verksamhetsfakta
5.1.1

Uppdrag

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar på direkt uppdrag av
landstingsstyrelsen via landstingsdirektören. Förvaltningens främsta
uppgift är att stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och
samordna landstingets verksamhet samt att strategiskt och operativt arbeta
för att nå de uppsatta målen i den av landstingsfullmäktige fastställda
budgeten.

5.1.2

Verksamhetsidé

Med kompetenta, ansvarstagande och motiverade medarbetare arbetar vi
strategiskt och operativt för att nå de av landstingsfullmäktige uppsatta
målen samt ger god service på ett effektivt sätt till invånarna i Stockholms
län. Tillsammans med förvaltningar och bolag effektiviserar och utvecklar
landstingsstyrelsens förvaltning landstingets verksamheter.

5.1.3

Ansvarsområden

Verksamhetsstöd
•
•
s
•

till landstingets

verksamheter

Samordning och processtöd
Stöd för styrning och utveckling
Personalstrategiskt arbete samt utbildning
Arkivmyndighet i landstinget

Regional och internationell
•
•
•
•
•

organisationen

Beslutsprocessen
Verksamhetsstyrning och -utveckling
Ekonomi, finansiering och investeringar
Administrativ service

Verksamhetsstöd
•
•
•
•

till den politiska

verksamhet

Regional utveckling och tillväxt
Samverkan och omvärldsbevakning
Krisberedskap och katastrofplanering
Regionalt biobankscentrum
Naturbruksgymnasium
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5.2 Verksamhetens omfattning och innehåll
Med utgångspunkt från förvaltningens uppdrag och ansvarsområden kan
verksamheten sammanfattas inom följande fyra områden:
•
•
•
•

Ekonomi och investeringar
Hållbar verksamhet och tillväxt
Landstinget som arbetsgivare
Styrning, samordning och stöd

De första tre verksamhetsområdena har direkt koppling till landstingets
övergripande mål och det fjärde handlar om förvaltningens uppgift att
stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna
landstingets verksamhet.
I de följande avsnitten redogörs för de satsningar och åtgärder som
förvaltningen ska genomföra med utgångspunkt från uppdrag och mål i
SLL Mål och budget 2014. För fullständig beskrivning av respektive
verksamhetsavsnitt hänvisas till texter som finns i SLL Mål och budget
2014.

EKONOMI OCH STRATEGISKA INVESTERINGAR
Landstingsstyrelsens förvaltning kommer i enlighet med beslut i Mål och
budget 2014 att arbeta för att uppnå det övergripande målet Ekonomi i
balans. Landstingsstyrelsens förvaltning består av många
specialistområden som med sin kompetens aktivt arbetar för att
säkerställa att de ekonomiska målen nås.
ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

EN EKONOMI I BALANS
o

God ekonomisk hushållning
Resultat:
Ett positivt resultat enligt balanskravet
Finansiering:
Ersättningsinvesteringar självfinansieras till 100 procent
Skuldsättning:
Att lånefinansiering inte används för att finansiera drift eller
ersättningsinvesteringar
Kapitalkostnader:
Kapitalkostnadernas andel får maximalt uppgå till 11 procent av de
samlade skatteintäkterna
Skuldsättningsgrad:
Skuldernas andel får maximalt uppgå till 131 procent av de samlade
skatteintäkterna
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Det övergripande målet Ekonomi i balans är nedbrutet i fem indikatorer i
enlighet med sammanställningen ovan. Endast en av dessa indikatorer är
direkt applicerbar på landstingsstyrelsens förvaltning, nämligen
resultatmålet. Landstingsstyrelsens förvaltning består dock av många
specialistområden som med sin kompetens starkt bidrar till möjligheten att
arbeta mot att målen nås för samtliga indikatorer samt det övergripande
målet Ekonomi i balans.
För att uppnå det övergripande målet och skapa goda förutsättningar över
tid krävs att landstingsstyrelsens förvaltning genomför ett effektivt arbete
med landstingets kostnadsutveckling, kommande investeringar och
kostnadseffektiva upphandlingar men också att förvaltningen säkerställer
att ekonomiska underlag och processer håller en hög kvalitet och levereras
vid rätt tidpunkt.
VERKSAMHETSOMRÅDE

EKONOMI OCH INVESTERINGAR

Beskrivning

Verksamheter

Övergripande ekonomisk planering,
redovisning och samordning samt
uppföljning ska säkerställa processer och
kvalitetssäkrade underlag för
kostnadseffektiva prioriteringar. Detta för
att skapa förutsättningar för att uppnå en
ekonomi i balans. Väl genomförda
upphandlingar som resulterar i goda
affärer är också ett sätt att styra
kostnadsutvecklingen i landstinget.

•
o
•
•
•

Ekonomistyrning och Investeringar
Koncernredovisning
Strategiska fastighetsfrågor
NKS Bygg
Samordnade upphandlingar

Ekonomistyrning och koncernredovisning
Utifrån landstingets målsättning om en ekonomi i balans är det fortsatta
arbetet med att utveckla en samlad ekonomistyrningsstrategi för
Stockholms läns landsting av stor vikt. Förvaltningen kommer att
eftersträva att ekonomistyrningsstrategin blir ett stöd för ert effektivt
ekonomiarbete.
Den av landstingsfullmäktige beslutade investeringsstrategin ska utifrån
god ekonomisk hushållning skapa möjlighet att styra, utvärdera, samordna
och följa upp landstingets investeringar. Strategin och den tillhörande
ansvars- och beslutsordningen beskriver tydligt den ansvarsfördelning som
finns inom landstinget för att möjliggöra att den bästa kompetensen finns
samt att samråd nyttjas för olika sakfrågor.
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Förvaltningen analyserar den ekonomiska utvecklingen och säkerställer
prioriteringsprocessen för landstingets samlade investeringar för att uppnå
en ekonomi i balans över tid.
Viktiga verktyg för kostnadskontroll, analys och åtgärder är koncernens
budget- och bokslutsprocess som resulterar i olika beslutsunderlag. Under
2013 gjordes en stor omarbetning av budgetunderlaget och en
genomlysning har påbörjats avseende årsredovisningen. Dessa båda
övergripande processer skapar möjlighet till en effektiv ekonomihantering.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att alla ekonomiska underlag och
processer håller en hög kvalitet och levereras vid rätt tidpunkt. Under
2013/2014 kommer det inom redovisningsområdet att ske en
implementering av K3, en anpassning till följd av nytt regelverk. En
översyn kommer även att ske avseende koncernens kontoplan samt
koncerngemensamma redovisningsprinciper för materiella
anläggningstillgångar.
Under hösten 2013 genomförs en genomlysning av hur den interna
kontrollen bör se ut, hur den kan utvecklas samt vilka utbildningsbehov
som finns. Resultatet ska ligga till grund för en vidareutveckling av
området. Arbetet med återrapportering av internkontroll kominer även att
ses över.
Utbildnings- och informationsinsatser inom ekonomiområdet planeras för
att få en bredare förankring av de landstingsövergripande målen och
behovet av kostnadskontroll. Insatser görs för att säkerställa efterlevnad av
både interna och externa regler och riktlinjer.
Därutöver fortsätter arbetet med ett antal utvecklingsprojekt, dessa avser
till exempel den operativa ägarstyrningen samt uppsiktsplikten.

Upphandling
Väl genomförda upphandlingar som resulterar i goda affärer är ett sätt
att styra kostnadsutvecklingen i landstinget. Genom väl genomförda
samordnade upphandlingar, tillsammans med landstingets verksamheter
och i dialog med leverantörer under avtalstiden, erbjuds kostnadseffektiva
inköp. Detta är särskilt fallet vid stora upphandlingar eller upphandlingar
av avtal som löper över flera år.
En masterdatabas med GSi-standardiserad artikelinformation skapas för
att möjliggöra användningen av patientnära skanning på Nya Karolinska
Sjukhuset redan från driftstart. I arbetet med att skapa Masterdatabasen
ingår kartläggning av artikelflöden samt kategorisering och konvertering av
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artikelinformation. Hanteringen av artikelinformationen är tätt knuten till
den avtalsförvaltning som sker inom SLL Upphandling och det är därför
mest effektivt att förlägga systemförvaltningen till avdelningen.
Utvidgad kvalitetsgranskning av upphandlingar är en satsning som kan
bidra till färre förlorade överprövningar och därmed minska risken att
behöva göra om upphandlingar.
Under 2014 fortsätter satsningen på det nationella CSR-projektet,
Corporative Social Responsibility, inom ramen för Landstingsnätverket för
upphandling, LflJ. Arbetet med att utveckla en avtalsdatabas för
uppföljning av sociala krav, som sker i samverkan med Miljöstyrningsrådet,
är i slutfasen.

Strategiska investeringar
För att genomföra Framtidsplan för hälso- sjukvård krävs omfattande
förändringar av vårdlokaler. Ijuni 2012 presenterades en 10-årig
investeringsplan för anpassning och utbyggnad av lokaler inom vården.
Det första och största projektet i investeringsportföljen är byggandet av
Nya Karolinska Solna. Sjukhusets inriktning på den avancerade
hög specialiserade vården påverkar även vårdinnehållet för övriga
sjukhus inom landstinget.
Under våren 2013 togs genomförandebeslut för investeringen vid Södertälje
sjukhus, det projekt som hunnit längst i arbetet. Inom flertalet av de övriga
projekten i portföljen fortsätter arbetet med förstudier och
programhandlingar och parallellt med detta pågår en planering för att
påbörja vissa tidskritiska delprojekt i portföljen. Inom samtliga akutsjukhus
och sjukhus har arbetet strukturerats och styrgrupper utsetts för att
säkerställa att tider, kostnader och vårdinnehåll för projekten kan hållas.
Ett nära samarbete mellan programkontoret för Framtidens hälso- och
sjukvård, SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, Locum och de
olika sjukhusen har etablerats och är en förutsättning för att målen i
Framtidsplanen ska kunna uppfyllas. Inom och mellan de olika projekten
finns också en mängd viktiga samband avseende bland annat vårdinnehåll
och tider. Under 2014 kommer dessa att kartläggas och hanteras av
parterna gemensamt.

Strategiska fastighetsfrågor
Landstingsstyrelsen ansvarar för övergripande fastighetsstrategiska frågor
inom Stockliolms läns landsting. Med det avses till exempel investeringarna
i sjukhusbyggnader inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård och
Nya Karolinska Solna men även andra strategiska fastighetsfrågor avseende
både vård och trafik. I syfte att samordna detta arbete inrättades under
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2013 en särskild organisation inom landstingsstyrelsens förvaltning, SLL
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Funktionen kommer utöver
de strategiska investeringarna under 2014 att arbeta vidare med
planeringen av området Norra Hagastaden samt i samverkan med berörda
organisationer och bolag inom landstinget leda arbetet med övriga
fastighetsstrategiska frågor.

Nya Karolinska Solna
Nya Karolinska Solna kommer att öppna för den första patienten 2016 och
ska stå helt klart under hösten 2017. En viktig uppgift för sjukhuset är att
stärka samverkan mellan vård, klinisk forskning, grundforskning och
utbildning så att ny kunskap och forskningsresultat snabbare kan tas i bruk.
Det nya sjukhuset inrymmer därför även lokaler för utbildning och
forskning med ett flertal speciallaboratorier och har fysisk förbindelse med
Karolinska Institutet. Nya Karolinska Solna är en av förutsättningarna för
att visionen, att Stockholmsregionen år 2025 ska vara ett världsledande Life
Science-kluster, ska kunna förverkligas. Visionen bärs gemensamt av
sjukvården, universiteten och Life Science-industrin. En synkronisering av
de strategiska projekten i Framtidsplanen med färdigställandet av Nya
Karolinska Solna är av stor betydelse för att tillgodose det samlade
vårdbehovet inom landstinget.
Byggnadsarbetena går planenligt och under 2014 är följande planerat:
•

•

•

•
«

Teknikbyggnaden U3 kommer att vara i stort sett färdig vid årsskiftet
2013/2014 och kommer att driftsättas under våren 2014 för att vara
helt färdig och formellt lämnas över i maj 2014.
Färdigställandet av sjukhusbyggnaden Ui fortsätter under 2014.
Ai-betet med fasaden i den så kallade tårtbiten mot Solnavägen påbörjas
vid årsskiftet 2013/2014. Stomkomplettering/inredning pågår i övriga
byggnader. I den första byggnaden, Ui:6, kommer byggnadsarbetena
gradvis att färdigställas under året och medicinskteknisk utrustning av
Prioritet 1 att börja monteras under hösten 2014.
Montering av stommen för laboratoriebyggnad U2 kommer att pågå vid
årsskiftet 2013/2014 för att färdigställas under våren. Detta följs av
fasadarbeten som färdigställs under året. Invändigt pågår
installationsarbeten och montering av innerväggar.
Behandlingsbyggnaden kommer att påbörjas under våren 2014 med
stomarbeten pågående vid årsskiftet 2014/2015.
Parkeringsgaraget mot E4 kommer gradvis att färdigställas från öster
mot väster i den takt som ytor framför sjukhuset blir tillgängliga.
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HÅLLBAR TILLVÄXT
Hållbar tillväxt är ett samlande mål för flera områden som är viktiga för
stockholmarnas framtid. Här finns tillväxtaspekter - arbetet för att länet
utvecklas som en ledande tillväxtregion - och planeringen för att skapa
förutsättningarna för detta. Här finns också omtanken om miljön och
framtida generationer. Landstinget ska ha miljömässigt hållbara
verksamheter. Forskning och utveckling är viktiga både för att
utvecklingen av behandlingar i vården ska fortsätta och för att de bidrar
till länets ekonomiska tillväxt. En fjärde dimension är det sociala
ansvarstagandet - att både nu och i framtiden verka för allas lika värde. I
hållbarhetsbegreppet ligger också att landstingets processer, exempelvis
IT-system och administrativa system, är smidiga och säkra så att de
bidrar till en robust och risktålig verksamhet.
ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

HÅLLBAR TILLVÄXT
o

En ledande tillväxtregion

•
•

Effektivt miljöarbete
Socialt ansvarstagande

•

Säkra processer

VERKSAMHETSOMRÅDE

HÅLLBAR VERKSAMHET OCH TILLVÄXT

Beskrivning

Verksamheter

Utifrån ett perspektiv om långsiktig och
hållbar utveckling och planering har
landstinget en förstärkt roll i att identifiera
och prioritera inriktningar och
målsättningar för länets regionala tillväxtoch utvecklingsarbete. Landstingets arbete
med forskning och utveckling bidrar också
till länets tillväxt. Det dagliga arbetet och
utveckling av landstingets verksamheter
ska präglas av effektivt miljöarbete och
socialt ansvarstagande. Kontinuerligt
arbete med att utveckla såväl IT-stödet
som de administrativa processerna så att
de är säkra, värdeskapande och effektiva
ska bidra till hållbar tillväxt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillväxt och regionplanering
Internationellt arbete
Forskning, utveckling, utbildning
och innovation
Miljö
Socialt ansvarstagande
IT
Informationssäkerhet
Säkerhet
Arkiv och biobank
Krisberedskap och katastrofplanering
Naturbruksgymnasium
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Regional utveckling
Stockholmsregionens Julia potential ska tas tillvara. Därför har
landstingsfullmäktige antagit den regionala utvecklingsplanen för
Stockholms län, RUFS 2010. Visionen är att bli Europas mest attraktiva
storstadsregion. Landstinget håller som regionplaneorgan ihop den
samlade RUFS-processen som involverar en bred aktörskrets och som
omfattar de för regionen viktiga planerings- och utvecklingsfrågorna.
Processen ska bidra till att regionen blir mer kraftfidl och samordnad och
förmågan att genomföra betydelsefulla insatser för regionens utveckling
ska stärkas.
ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

HÅLLBAR TILLVÄXT
•

En ledande tillväxtregion
Skatteunderlagets årstaktsutveckling i länet ska vara lika hög som
eller högre än riket/övriga riket
Forskning och utveckling:

Regionala bruttoutgifter för forskning och utveckling i förhållande till
bruttoregionprodukten

RUFS 2010 - mål för Stockholmsregionens utveckling
•

Europas mest attraktiva storstadsregion
o En öppen och tillgänglig region år 2030
o En ledande tillväxtregion år 2030
o En region med god livsmiljö år 2030
o En resurseffektiv region år 2030

Aktualisering och nya behov
En regionplan gäller numera i åtta år (formellt gäller Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, i sex år, men
lagstiftningen har nu förändrats). Mycket talar för att två mandatperioder
är en lagom lång planperiod även i fortsättningen. En ny RUFS bör i så fall
antas i landstingsfullmäktige 2018. Processen för att ta fram en RUFS, med
den starka förankring och det gemensamma arbete som krävs, tar ungefär
en mandatperiod, det vill säga fyra år. Liksom för kommunala
översiktsplaner krävs samråds- och utställningsremisser. Förfarandet tar
tid, men ger en period av framtidsdebatt med brett genomslag och är
grundat på djupgående och vetenskapligt grundade analyser. Besluten
fattas av landstingsfullmäktige efter breda och väl dokumenterade
remissförfaranden.
Arbetet med en aktualitetsbedömning av RUFS 2010 har inletts under
2013. Tre år efter antagandet finns det skäl att i dialog med regionens
aktörer värdera planens aktualitet och diskutera nya behov av regional
planering. Landstingsfullmäktige har därför uppdragit åt
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landstingsstyrelsen att under år 2014 återkomma med resultatet av
aktualitetsbedömningen av RUFS 2010.
Frågan om att förena urban ekonomisk tillväxt och minskad
miljöbelastning är av stort intresse för arbetet med en ny plan. Under 2014
ska de särskilda förutsättningar som gäller en stadsnära landsbygd
inventeras. Den nuvarande planeringen är framför allt fokuserad på
förtätning och byggande i kollektivtrafiknära lägen.
Som en del i att hålla ihop den samlade RUFS-processen har RUFS 2010
årligen följts upp och en större årlig samlingskonferens om regionens
utveckling har genomförts. Tidigare år har fokus legat på genomförandet av
planens sex strategier. Under 2014 ska programarbete för en ny plan ske
och den årliga samlingskonferenscn genomförs därför med programarbetet
som tema.

Processer och metoder för

genomförande

För att främja genomförandet av den regionala utvecklingsplanen utarbetas
handlingsprogram gemensamt av regionens aktörer. Handlingsprogram
som samordnas och leds av landstinget fokuserar på Regionala stadskärnor,
Kunskapsregion Stockholm samt Mångfald. Arbetet inom ramen för dessa
handlingsprogram har varit ett nytt inslag i RUFS-processen och har getts
hög prioritet under senare år. Landstingsfullmäktige har därför uppdragit
åt landstingsstyrelsen att följa upp erfarenheter från arbetet med
handlingsprogram kopplat till RUFS 2010, med ambitionen att nå fram till
slutsatser om hur genomförandeprocesserna kan stärkas ytterligare i den
komplexa storstadsmiljön.
För att klara regionens klimatmål krävs att samtliga aktörer samverkar
långsiktigt i den regionala planeringen. Regeringens arbete med Färdplan
2050 - Sverige ett land utan klimatutsläpp 2050 - inbegriper att
kommuner och andra aktörer bör anta liknande planer som underbygger de
nationella målen. Stockliolms stad och flera kommuner har redan inlett ett
sådant arbete. Under 2014 ska också Stockholms läns landsting inleda
arbetet med en regional klimatfärdplan för hur regionens klimatmål för
2030 ska nås, samt hur Stockholmsregionen kan vara utan nettoutsläpp av
växthusgaser till 2050. Planen bör också kopplatydligaretill uppföljning
och kontrollstationer, samt kan ses som ett naturligt förberedelsearbete
inför nästa RUFS.

Samarbetspartners

och prioriterade

kärnfrågor

Ett nära samarbete mellan landstinget och länets kommuner
är av fundamental betydelse för att hela regionen ska utvecklas
i önskvärd riktning. Det är också viktigt med samverkan med länsstyrelsen
som utgör statens regionala representation. Landstinget som
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regionplaneorgan behöver också samverka med de omgivande länen.
Utvecklingen går mot större rörlighet och Stockliolms läns bostads- och
arbetsmarknader sträcker sig redan idag långt utanför länsgränsen.
Samverkan med länen i östra Mellansverige, som grundlades i arbetet med
RUFS 2010, ska fullföljas och utvecklas. Vidare är samverkan med övriga
storstadsregioner i Sverige viktig för arbetet med storstadsspecifika
förutsättningar och utmaningar. Tillsammans kan de svenska
storstadsregionerna arbeta för att skapa ytterligare insikter och förståelse
för deras särskilda förutsättningar.
Ett antal kärnfrågor kan förväntas vara av stor betydelse även under
kommande år i det regionala tillväxt- och planeringsarbetet. Det gäller
bostäder, transporter och infrastruktur, utbildning och
kompetensförsörjning men inte minst en hållbar urban utveckling utifrån
hållbarhetens samtliga tre perspektiv: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Ett område där behovet av förändring är särskilt stort är kopplat till det låga
bostadsbyggandet och den stora bostadsbristen. Kollektivtrafik- och
infrastrukturutveckling i takt med bostadsbyggande är avgörande för att
åstadkomma ett ökat bostadsbyggande och är en viktig uppgift för den
regionala planeringen. Samtidigt finns andra hinder för bostadsbyggande, i
form av till exempel lagstiftning och allmänintresse där ett antal initiativ till
översyner tagits på nationell nivå. Regeringen har tillsatt en parlamentarisk
kommitté för att bland annat utreda den regionala planeringens roll för
bostadsförsörjningen. Resultat ska redovisas i mars 2015. Landstinget kan
bidra med sakkunskap, planeringsunderlag och kommunkontakter i
arbetet. Det behövs även en kraftsamling bland aktörerna för att bidra till
en hållbar utveckling av regionens miljonprogramområden.
Landstinget har som regionplaneringsorgan en roll i betydande regionala
planeringsfrågor, däribland bebyggelsestruktur, grönstruktur,
infrastruktur, teknisk försörjning och bostadsförsörjning. Landstinget
skapar genom sina olika uppdrag och verksamheter förutsättningar för
tillväxt. Landstinget är arbetsgivare, investerare, regional planerare och
utvecklare, upphandlare, huvudman för vård och kollektivtrafik, forskare
och innovatör, hälsofrämjare, kulturfrämjare, informationsspridare samt
främjare av hållbar ekonomi.
Landstinget ska fortsätta samarbetet inom Innovationskraft Sthlm som ska
leda till att Stockholm blir världens mest innovationsdrivna ekonomi. Fem
insatsområden har stakats ut: forsknings- och innovationsinfrastruktur,
innovationsupphandling, kapitalförsörjning, tvärvetenskap samt global
attraktivitet. Stockholms läns landsting driver arbetet med
innovationsupphandling med SLL Innovation som samlande kraft även för
det regionala arbetet.
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Är 2014 inleds EU:s nästa sjuåriga programperiod. Därmed skapas nya
möjligheter att ta del av EU:s fonder och program till stöd för att utveckla
verksamheter och skapa tillväxt. Ett regionalt gemensamt arbete pågår för
att under kommande programperiod mer effektivt och strategiskt kunna
nyttja strukturfondsmedel för att uppnå målen i RUFS och andra
strategiska styrdokument.
Stockholms skärgård är en världsunik tillgång som är värdefull för hela
regionen. Landstingets arbete ska fortsatt bidra till en god utveckling i
skärgården. Regionala skärgårdsrådet ska fungera som samrådsorgan för
skärgårdens alla intressenter och är en viktig arena för samverkan kring
skärgårdens utvecklingsfrågor. Ett arbete initieras inom skärgårdsrådet för
att förtydliga de olika aktörernas ansvar för skärgårdens replipunkter.
Under 2014 fullföljs den pågående samverkan med andra parter i regionen
kring besöksnäringsfrågor och destinationsutveckling. Landstingets
skärgårdsbidrag ska användas för att förverkliga landstingets ambitioner i
skärgårdsområdet och fokuseras på frågor som är av strategisk vikt för
skärgårdens utveckling genom de mål som uttryckts i den delregionala
planen för Stockliolms läns kust och skärgård.

Forskning, utveckling och innovation
Landstingets engagemang i frågor om forskning, utveckling och
innovation syftar både till att ge invånarna tillgång till hälso- och
sjukvård i ständig förbättring och att skapa förutsättningar för en stabil
tillväxt i regionen. Arbetet ska bli ännu mer framgångsrikt med tydliga
mål och ett utökat samarbete med universiteten och näringslivet. Ett nära
samarbete med näringslivet är mycket viktigt för att vidareutveckla de
forskningsresultat som uppnås.
ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

HÅLLBAR TILLVÄXT
•

En ledande tillväxtregion
Forskning och utveckling:

Regionala bruttoutgifter för forskning och utveckling i förhållande till
bruttoregionprodukten

Samarbetet mellan Karolinska Institutet, Kl, och Stockholms läns landsting
förstärks ytterligare bland annat genom det gemensamma omfattande
Projekt 4D. Projektet, som har fokus på hjärtsvikt, diabetes, bröstcancer
och artriter, syftar till att stärka forskning och sjukvård genom att utveckla
både processer och informatik. En ambition som är fastställd i FoUUstrategin är ett ökat samarbete med näringslivet. Detta har också skett
bland annat genom 4D-projektet som öppnar möjligheter för konkreta och
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konkurrensneutrala projekt och testmiljö för utveckling av nya läkemedel
samt av ny medicinteknik.
I juli 2013 öppnades Science for Life Laboratory, SciLifeLab, vid Karolinska
Institutet. Detta nationella laboratorium för storskalig analys av gener,
proteiner och systembiologi är Sveriges genom tiderna största satsning
inom naturvetenskap. Totalt kommer 100 forskare att arbeta inom området
2014. Denna resurs bör utnyttjas av landstinget för att förstå
sjukdomsprocesser vid kroniska sjukdomar och cancer. Landstinget
kommer under 2014 att forma en plan för samverkan mellan vården och
SciLifeLab.
Utvecklingen av en regional biobank, gemensam för Stockholms läns
landsting och Karolinska Institutet, är en annan viktig del att satsa på för
att öka attraktionskraften i regionen för utveckling av forskning och
sjukvård. Arbetet pågår med ambitionen att registrera och fastställa en
regional biobank den 1 januari 2014.
Utvecklingen av Akademiska vårdcentraler fortsätter också nästa år. I första
fasen stärktes utbildnings- och forskningsförutsättningarna för fyra
vårdcentraler som utgör noder i länet. Ytterligare fyra nya Akademiska
vårdcentraler kommer att etableras 2014.
Under 2013 utreds möjligheterna för att förverkliga så kallade akademiska
specialistsjukhus. Motivet är att, precis som för Akademiska vårdcentraler,
stärka forskningen utanför universitetssjukhuset. Under 2014 är planen att
starta ett akademiskt specialistsjukhus i samarbete med bland andra
Karolinska Institutet. Forskning inom området genusmedicin, som jämför
folkhälsosjukdomarnas betydelse ur ett könsperspektiv, är också av stort
värde för landstinget.
Akademisk ambulans är en gemensam plattform för att stärka patientnära
forskning, utbildning och utveckling. AISAB och övriga
ambulansleverantörer samarbetar med lärosätena, prioriterings-och
dirigeringscentral, Stockholms Prehospitala Centrum Ambulans och
Stockholms läns landsting. Målsättningen är att Akademisk ambulans ska
bli en stödjande akademisk struktur som främjar samverkan mellan olika
lärosäten och verksamheten. Detta möjliggör att den prehospitala
sjukvården utvecklas och stärks utifrån evidens och beprövad erfarenhet.
Maria Ungdom bedriver viktig forskning kring samsjuklighet bland
ungdomar som har substansproblem, missbruk eller beroende. Desstuom
forskning kring utvecklandet av psykiatrisk störning. Riktlinjer för
omhändertagande och behandling studeras i unika studier. Målsättningen
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är att kunna erbjuda interventioner i syfte att kunna minska psykiska
problem och substansanvändande.
Inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård pågår ett antal aktiviteter
för att kartlägga och utvärdera vilka förutsättningar som behöver utvecklas
för att behålla och stärka forskning, utveckling och utbildning på den nya
vårdmarknaden. En stark forskningsinfrastruktur är grunden. Det är därför
mycket viktigt med informatikutvccklingen, som underlättar kopplingen
mellan olika typer av data.
ALF-förhandlingar har förts mellan staten och universitetslandstingen.
Avsikten att utsätta fördelningen av ALF-medlcn för kvalitetskonkurrens
fortsätter.
Genom samarbetet mellan Karolinska Institutet och landstinget har det
skett en omstrukturering av Centrum för biovetenskaper med syftet att i
ökad utsträckning konkurrensutsätta dessa forskningsmedel.
Samarbetet mellan Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Stockliolms
läns landsting förstärks ytterligare. Utlysning av gemensamma
forskningsmedel för att stärka forskningen i gränsytan mellan medicin och
teknik har genomförts. Under 2014 kommer samarbetet utvecklas även
inom utbildning, innovation, infrastruktur och trafik.
Landstinget har fördjupat sitt engagemang inom odontologi det senaste
året med stöd av FoUU-strategin. Styrgruppen Karolinska
Institutet/Stockholms läns landsting för Odontologisk Forskning, SOF,
tidigare Centrum för Oral Hälsa, COH, kommer att få i uppdrag att utlysa
de tio miljoner kronor som tidigare stod till förfogande för Centrum för
Oral Biologi, COB. Utlysningen ska konkurrensutsättas för att uppnå goda
effekter inom den kliniska odontologiska forskningen i Stockholms län.
Ai-betet med att skapa goda förutsättningar för innovation kommer att
intensifieras under 2014. En innovationsstrategi som del av en ny,
utvecklad FoUU-strategi kommer att tas fram i en bred förankringsprocess.
Fokus kommer att ligga på att stärka och utveckla innovationssystemet.
Kunskapsöverföringen från vetenskap till verksamhet ska underlättas.
Drivkrafter och spelregler för att utveckla förutsättningarna för nytänkande
är grundpelare i ett framtida innovationssystem i landstinget.
I januari 2014 öppnar Horizon 2020 som är EU:s nya stora finansiering av
europeisk forskning. Cirka 700 miljarder kronor kommer att fördelas under
de kommande sex åren. Landstinget behöver inom kort skapa en egen
Horizon 2020-strategi samt ett programkontor för samverkan
med universitet, högskolor och näringsliv.
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Effektivt miljöarbete
Det sjätte miljöprogrammet, Miljöutmaning 2016, började gälla från
januari 2012 och gäller till och med 2016. Visionen är att landstingets
miljöarbete är banbrytande, stimulerar miljöteknisk utveckling och
inspirerar andra aktörer. Landstingets verksamhet är klimateffektiv,
resurseffektiv och hälsofrämjande. Miljöarbetet är en bärande del av
landstingets arbete för hållbar samhällsutveckling och för god hälsa.
ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

HÅLLBAR TILLVÄXT
•

Effektivt miljöarbete
Energianvändningen i verksamhetslokaler:
Energianvändning per kvadratmeter (kWh/m2)
Andel ekologiska livsmedel
Klimatpåverkan från medicinska gaser:
Kg C02-ekvivalenter per invånare

Målområden i Miljöutmaning 2016
•
•
•

Klimateffektivt
Resurseffektivt
Hälsofrämjande miljöarbete

För att uppnå ett effektivt miljöarbete krävs även integrering och samspel
med övriga strategiska dokument i landstingets verksamhet som rör hälsooch sjukvård, kollektivtrafik och regional planering.

Miljöutmaning 2016
Under 2014 fortsätter arbetet med att genomföra och uppnå målen i det
miljöpolitiska programmet Miljöutmaning 2016. Särskilt fokus riktas
under 2014 på arbetet med minskade utsläpp av medicinska gaser, grön IT,
genomförande av avfallsminimeringsplan, och etablering av ett årligt
miljöpris.
Samtidigt som arbetet med att genomföra Miljöutmaning 2016 pågår,
inleds under 2014 förberedelserna för ett nytt miljöpolitiskt program för
tiden efter 2016. Detta är ett uppdrag från landstingsfullmäktige till
landstingsstyrelsen. I arbetet ingår omvärldsanalys och intressentdialoger,
miljöutredning av miljöpåverkan från landstingsfinansierad verksamhet,
samt att leda arbets- och expertgrupper med deltagare från de
medverkande verksamheterna. I arbetet ingår också att parallellt ta fram ett
dokument som förtydligar hur målen i det kommande miljöprogrammet
ska mätas och redovisas.
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För att kunna nå visionen att stimulera miljöteknisk utveckling och
inspirera andra aktörer krävs deltagande i nationella och internationella
nätverk, men även utveckling av miljönätverk samt strategier och kanaler
för att kommunicera miljöarbetet. Ambitionen är att nå ut till samtliga
verksamheter oavsett storlek eller driftsform.

Klimateffektivt
Landstingsfullmäktige har uppdragit åt landstingsstyrelsen att utvärdera
teknik för att destruera anestesigaser för att minska klimatpåverkan från
medicinska gaser. Under 2013 togs en rapport fram över potentiella
metoder för att minska utsläppen av anestesigaser och inledande tester av
de mest lovande alternativen påbörjades. Under 2014 går arbetet vidare
dels med kompletterande undersökningar och dels genom kommunikation
av resultaten till förvaltningar och bolag för vidare införande.
En utredning av var det finns goda förutsättningar, utifrån effektivitet och
ekonomi, för att sätta upp solceller, solfångare och vindkraftverk på
verksamheternas lokaler, ska genomföras under 2014. Under året ska
vidare för- och nackdelar och risker och möjligheter med vindkraftsägande
utredas - såväl ur ekonomiska som ur miljömässiga och rättsliga
synpunkter.

Resuvsejfektivt
Landstinget prioriterar att successivt höja miljökraven i vårdavtal och att
strukturerat följa upp dessa krav. En ny krav- och ersättningsmodell för
miljö utvecklas successivt för att implementeras i avtalen med
akutsjukhusen från och med 2016. Den innebär att insatserna följs upp och
preciseras kontinuerligt under året i nära samarbete med sjukhusen.
Ambitionen är att använda arbetssättet och modellen till flera vårdavtal än
sjukhusavtalen. För att säkra miljöarbetet i ett längre perspektiv ska
miljöfrågorna även finnas med i det fortsatta arbetet med Framtidens
hälso- och sjukvård.
Landstingsfullmäktige har uppdragit åt landstingsstyrelsen att genomföra
ett projekt om grön IT för att minska energianvändningen samt minska
kemikalier och avfall från landstingets IT-utrustning. En förstudie kommer
att genomföras inför framtagandet av Grön IT-strategi. Förstudien ska ta
fram förslag till en modell för hantering och fördelning av ekonomiska
utslag till exempel vid stängning av datahallar. En Grön IT-strategi för år
2014-2016 tas därefter fram och ska innefatta ansvars- och
budgetfördelning samt handlingsplan, aktivitetsplan och formulerade
mätbara mål. I handlingsplanen kommer utveckling av arbete med
lärplattformar och ett pilotprojekt om utveckling av distansmöten ingå.
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Landstingsfullmäktige har uppdragit åt landstingsstyrelsen att i samverkan
med Locum AB och med vårdverksamheter genomföra en gemensam
avfallsminimeringsplan i landstinget. Syftet med planen är att förebygga
avfall och att öka återanvändning och återvinning samt att säkerställa att
graden av återvunnet material blir minst 25 procent år 2016. Dessutom ska
Locum AB och verksamheterna i landstingets sjukhusfastigheter samverka
för att matavfall samlas in för att möjliggöra biogasproduktion.

Hälsofi'än\jande

miljöarbete

2014 fortsätter arbetet enligt landstingets miljöhandlingsplan för
läkemedel. Detta innefattar bland annat att fortsätta ställa och att följa upp
miljökrav vid upphandling av läkemedel på rekvisition, där en viktig del är
en ökad dialog med leverantörerna. Dessutom fortgår implementeringen av
landstingets lista över miljöbelastande läkemedelssubstanser i
vårdverksamheterna, samt utredningar för att förbättra kunskapen om
läkemedelsflödet såväl inom landstinget som i länet.
Arbetet med att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier sker enligt
landstingets utfasningslista och kemikaliekrav ställs vid alla relevanta
upphandlingar i enlighet med listan.

Regional miljöstrategiför

vatten

För att värna om Stockholmsregionens vatten tog landstinget under 2013
fram en regional miljöstrategi för vatten, med tillhörande modell för
mätning av måluppfyllelse. Landstingets miljöpåverkan på vatten är till
betydande del i form av utsläpp av läkemedel och andra kemikalier.
Samtidigt som Stockholms läns landsting minskar sin egen miljöpåverkan
samverkar vi regionalt, nationellt och internationellt. Exempelvis värnas
Stockholmregionens vatten och Östersjön genom samverkan för minskade
utsläpp av läkemedel och kemikalier.
Under 2014 kommer det konkreta arbetet med att genomföra
vattenstrategin att starta. Initialt görs en nulägesbeskrivning av statusen för
målområdena och därefter beslutas vilka specifika projekt och åtgärder som
ska genomföras under 2014.

Stockholmsregionens

gröna kilar

Tillgången till grönområden i Stockholmsregionen är unik för en storstad
och bidrar till regionens attraktivitet. Grönområdena är viktiga för miljön i
regionen och för invånarnas hälsa och möjlighet till rekreation. Det är en
stor utmaning både att bygga för en växande region och att göra detta på ett
långsiktigt hållbart sätt. Skyddet för de gröna kilarna blir därför än mer
viktigt i en växande region. Landstinget ska fortsätta att bidra till skyddet
och utvecklingen av Stockholmsregionens gröna kilar. Frågan är viktig för
miljö, hälsa och regionens attraktivitet.
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Planering för ett långsiktigt hållbart
nniversitetssj ukhus
Nya Karolinska Solna byggs för att förbruka lite energi. Ambitionen är att
ett bra klimatskal, energieffektiva installationer och hög återvinning i det
närmaste ska halvera energianvändningen med den vid dagens sjukhus.
De material som används i byggandet av det nya sjukhuset ska vara
resurssnåla både under byggtiden och under byggnadens hela livslängd. De
ska också vara väl beprövade och tåliga, samt baseras på förnyelsebara
återvinningsbara råvaror. Det nya sjukhuset utformas för att uppnå högsta
klass i Miljöbyggnad som är ett svenskt system för att ldassa byggnaders
totala miljöprestanda med avseende på bland annat innemiljö, inbyggda
material och energi. Även under byggtiden står miljöfrågorna i fokus.
Byggarbetsplatsen är en så kallad Grön arbetsplats där maskiner, avfall,
elförbrukning med mera kontrolleras under själva byggperioden. En stor
del av varu- och avfallstransporterna till och från det nya sjukhuset kommer
att ske med förnybara drivmedel. För att uppnå ett bra flöde och
samordning av varu- och avfallstransporterna till och från sjukhuset byggs
en gemensam varumottagning och en central miljöstation för hela
sjukhusanläggningen.

Naturbruksgymnasium med fokus på hållbar
utveckling
Samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan, KTH, inom det
naturvetenskapliga området med målet att bredda och fördjupa
utbildningen inom hållbar utveckling fortsätter. Effekten av detta är
framförallt bättre utbildning, troligen fler elever och möjlighet för Kungliga
Tekniska högskolan att bedriva tvärvetenskaplig forskning på Berga
naturbruksgymnasium.

Socialt ansvarstagande
Stockholms läns landsting tar ett stort socialt ansvai: Verksamheten i sig
innebär ett socialt ansvarstagande genom att den tillhandahåller hälsooch sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget arbetar också mot
diskriminering och för tillgänglighet för människor med
fiinktionsnedsättning,för jämställdhet, för att leva upp till
Barnkonventionen och för att upphandlingar går rätt till.
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ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

HÅLLBAR TILLVÄXT
•

Socialt ansvarstagande
Likvärdig behandling av alla invånare:

Andel av landstingets nämnder och bolag som infört metoder och verktyg
för systematiskt arbete
Delaktighet för personer med funktionsnedsättning:

Andel nämnder och bolag som infört metoder och verktyg för systematiskt
arbete
Uppförandekod för leverantörer:
Andel av betydande leverantörer som granskats avseende socialt
ansvarstagande

Likvärdig behandling av alla invånare
Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på
regional och lokal nivå, CEMR-deklarationen, är vägledande för
landstingets jämställdhetsarbete. Handlingsplanen utifrån CEMRdeklarationen ska utvecklas och revideras under 2014 och de aktiviteter
som ingår i handlingsplanen ska följas upp. Landstingets
jämställdhetsarbete samordnas av den centrala jämställdhetsfunktionen,
som arbetar permanent med specifika resurser för att stödja och handleda
landstingets verksamheter, stärka det övergripande jämställdhetsarbetet,
och ha en samordnande och omvärldsbevakande roll för forskning med
jämställdhetsperspektiv.
Effekterna av jämställdhetsutbildningarna ska spridas och goda exempel
och arbetssätt ska tas tillvara. Könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett
verksamhetsperspektiv. Nyckeltal för jämlikhet och jämställdhet ska
utvecklas och användas. Alla belägg för ojämställd behandling eller
diskriminering som framkommer vid verksamheternas genomlysningar
eller som uppmärksammas på annat sätt ska leda till åtgärder och
uppföljning.
Fortsatta satsningar planeras under 2014 för att bygga upp den påbörjade
kunskapsbanken för köns- och genusaspekter inom läkemedelsanvändning,
Genus på Janus, som därefter ska uppdateras en gång per år. Genus på
Janus kommer att kunna användas i hela Sverige.

Arbete för tillgänglighet: Mer än bara trösklar
Alla människor ska ha möjlighet till full delaktighet i samhällslivet och
jämlikhet i levnadsvillkor. Stockholms läns landstings verksamhet,
information och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett
fysiska, psykiska eller kognitiva mnktionsnedsättningar.
Mer än bara trösklar är Stockholms läns landstings program 2011 - 2015
för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Programmet syftar

LS 1309-1166

JL Stockholms läns landsting

46 (62)
LSF BUDGET 2014
2013-10-29

till att identifiera och undanröja hinder för personer med
funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta del av Stockholms läns landstings
tjänster, service och verksamhet. De tre målen i Mer än bara trösklar
handlar om bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk
tillgänglighet. Förvaltningar och bolag ska utveckla sina verksamheter i
enlighet med programmet och landstingsstyrelsens förvaltning följer upp
det arbetet i landstingets årsbokslut.

Uppförandekod för leverantörer
Den reviderade uppförandekod som antogs under 2013 har stärkt kraven på
socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Kraven har blivit tydligare
och mer konkreta. En viktig uppgradering är att uppförandekoden även
omfattar tjänster. Övriga väsentliga tillägg är: hänvisning till FN:s
deklaration mot korruption, förtydligande av mänskliga rättigheter och att
leverantörerna ska verka för levnadslöner, ofta definierat som löner som
täcker en familjs grundläggande behov.
Uppföljningsportalen är ett verktyg som har utvecklats i samarbete med
Miljöstyrningsrådet och som lanserades i mitten av 2013.
Uppföljningsportalen är ett systemstöd för effektivare avtalsuppföljning.
Under 2014 fortsätter arbetet med portalen och kontaktpersoner ska utses
inom samtliga förvaltningar och bolag för att följa upp avtalen.
Förutsättningen för att följa upp avtalen är att det finns resurser för att
utveckla verktyget och att kontaktpersoner och annan berörd personal
erbjuds utbildning så att det blir ett smidigt och säkert system för både
leverantörer och beställare.

Säkra processer och värdeskapande tjänster
Landstinget ska vara tillgängligt i alla avseenden - även när det gäller
information. Det ska vara lätt att komma i kontakt med landstinget och
alla som vill ska kunna använda de möjligheter som offentliga e-tjänster
erbjuder. Samtidigt ska all information hanteras på ett säkert sätt. Därför
arbetar landstinget, i enlighet med IT-strategin, kontinuerligt med att
utveckla såväl IT-stödet som administrativa processer så att de är säkra,
värdeskapande och effektiva och att arbetssättet präglas av
säkerhetsmedvetande och tillit.
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ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

HÅLLBAR TILLVÄXT
•

Säkra processer
Säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt:

Andel nämnder och bolag som infört metoder och verktyg för systematiskt
arbete
Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster:

Leverans enligt överenskomna servicenivåer

Säker informationshantering
Den snabba IT-utvecklingen, komplexa system och ökad
informationsdelning kräver säkra processer för informationshantering.
Vägledande för arbetet är landstingets
informationssäkerhetspolicy.
Under 2014 planeras ett antal satsningar för att stärka landstingets förmåga
att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser. Arbetet med att
etablera och stärka processer som påverkar informationssäkerhetsarbetet
inom landstinget kommer att fortgå.
Utbildningsinsatser ska genomföras för att öka medvetandet om
informationssäkerhet i landstingets verksamheter, bland annat genom en
ny e-utbildning, DISA. Insatser kommer även att göras för att öka insikten
om verksamheternas ansvar som kravställare av säkerhet. Ett
verksamhetsstöd som möjliggör ett systematiskt arbete med
informationssäkerhet kommer att etableras. Säkerhetsgranskningar
kommer att genomföras för att identifiera hot och sårbarheter och stärka
landstingets säkerhets- eller bevakningsåtgärder. Ett handlingsprogram för
informationssäkerhet kommer att tas fram i syfte att säkerställa ett
strukturerat och långsiktigt arbete inom området.

Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster
Målsättningen för IT, ur en möjliggörande aspekt, är att den ska
användas aktivt som drivkraft och vara ett stöd för
verksamhetsutveckling och informationsutbyte samt utmärkas av
affärsmässighet, kostnadseffektivitet och hållbar utveckling. Landstinget
ska verka för en öppen och smart förvaltning som stöder innovation och
delaktighet.
Arbete pågår med att uppdatera Strategi för arbete med IT-frågor och
eHälsa inom Stockliolms läns landsting. Strategin har sin utgångspunkt i
Framtidsplan för hälso- och sjukvård samt patientdatalagen och riktar sig
till all landstingsfinansierad vård.
Hösten 2012 påbörjades också arbetet med en IT-sourcingstrategi för
vården inom Stockholms läns landsting. Den har sin utgångspunkt i
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landstingsägd vård och fokuserar på att effektivisera den totala ITleveransen.
Beslut gällande strategierna är beräknade att tas under hösten 2013. Båda
dessa strategier innehåller handlingsplaner som kräver resurser. I samband
med detta har ett åtgärdspaket definierats. Det ska säkerställa att dagens
IT-miljö anpassas för att möta framtidens behov inom vården.
Ett område som måste utvecklas inför Framtidsplanen är IT-arbetsplatsen
inom vården. I dagsläget finns det minst fem vård-IT-arbetsplatser som
både driftas, förvaltas och utvecklas separat. I samband med en tvingande
teknisk uppgradering är det lämpligt att införa en och samma PCarbetsplats för de tre sjukhusen Karolinska Universitetssjukhuset,
Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB. I steg två planeras
konsolidering med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och en
3i:terligare utveckling av IT-arbetsplatsen mot de framtida kraven,
framförallt inom säkerhet och ökad rörlighet mellan personal. I detta ingår
även att konsolidera e-postsystemen.
Projektets totala kostnad under åren 2013 - 2014 beräknas till maximalt 50
miljoner kronor beroende på hur projektet resurssätts och avropas.
Projektet avser en inrullning och genomförande av uppgradering, vilket
innebär att projektet inte räknas som ett investeringsärende eftersom det
kommer att medföra en direkt resultateffekt.
Projektet förväntas möjliggöra framtida kostnadsbesparingar inom ITförvaltning, drift och support på 4-6 miljoner kronor årligen. Dessutom
föiväntas projektet möjliggöra framtida effektiviseringar inom
vårdverksamheten. Ytterligare beräknas att en miljöeffekt i form av
energibesparingar uppstår hos akutsjukhusen.
Detta är dock en del av en större satsning med koppling till IT-strategin och
Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Den totala satsningen uppskattas
till cirka 150 miljoner kronor. Detta belopp avser huvudsakligen kostnader
men även en del investeringsutgifter. Nedan är exempel på ingående delar:
Nätverket måste uppgraderas för att kunna stödja Framtidsplanen. Detta
kan delvis liknas vid ett stambyte i en fastighet. Successivt införs
säkerhetshöjande strukturer såsom uppdelning av nätverket i olika
säkerhetszoner samt nätverksinloggning för att stödja ett mobilt säkert
arbetssätt.
En gemensam spärrtjänst ska göra det lättare för patienter att administrera
spärrar i sina journaler i de olika vårdsystemen. I samband med att de olika
vårdsystemleverantörerna inför stöd för att spärra information enligt
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patientdatalagen behöver landstinget införa även den nationella
spärrtjänsten i Stockliolms län. Den ska även underlätta vårdgivarens
hantering av spärrar.

Krishantering och katastrofberedskap
Stockholm, huvudstad och centrum för landets politiska och
administrativa ledning, har en särställning och ett symbolvärde och ska
enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, prioriteras ur
ett krishanteringsperspektiv. Landstingsstyrelsen har det övergripande
ansvaret för landstingets beredskaps- och katastrofplanering.
Det övergripande målet för verksamheten är att den katastrofmedicinska
beredskapen i Stockholms län ska vara så god att omedelbara åtgärder kan
sättas in vid en stor olycka eller katastrof så att normala kvalitetskrav inom
hälso- och sjukvården kan upprätthållas för det stora flertalet patienter.
Krisberedskapen måste anpassas till nya strukturer och till arbetet med
Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Där koncentreras den
högspecialiserade akutsjukvården till färre enheter och uppdragen för
övriga akutsjukhus och närsjukhus differentieras.
Målet för krishantering är förmåga att samordna, leda och informera vid
kriser och extraordinära händelser (krishanteringsförmåga). I begreppet
krishanteringsförmåga ingår kunskapsuppbyggnad, ledningsorganisation,
robust tekniskt ledningsstöd och samverkan med övriga aktörer inom
krishanteringssystemet. En annan viktig förmåga är att motstå störningar i
samhällsviktig infrastruktur (robusthet).

Säkerhet
Under 2014 kommer satsningen på att få en gemensam syn på krav och
ansvar kring säkerhetsarbetet att fortsätta. Prioriterade områden kommer
fortsatt att vara det systematiska brandskyddet, försäkringsskyddet,
säkerhetsskyddsarbetet, åtgärder efter revisioner samt justeringen av
landstingets säkerhetspolicy.
Steg tre i införandeprocessen av Rakel är planerat för 2014. Genomförandet
kommer i så stor utsträckning som möjligt att göras i samma takt som
Locum genomför sitt Inomhustäckningsprojekt. Locums projekt syftar till
att bygga ut radiotäckningen både för mobiltelefoni och för
radiokommunikation inom av Locum ägda fastigheter.
Därtill kommer en satsning på utbildning av Rakelanvändning inom hela
landstinget, vad gäller sjukvården, säkerhetsfunktioner, fastighetsdrift och i
viss mån vissa lokaltrafikfunktioner.
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Arkiv och biobank
Det är viktigt, ur ett patient-, forsknings- och vårdperspektiv, att
säkerställa att informationen skyddas över tid, och att underlätta
tillgänglighet till arkiverad information inom landstinget.
Under 2014 fortsätter landstingsarkivet att satsa på ändamålsenliga och
samverkande processer. Detta för att möta ökad efterfrågan och
arbetsbelastning när informationsmängden hos landstingsarkivet blir allt
större och mer komplex. Utveckling och etablering av e-arkiv för
slutarkivering, E-arkiv 3.0, sker under året. En plan för vård av arkiv och
register på landstingsarkivet utarbetas under 2014.

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
SOM ARBETSGIVARE
Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med cirka
43 000 anställda. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Medarbetarna ska känna
engagemang och arbetsglädje och personalrelaterade frågor ska utgöra
en integrerad del av verksamhetsstyrningen.
ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

ATTRAKTIV OCH KONKURRENSKRAFTIG ARBETSGIVARE
«

Stolta medarbetare

•
•

Chef- och ledarskap
Systematisk kompetensplanering

VERKSAMHETSOMRÅDE

LANDSTINGET SOM ARBETSGIVARE

Beskrivning

Verksamheter

Personalpolicyn är vägledande för arbetet
med att leda, samordna, utveckla och följa
upp det personalpolitiska arbetet inom
hela landstinget. Inom området ingår också
merparten av landstingets
pensionshantering och central hantering
av förhandlingsfrågor inom det
avtalsrättsliga området. Vårt uppdrag är
också att se till att länets
vårdverksamheter, såväl de i egen regi som
verksamheter med annat
huvudmannaskap, har tillgång till personal
med rätt kompetens.

•
•
•

Personalstrategiskt arbete
Avtal, pension och uppföljning
Central förvaltning PA-system
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Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare
Engagerade medarbetare som har inflytande, lust att lära och en vilja att
ta sig an utmaningar är viktiga pusselbitar i arbetet för att nå resultat och
för att nå landstingets mål En arbetsplats som erbjuder individerna
hälsa, utveckling och arbetsglädje är viktigt för att landstingets ska vara
en attraktiv arbetsgivare i konkurrensen om kompetenta medarbetare. Att
göra det möjligt för medarbetare inom hälso- och sjukvården att kunna
kombinera sitt arbete inom landstinget med uppdrag för andra
arbetsgivare, eller som entreprenör, bidrar till att stärka landstingets roll
som en flexibel arbetsgivare på en modern arbetsmarknad.

Särskild satsning på personer med funktionsnedsättning
Landstinget ska bedriva ett aktivt arbete för att underlätta anställning för
personer med funktionsnedsättning. I budget för 2014 har avsatts fem
miljoner kronor för att ytterligare stödja verksamheterna vid rekrytering av
personer med funktionsnedsättning. En aktivitetsplan kommer att tas fram
för 2014. Den kommer bland annat att innefatta tillgänglighetsanpassning
av annonsverktyget Rekrytera, framtagande av ett webbaserat
informationsmaterial/utbildningsmaterial kring frågor som är viktiga för
chefer och medarbetare att ha kunskap om samt övriga aktiviteter som kan,
vid behov, stödja verksamheterna inför anställning av personer med
funktionsnedsättning.

Satsning på förbättrad

arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården

Under perioden 2014-2016 kommer SLL Personal och utbildning att
ansvara för en särskild arbetsmiljösatsning hos landstingets hälso- och
sjukvårdsverksamheter. I budget 2014 avsätts särskilda budgetmedel för
denna satsning. Satsningen syftar till att skapa en förbättrad arbetsmiljö
under de ombyggnationer och den omorganisation som krävs i enlighet
med Framtidsplan för hälso- och sjukvården samt till att vidareutveckla
landstingets samlade arbetsmiljöarbete. En heltidsanställd projektledare
har anställts vid SLL Personal och utbildning och satsningen ska utvärderas
i samverkan med Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM.

Satsning på AT- och

ST-läkartjänster

Satsningen på AT- och ST-läkartjänster utökas med 20 miljoner jämfört
med 2013. ST-tjänster inom bristområden ska prioriteras.

Satsning på

uppdragsutbildningar

Landstingets satsning på uppdragsutbildning av specialistsjuksköterskor
ska fortgå och utvecklas till totalt 100 platser under 2014. För att långsiktigt
säkra tillgången på specialistsjuksköterskor måste det bli mer attraktivt att
vidareutbilda sig. En översyn ska göras av hur landstinget kan bidra till att
det blir mer attraktivt för våra anställda att specialistutbilda sig. Medverkan
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i pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom olika
utbildningsnivåer ska också fortsätta under 2014.

Särskild satsning på löner för specialistutbildade
sjuksköterskor, barnmorskor och andra inom definierade
bristyrken
För att åstadkomma entydligarelönespridning kommer en särskild
satsning att göras under 2014 och 2015. Syftet är att stimulera till
verksamhetsförbättring och måluppfyllelse samt bidra till att
verksamheterna kan rekrytera och behålla medarbetare. Satsningen
omfattar totalt 90 miljoner kronor och syftar till att uppvärdera ovan
nämnda yrkesgrupper. Satsningen sker utöver den ordinarie
lönerevisionen.

Traineeprogram
Enligt uppdrag i SLL budget 2013 utreds under 2013 förutsättningar och
former för att införa ett traineeprogram för unga akademiker. Om
utredningen utmynnar i ett beslut att införa detta kommer detta att
innebära arbetsinsatser och finansiella satsningar under 2014 såväl för SLL
Personal och utbildning, som för landstingets förvaltningar och bolag.

Satsning på

sommarjobb

Även under 2014 gör landstinget en satsning på sommarjobb. Antalet
sommarjobb i de landstingsfinansierade verksamheterna ska vara 1 000 per
år 2014. Den Överenskommelse om ungdomsavtal som slutits mellan
Sveriges kommuner och landsting och Kommunalarbetareförbundet kan
vara en möjlighet in i arbetslivet för ungdomar även i vårt landsting.
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STYRNING, SAMORDNING OCH STÖD
Förvaltningen har ansvaret att stödja hela landstinget i framtidsarbetet.
För att på bästa sätt styra, leda och samordna beslutade satsningar i tider
av omstrukturering och påfrestning inom hela landstinget är det viktigt
att landstingsstyrelsens förvaltning bidrar med kompetens, goda
samarbeten, smidiga lösningar och stabilitet.
ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

HÅLLBAR TILLVÄXT
«

Säkra processer

INTERNA MÅL LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

PROCESS
«

Effektiv verksamhet

Verksamhetsområde

STYRNING, SAMORDNING OCH STÖD
Beskrivning

Verksamheter

En av de främsta uppgifterna för
landstingsstyrelsens förvaltning är att
stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att
leda, styra och samordna landstingets
verksamhet. Det stödet ges bland annat
inom förvaltningens ansvar för väl
fungerande beslutsprocess och
ärendehantering. Förvaltningen leder och
samordnar arbetet med att ta fram
styrdokument samt ansvarar för
implementering och uppföljning av dessa.
Landstingsstyrelsens förvaltning stöder
förvaltningar och bolag i deras arbete med
att leda och utveckla sina verksamheter.

•
•
•
•
•
•
•
•

Beslutsprocess och ärendehantering
Samordning för hantering av
styrdokument
Samordning för genomförande av
landstingets framtidsplaner
Ägarstyrning
Samordning av den landstingsägda
sjukvårdsproduktionen
Juridik
Kommunikation
Administrativ service till den politiska
ledningen

Beslutsprocess och ärendehantering
Utveckling av beslutsprocess och ärendehantering är en prioriterad fråga.
En del av förändringsarbetet är kopplat till utvecklingsarbete i ärende- och
dokumenthanteringssystemet EDIT och därmed sammanhängande
ärendeprocess för politiska beslut. En annan del är utvecklingsprojekt som
på olika sätt stärker ärendeberedningen kring landstingsdirektören och
bidrar till bättre kvalitet i beslutsunderlagen. Ett flertal projekt innefattar
flera olika avdelningar i ärendeflödet såsom juridik, kansli, ekonomi och
finans samt andra förvaltningar. Tidhållningen för hantering av ärenden
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kan förbättras ytterligare och beslutsunderlagen, såväl ekonomiska som
övriga, behöver vidareutvecklas.
Hanteringen kring fördelning av medel till organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning införs våren 2014 (till 2015 års
ansökningsförfarande).
Behovet av stöd i styrnings- och ledningsfrågor samt behov av underlag
såsom kartläggningar, förstudier och annan research på direkt uppdrag av
landstingsdirektören kommer att öka under 2014. Utveckling kommer
också att ske inom ramen för affärsutveckling och analys samt inom
området stöd i styrnings- ledningsarbetet. Utveckling kommer också att ske
kring samarbetet mellan programkontoret för FHS och LSF Ledning.
Under 2014 kommer även en satsning göras för att säkra processer och
arbete kring funktionen landstingsdirektör för att förbereda organisationen
inför valåret och de förändringar som detta kommer att leda till - oavsett
valutgång. Med anledning av valåret kommer också den samordnade
pressfunktionen att bygga upp en sendcefunktion för politiker, journalister
och andra som på olika sätt kan komma att behöva fakta och underlag.
Syftet är att snabbt kunna ta fram underlag som politiker och press
efterfrågar i olika frågor. Funktionen kommer att ha ett nära samarbete
med berörda förvaltningar.

Styrdokument
Under våren 2013 genomfördes en förstudie som innebar att koordinera
kravställning på övergripande nivå för styrande dokument för flera
förvaltningar som önskar införa funktionen. Målet var att förvaltningarna
ska ha en gemensam övergripande kravbild för den styrande
dokumentfunktionen i EDIT.
Uppdraget innebär en fortsatt gemensam kravställning för de förvaltningar
som vill införa funktionen för styrande dokument. Kravställningen görs
med Gävleborgs funktion för styrande dokument som grund och med
utgångspunkten att en första version i EDIT omfattar basfunktionalitet.
Med basfunktionalitet avses det som är nödvändigt att ha med i en första
version.
Målet med uppdraget är att det 31 januari 2014 finns en kravspecifikation
för en första version av en styrande dokumentfunktion i EDIT som bygger
på Gävleborgs funktion för styrande dokument och som omfattar samtliga
deltagande förvaltningar: landstingsstyrelsens förvaltning, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, trafikförvaltningen samt Danderyds sjukhus AB.
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Samordning för genomförande
Framtidens hälso- och sjukvård, utbyggnaden av kollektivtrafiken och
många andra omfattande beslut och investeringar ska nu bli verklighet i
hela länet.
Förvaltningen har ansvaret att stötta hela landstinget i framtidsarbetet. För
att på bästa sätt styra, leda och samordna beslutade satsningar i tider av
omstrukturering och påfrestning inom hela landstinget är det viktigt att
landstingsstyrelsens förvaltning bidrar med kompetens, goda samarbeten,
smidiga lösningar och stabilitet.
Det handlar om att utveckla samordning och styrning för genomförande av
framförallt planerna i de strategiska dokumenten Framtidsplan för hälsooch sjukvården, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Det
handlar också om att utveckla rutinerna för kontinuerlig uppföljning av
genomförandet.

Ägarstyrning
Ägarstyrningen ska bedrivas så att bästa möjliga förutsättningar skapas för
att landstingsägda verksamheter som drivs som bolag och i bolagsliknande
former ska uppnå fastställda mål och bedrivas i enlighet med lagar och
förordningar. Styrningen sker genom budget, ägardirektiv, policyer samt
ägardialoger och vidareutvecklas kontinuerligt.
Behovsanpassad utbildning för nya styrelseordförande och nya ledamöter
kommer att genomföras under den kommande perioden. Former kommer
att utarbetas för en fortlöpande översyn av specifika ägardirektiv i dialog
med respektive styrelse.
Som en konsekvens av förändrad lagstiftning kommer anvisningar för
bolagsstyrningsrapporten att ses över och kompletteras. Vidare ställs nya
krav på uppföljningen av bolag, vilket kommer att ske i anslutning till
årsbokslutet.

Administrativ service till den politiska ledningen
LSF Kansli planerar på sedvanligt sätt vid ny mandatperiod för byte av
ledamöter och ersättare i landstingets olika politiska organ. Det innebär
omfattande administration av nya kontaktuppgifter, introduktion och
utbildning av nya ledamöter och ersättare samt kontakt med sekreterare i
nämnder, utskott och beredningar för start av de nya beslutsorganen. En
tidigareläggning av start för nya fullmäktige, 15 oktober istället för 1
november som tidigare, innebär också ökat tryck på administrativ service
från LSF Kansli.

LS 1309-1166

Stockholms läns landsting

56 (62)
LSF BUDGET 2014
2013-10-29

LSF Service har beredskap för de eventuella flyttprojekt och investeringar
en ny mandatperiod kan innebära och säkerhetsfunktionen bereder för
utökade politiska sammankomster och möten.

5.3 Närmare om verksamheten
Föivaltningens interna arbete ska bidra till landstingets goda resultat inom
verksamhetsområdena Ekonomi och investeringar, Hållbar verksamhet och
tillväxt, Landstinget som arbetsgivare samt Styrning, samordning och stöd.
För att stödja den strategiska och operativa verksamheten har förvaltningen
ett antal internt stödjande verksamhetsområden enligt nedanstående bild.
Verksamhetsområde

FÖRVALTNINGENS INTERNA STYRNING OCH DRIFT

Beskrivning

Verksamheter

För att stödja det strategiska och operativa
arbetet har vi en intern verksamhet som
ansvarar för förvaltningens styrning,
utveckling, drift och stöd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativ service
Arkiv
Beslutsprocess
Bibliotek
Ekonomi
Försörjning
IT
Informationssäkerhet
Juridik
Kommunikation
Miljö
Personal
Säkerhet
Verksamhetsstyrning
Upphandling
Ärendehantering

Arbetet med verksamhetsstyrning inom landstingsstyrelsens förvaltning
behöver utvecklas ytterligare. Biträdande förvaltningschefen ansvarar för
förvaltningens lednings- och verksamhetsstödjande arbete verksamhetsstyrning, internkontroll och uppföljning. Under 2014 kommer
utveckling att ske i syfte att stödja och säkerställa en effektiv ledning,
gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av förvaltningens
verksamhet.

5.3.1

Effcktiviseringsområden för att möta behoven

För att klara de utmaningar som landstinget står inför i och med ökade
behov från invånarna och de strategiska planer som nu ska bli verldighet
behöver både processer och verksamhet effektiviseras och utvecklas. Några
utvecklingsområden och åtgärder är:
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•

Nya arbetssätt
Förvaltningen har sedan 2011 ett kontinuerligt förbättringsarbete inom
ramen för Framtidens LSF. Utveckling av arbetssätt och framtagande
av rutiner är en del av det arbete som prioriteras.

•

Samordning för genomförande
Utveckla samordning och styrning för genomförande av planerna i de
strategiska dokumenten Framtidsplan för hälso- och sjukvården,
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län och Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010.

•

Upphandling
Utvidgad kvalitetsgranskning av upphandlingar ska bidra till färre
förlorade överprövningar och därmed minskad risk för att behöva göra
om upphandlingar.

•

Juridik
En planering av ökad kompetens på framför allt upphandlingsområdet
inom juridiska avdelningen ska bidra till effektivisering genom att färre
konsulter behöver anlitas. Den interna kompetensen ökar och
kostnaderna för konsultstöd minskar.

•

Standardiserade och konsoliderade IT-lösningar
Breddinförande, integration och förvaltning av planeringsverktyget
GAT för läkare. Konsolidering av Heromas nio databaser till en. En
översyn ska också genomföras kring möjligheten att konsolidera
rapportverktyget för personaldata på regional nivå.

•

Informationssäkerhet
Säkra ett systematiskt och långsiktigt informationssäkerhetsarbete
inom landstingets verksamheter. Vilctiga insatser finns inom områdena
styrning och ledning av informationssäkerhet, säkerhet vid
informationsdelning, kommunikationssäkerhet samt säkerhet i
produkter och system.

•

Forskning, utveckling och utbildning
FoUU-organisationen har sitt fokus inom hälso- och sjukvården.
Transporter och miljö är två viktiga områden som bör få ökat fokus.
Programkontoret för Framtidsplan för hälso- och sjukvården bör
förstärkas med FoUU-kompetens.

•

Dig ita la ka na ler
LSF Kommunikation arbetar systematiskt och strukturerat för att
utveckla kostnadseffektiva digitala lösningar som kan användas
gemensamt av flera förvaltningar och bolag inom landstinget, istället
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för att varje verksamhet själv ska utveckla egna lösningar. Exempel på
digitala lösningar som ska fortsätta att utvecklas under 2014 är SLL
webbhotell och intranätplattformen.
•

Pensioner
Under 2014 bedöms ett nytt pensionsavtal finnas för landsting och
kommuner. Under året bedöms därför ett ökat behov av resurser för
informationsinsatser och för ett praktiskt införande av avtalet.

5.4

Verksamhetsförändringar

Landstingsdirektören har ett ansvar att samordna och stötta hela
landstinget i genomförandet av planerna i de strategiska dokumenten
Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Regionalt
trafilcförsörjningsprogram för Stockliolms län och Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Under 2014 inleds också arbetet med
att ta fram en ny regional utvecklingsplan och nästa miljöprogram. För att
möta alla dessa utmaningar behöver förvaltningen utvecklas, förstärkas och
förändras.
Det påbörjade utvecklingsarbetet inom varje funktionsområde kring
prioriteringar, resursfördelning och kompetens kan komma att påverka
både organisation och verksamhet för 2014.

Övriga organisations" och

verksamhetsförändringar

•

Kommunikationsavdelningarna inom landstingsstyrelsens förvaltning,
trafikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för dialog
med ambitionen att samordna arbete mellan avdelningarna ytterligare
för att mmimera dubbelarbete och för att skapa en effektivare
organisation.

•

Verksamhetsnära tjänster är tjänster som sjukhusen köper av SLL IT.
Kunderna har aviserat att de planerar att utföra tjänsterna i egen regi.
Under 2013 tog Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset hem det
verksamhetsnära uppdraget för att utföra i egen regi. Även Danderyds
sjukhus har 2013 lämnat en avsiktsförklaring om att ta hem sitt
uppdrag vilket innebär en ytterligare minskning med sex tjänster för
SLL IT.

•

Under 2013 har volymerna kopplade till dokumentdigitalisering
minskat kraftigt. De minskade volymerna samt att
scanningsverksamheten inte kan betraktas som en ren IT-verksamhet
med en tillhörighet inom en IT-avdelning har gjort att SLL IT lämnat
en avsiktsförklaring att upphöra med denna verksamhet. Detta ligger
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även i linje med sjukhusens önskemål att ta hem övriga
verksamhetsnära tjänster. SLL IT kommer även fortsättningsvis att
erbjuda systemförvaltning och systemstöd för scanning i egen regi på
sjukhusen.

6. LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
SOM ARBETSGIVARE
Som attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare ska
landstingsstyrelsens förvaltning kännetecknas av kompetenta,
ansvarstagande och stolta medarbetare som alltid har kunden i fokus.

Medarbetarskap
Förvaltningen genomför en satsning på medarbetarskap 2014. Det är av
stor vikt att kraftsamla runt denna fråga för att förvaltningen ska vara rätt
rustad för framtiden. Ett gott medarbetarskap kommer att vara nyckeln till
framgång.

Chef- och ledarskap
För att säkerställa att förvaltningen har tillgång till chefer på kort och lång
sikt tas nya riktlinjer fram för chefsförsörjning. Där framgår förvaltningens
strategi för att attrahera, identifiera/utvärdera, rekrytera, utveckla/behålla
och avveckla chefer samt främja mångfalden bland chefer.
Förvaltningen genomför en utvecklingsinsats i förändringsledning för att
vara rätt rustad att förverkliga Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Kompetensförsörjning

och utbildning

Rätt kompetens hos personalen är avgörande för att strukturförändringar
enligt Framtidsplan för att hälso- och sjukvården ska kunna genomföras.
Förvaltningen ska bidra till att Framtidsplanens mål nås genom att ta
tillvara och värdesätta personalens kompetens och underlätta flexibilitet
och personalrörlighet.
Under 2014 ska samtliga verksamheter inom förvaltningen redovisa en
kompetensförsörjningsplan. Arbetet med att införa landstingets modell för
systematisk kompetensplanering, KOLL, samt IT-stödet ProCompetence
fortsätter. Utbildningsplattformen Lärtorget implementeras.
Praktikantverksamheten ska vidareutvecklas i syfte att ta tillvara
kompetens hos personer med utländsk bakgrund. Förvaltningen ska vidare
möjliggöra för fler personer med funktionsnedsättning att få anställning
inom dess verksamheter. Prao-verksamhet ska vidareutvecklas i syfte att
intressera ungdomar för landstingets yrkesområden.
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Jämställdhet och mångfald
Förvaltningen genomför en kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen
utifrån ett mångfaldsperspektiv. Samtliga chefer ska erbjudas att gå den
certifierade jämlikhets- och jämställdhetsutbildningen för chefer och
samtliga medarbetare ska erbjudas att genomföra webbaserad utbildning
inom mångfaldsområdet inklusive Hbt-området.
Samtliga chefer kommer också att erbjudas utbildning i löneförhandling
och lönesättning så att eventuella osakliga löneskillnader elimineras.

Hålsojrämjande

arbetsmiljö

En flerårig hälsosatsning ska påbörjas med fokus på de yrkesgrupper inom
förvaltningen där kvinnors sjukfrånvaro är markant högre än männens.
Förvaltningen fortsätter att förstärka och utveckla arbetsmiljöarbetet samt
genomför en satsning för att öka kunskapen om arbetsmiljöns betydelse för
säkerhetsklimat och säkerhetskultur.

7. MILJÖARBETE
Landstingsstyrelsens förvaltnings miljöarbete styrs av landstingets
miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016, som består av framtidsvision,
miljöpolicy och mål. Förvaltningens miljöarbete fyller två ändamål: dels
utveckling, samordning och uppföljning för hela landstinget och dels det
miljöarbete som direkt berör det dagliga arbetet, formulerat som
förvaltningens egna betydande miljöaspekter.
Förvaltningens miljöpåverkan är till största delen indirekt och handlar om
att påverka andra att beakta miljöfrågor i sitt arbete. Som arbetsverktyg
används det miljöledningssystem som är integrerat i övriga
ledningsprocesser. I förvaltningens verksamhetsplanering och budget
formuleras strategin för miljöarbetet och i miljöhandlingsplanen fördelas
mål och aktiviteter på respektive avdelning inom förvaltningen. I
årsbokslutet utvärderas miljöhandlingsplanen. Miljöprestandan följs också
upp i årlig miljödialog med respektive enhet.
I det dagliga arbetet är det alltså av särskild vikt att miljöarbetet är
integrerat i följande processer:
•
verksamhetsplanering
•
budget
•
bokslut
•
upphandling
•
och att miljökonsekvensbedömning görs inför viktiga beslut.
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Landstingsstyrelsens förvaltning kommer under 2014 att ingå i ett
gemensamt samordnat miljöledningssystem tillsammans med
kulturförvaltningen, patientnämndens förvaltning, AB Stockholms Läns
Landstings Internfinans och Stockholm Care. Det nya
miljöledningssystemet kominer att införas under första delen av 2014.
Arbetet med att definiera och slå fast förvaltningens miljömål och
miljöhandlingsplan för åren 2014 till och med 2016 genomförs samtidigt.
Miljöarbetet och miljömålen kommer allt mer tydligt att kopplas till
miljöpåverkan i de processer, uppdrag och aktiviteter som formuleras i
verksamhetsplaneringen, både för det samordnande landstingsperspektivet
och enskilt för verksamheterna i förvaltningen,

8. MÖJLIGHETER OCH RISKER
8.1 Ekonomiska risker
Under kommande planeringsår beräknas NKS Byggs resursbehov förändras
där framförallt leveransen av den första sjukhusfasen, FoUU-laboratoriet
och garage under torget kominer att påverka resultaträkningen enligt
nedan, men även balansräkningen. Kostnaderna för framför allt
sjukhusdelen och FoUU-laboratoriet bör naturligtvis arbetas in i respektive
verksamhets budgetar, hur mycket och på vilket sätt kommer att kräva ett
politiskt, strategiskt beslut.
NKS Bygg
Beräknade kostnader mkr

2014

2015

2016

Projektavtal - driftsätt fas

-145

-208

-798

Kostnader för driftsättning, flytt, eventuella evakueringskostnader och
dylikt är inte beräknade i ovanstående kostnader.
I SLL IT:s resultatbudget antas att SLL IT kommer att bli en stor leverantör
av IT-tjänster till NKS Bygg från och med 2016, dock är detta inte avtalat
ännu. Samtidigt finns i budget 2014 en stor osäkerhet avseende på vilket
sätt tjänsteöverenskommelser/avtal med Karolinska sjukhuset kommer att
förändras då sjukhuset tar hem delar av de tjänster som SLL IT tidigare
tillhandahållit. Ingen hänsyn har tagits i siffrorna till en sådan förändring.
Förvaltningens utökade ram täcker inte kostnaden för samtliga satsningar
och specifikt identifierade kostnadsökningar inom förvaltningen. Det
innebär att förvaltningens verksamhet har fått ett generellt
effektiviseringskrav motsvarande beräknade kostnadsökningar år 2014.
Vissa verksamheter har lyft risker kopplade till dessa strama ekonomiska
förutsättningar.
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8.2 Riskanalys och internkontrollplan
Med utgångspunkt från landstingsstyrelsens och därmed förvaltningens
uppsiktsplikt och övergripande ansvar finns ett antal
landstingsövergripande risker som behöver särskild uppmärksamhet inför
2014. Därtill finns det en del övergripande risker som avser förvaltningens
interna arbete. LSF Ledning har under 2013 arbetat med att identifiera
dessa risker. Förvaltningens avdelningar har i sina slutliga budgetar för
2014 sammanställt respektive verksamhets möjligheter och risker. Dessa
sammanställningar samt LSF Lednings analys utgör underlag för vidare
arbete med riskanalys och framtagande av förvaltningens
internkontrollplan 2014.

9. ÖVRIGT
Detta budgetunderlag för budget 2014 och planår 2015-2016 behandlas i
landstingsstyrelsen 2013-11-19.

Bilagor:
• Bilaga 1 Bidrag
• Bilaga 2 Resultaträkning för NKS Bygg per projekt
• Bilaga 3a Investeringar LSF (2950) 2014-2018
• Bilaga 3b Investeringar Berga (2610) 2014-201
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Bidrag och avgifter med mera
Budget

Budget

2013

2014

Förändring
Budget

2014/

Budget

2013

tkr
Förbunds-,service-, och

medlemsavgift
43

Sveriges k o m m u n e r och landsting

756

Stockholmsregionens Europaförening

3 000

Mälardalsrådet

2 400
49

156

552

2 796

2 500
2 400

-500

46

51

452

0
2

296

B i d r a g till h a n d i k a p p o r g a n i s a t i o n e r
51 756

53 3 0 9

1 553

Insatser aktivering/rehab

2 700

2 700

0

Rehabku rser/folkhögskolor

2 000

2 000
009

0
1 553

Hanclikapporg

56

Summa

456

58

B i d r a g till s t i f t e l s e r o c h f ö r e n i n g a r
S k ä r g å r d s s t i f t e l s e n i S t h l m s län

43

965

43 965

0

ALMI företagspartner i Sthlm AB

21 838

21 838

0

Södertörns högskola
SLL I n n o v a t i o n ( S ö d e r t ä l j e s j u k h u s )

5 000

5 000

0

3 000

3 000

0

Kl Science Park
Vetenskapsstaden

3 900

3 900

2 600

2 600

0
0

2 960

3 800

840

1 256

1 256

Mälardalstrafik MÄLAB AB
Stiftelsen Flemingsberg Science*

84

Summa
Delsumma
hanclikapporg,

förbundsavgift,
stiftelser

bidrag

519

85

0

359

840

till

etc

R i k t a d e m e d e l till f o r s k n i n g s c e n t r u m

190

m.m.

131

92

207

194

820

92

4

689
693

900

B i d r a g till S L L f ö r e n i n g a r
konstförening

75

0

-75

SLL:s sångförening
Veteranförening Vikingarna

15

0

-15

10

0

100

0

-10
-100

SLL:s

Summa
Miljö-, skärgårds- och fraktbidrag
Politiskt knutna

160

160

0

58 348

0

8

kostnader
58 348

Mandatstöd
Summa

T O T A L T ex

8

forskningsbidrag

58

348

58

348

256

739

261

328

* U t ö v e r själva bidraget pa 1 m k r t i l l k o m m e r 2 5 6 t k r i m a r k n a d s f ö r i n g s k o s t n a d e r

0

4

589

Förändring
Resultaträkning
Mkr

Förändring

Budget

Budget

Bokslut

Budget

Budget

2014

2013

2012

2014/Budget

2014/Bokslut

2013

2012

Landstingsbidrag
Övriga intäkter ingår i resp projekt
Verksamhetens intäkter
NKS Bygg gemensamma kostnader
Projektavtal, driftsätt fas
Kommunikation

242

210

113

0

0

0

242

210

113

15,2%

113,5%

15,2%

113,5%

-7

-15

-9

-53,9%

-25,4%

-145

-30

-2

384,7%

6455,4%

-1

-2

-1

-14,9%

18,3%

-4

-2

-1

82,9%

535,1%

Evakuering

-39

-41

-45

-4,6%

-14,2%

Förberedande arbeten

-10

-5

-16

100,0%

-38,9%

-1

-6

-3

-91,7%

-81,9%

-26

-77

-18

-66,8%

45,0%
-95,7%

Konstnärlig utsmyckning

Byggnation
Medicinsk teknik

0

-4

-1

-98,8%

IKT

-2

-18

0

-89,7%

Tjänster

-2

-1

0

117,6%

Klin driftsättning o verksamhetsinnehåll

0

0

-5

-5

-9

0

-242

-210

-102

15,3%

137,0%

0

0

11

-271,8%

-100,8%

Inredning

Huvudprojekt NKS
Verksamhetens kostnader
Årets Resultat

Beräknade kostnader mkr

2014

2015

2016

Projektavtal - driftsätt fas

-145

-208

-798

7217,1%
-100,0%

-40,6%

947,4%

1(2)
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I n v e s t e r i n g a r 2014-2013

S a m r a d med beställaren

Landstingsstyrelsens förvaltning (2950)

p/na

Samråd med agaren

Mkr

Nytt objekt

Prioritet

1)

nya
objekt 2)
endast
objekt över
100 mkr

Total utqift

Faststand enl
budec:2013

Investerinqsutqiftcr

Beräknad ny

Ack forbrukn

Budget

Prognos

Budget

Plan

Plan

total utgift

t o x n 1012

2013

2013

2014

201S

201C

Kommentar

Plan
2017

s t a t u s 3)

Plan
2018

1. Oblekt tidigare beslutade av L F 4)
Specificerade

objekt

|

i

Ctrateoistca investeringar

Uppskattat belopp. Tcknikvjrval och omfattning ej

Projekt "Nvtt nät" hårdvara
Nyinvestering prorramvsror

0.0

0.0

0.0

0,0

3.0

3,0

3,0

0,5

Nyinvestering programvaror

0.0

0,9

0.9

Löpande kapacttetsutbyennad SAN

2.0

2.0

2.0

30,7

0.0

6.0

0.5

Investerinrsutrvmme framtida planerade affärer
Kapacitetsombvcnnad Backupmiljö'

helt klartied.
0,5

1.0

-SF service, modemiserinc av landstinnssaten

2.0

0,5 Ö t r t e SvstemCenter
UAC (Citrlx och Direct Access, Shavllk el motsv)

0.9

2.0

2.0

1.0

1.5

1.0

1.0

0.0

Arkivet. Ijnirtlds diritalt bevarande

o.s
2,0

2.0 Löpande tillvart kund

6.0

Ersattnlnisinvestennqar
LS

C

Serz-ice utn^^JVTSirwcstertncpr

10.C

5.4

10.6

10.C

L S F Ekonomi, scrvcr

02

3.2

0.2

E-ortavet

1.5

1.5

'US

Elobank

OJ

0.3

03

TMR, datorer och hårdvara

0.3

0.3

03

Oförutsett

3.7

3.7

3.7

Accesswltchar (50 • 35 000 kr)

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7 Baserat p j 250 accesswitchor. - > byte av 5 0 s t / j r .

Core swltchar. GS09 (2.4 * 7S0 000 kr)

LS

1.8

1.8

1.8

1.S

1,8

1.8 2*4 swltchar/jr.

Övrir. nätverksutrustning fFV/, WLAN-kort. lastbalanserlnr. Säkerhetsutrustntntdns)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Ovric natverksutrustninc (fW. WLAN-kort,
L O lastbalanserinc Säkerhetsutrusrnlnr. dns)

WLAN utrustninc (75 nva AP:s per j r )

0,4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4 kommer AP:s att behöva bvtas ut/modemiseras.

Acccsswitehar (200 • 35 000 ler)

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0 Baserat p i 10C0 acccsswitehar. - > byte av 200 s t / j r .
Baserat pa 30 corcswttchar.-> byte av 30/5 " 6

Core switchar. 6509 (6 " 7S0 000 kr)

4.5

45

4.5

4.5

4.S

4.5

4 3 switchar/ir.
Ovnc natverksutrustninc (FW, WLAN-kort.

Övrlr nätverksutnjstninc fP.V. WLAN-kort, lastbalanserlnr, Säkerhersutrurtninr.. dn*.)

2.C

2.0

2.0

2.C

2.0

2.0

2.C lastbalanserln". Säkerhetsutrustning dns)

WLAN utnKTnln- (150 nva AP:! oer j r )

0.7

o.a

0.1!

0.S

0.2

O.C

0.S kommer AP-s a n behöva bvtas ut/moderniseras.

Accesswltchar (50 • 35 000 kr)

ii

1.8

l.P

IS

1.8

1.8

L S Baserat pä 250 occesswitchar. - > bvte av 5 0 st/år.

Core switchar, 6509 (2,4 - 750 000 kr)

u

u

U

u

LS

1.8

U

övrlr nätverksutrustninr (FW, WLAN-kort. lastbalanserinr. Säkerhetsutrustning, dns)

l.C

1.C

i*

1.C

1.C

IX

LC lastbalanserini^ Säkerhetsutrustninc, dns)

0.1

0.1

' ö r e m j ! DS

Baserat på 12 "coreswttchar". Uvsland 5 ar - > byto av

Realistisk infärandetakt Sr 75 nya APts/år. Därefter
Föremäl Karolinska

Realistisk Införandctakt Jr 75 nya AP^/år. Därefter
Föremal SOS

Basera; n.i 1? switchar.-> Inte av 2,4 swltchar/jr.
O v n r nätverksutrustning, (FW, WLAN-kort,
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Bilaga /
A

Investeringar 2014-2018

S a m r a d mod beställaren

Berga naturbruksgymnasium (2610)

ja/nej

Samrad med aqarcn

Nytt o b j e k t
1)

Total utgift

Prioritet
nya

Investeringsutgifter

Kommentar
status 3)

o b j e k t 2)
endast
objekt över
100 m k r

Mkr

Fastställd e n l

Beräknad ny

Ack lorbrukn

Budget

Prognos

Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

budqot 2013

total utqift

t.o.m 2 0 1 2

2013

2013

2014

2015

201S

2017

2018

1. Objekt tidiqare b e s l u t a d e a v L F 4 )
Specificerade

objekl

S t r a t e q i s k a invooterinqar
Cbiokt '

Cb:c<: 2
otc
Ersattninqsinvesterinqar
Maskiner. datorer, inventarier

0,5

Obiekt 2
otc
Rationaliserlnqslnvesterinqar

Objokt 1
Objekt 2
otc
Ospecificerade
varav ;tra!cq::ko
varav
varav

objekt

< 100

mkr

:rrsc:tcr.r,qar

onattninasinvczlerinciar
rationalisennacinvcstorinctar

0.5

0.5

Bilaga

Investeringar 2014-2018

Berga naturbruksgymnasium (2610)

Samråd m e d beställaren

ja/nei

S a m r a d m e d ägaren

jo/no/

Nytt o b j e k t
1)

Prioritet

Total utgift

nya

I n vesto ri ngsutgifter

Kommentar
status 3)

objekt 2)
endast
objekt över
100 mkr

Mkr

Fastställd e n l

Beräknad n y

Ackförbrukn

Budget

Prognos

Budget

Plan

budqet2012

total utqitt

t o j n 2012

2013

2013

2014

2015

Plan
2016

Plan
2C.7

Plan
2018

2 . Nya o b j e k t
Specificerade

objekt

Strateqiska investerinqar
Oblokt 1
Obiokt 2
otc
Ersattninqsinvesterinqar
MMkbMf

0.3

0 3

0.3

0,3

0.3

Datoror

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Invontorlor

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Rationaliserings investerinqar
Obiokt 1
Obiokt 2
otc
Ospecificerade
varav ctrotoaicka
varav

objekt

< 100 mkr

investeringar

crsOtlninQsinvcstcrinQar

vorov

rotionolicehnosinvestcnnoor

S u m m a invosterinqsutqiftor

3.

Investerinqar

Specificerade

i externt

0.5

förhyrda

objekt

Strateqiska investerinqar
Obiokt 1
Obiokt 2
otc
Ersattninqsinvesterinqar
Obiokt 1
Oblekt 2
otc
Rationallserinqs investerinqar
Obiokt 1
Obiokt 2
otc

lokaler

0.5

0.5

