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Delårsrapport per augusti 2013 för
landstingsstyrelsens förvaltning
Ärendebeskrivning
Delårsrapport per augusti 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag
Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2013
Delårsrapport per augusti 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning
inklusive redovisning av uppdrag i SLL budget 2013
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa delårsrapporten per augusti 2013 för landstingsstyrelsens
förvaltning.
Förvaltningens f ö r s l a g och motivering
Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar, till och med augusti månad, ett
positivt resultat med 138,5 miljoner kronor och en avvikelse mot
periodiserad budget på 137,8 miljoner kronor. För helåret prognostiseras
ett fortsatt positivt resultat på 64,1 miljoner kronor, att jämföra med
budgeterat nollresultat.
Överskottet förklaras delvis av SLL Strategiska fastighetsfrågor och
investeringar där merparten av avvikelsen är hänförbar till byggnationen av
Nya Karolinska Solna och de slutliga ställningstaganden som gjordes i
slutet av år 2012 runt principerna för gränsdragning mellan resultaträkning
och aktivering i balansräkningen av pågående utrustningsinvesteringar.
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SLL IT redovisar ett negativt resultat på 0,5 miljoner kronor på grund av att
totala intäkter understiger budget med 16,6 miljoner kronor vilket uppvägs
av att de totala kostnaderna understiger budget med 16,1 miljoner kronor.
Övrig verksamhet inom landstingsstyrelsens förvaltning visar ett positivt
resultat på 89,3 miljoner kronor efter augusti månad. Personalkostnaderna
understiger budget som ett resultat av lägre lönekostnader samt lägre
kostnader för utbildningar och konferenser. De lägre lönekostnaderna
förklaras till stor del av ej tillsatta tjänster inom organisationen. Även
utfallet för konsultkostnader och inhyrd personal är lägre än budgeterat.
Dessutom skapar förskjutningen i tid av strategiska satsningar inom
utbildningsområdet ett överskott. Sommarens satsning på 20 miljoner
kronor av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter avseende en
utökad kapacitet inom vården syns ännu inte i resultatet för
landstingsstyrelsens förvaltning.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn tiMrmiMön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
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l . Sammanfattning
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Förvaltningen redovisar till och med augusti månad ett positivt resultat
med 138,5 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för
perioden på 0,7 miljoner kronor. För motsvarande period 2012 var
resultatet ett överskott med 60,6 miljoner kronor.
Det positiva resultatet förklaras delvis av att SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett positivt resultat på 51,1
miljoner kronor. Merparten av avvikelsen är hänförbar till byggnationen av
Nya Karolinska Solna och de slutliga ställningstaganden som gjordes i
slutet av 2012 runt principerna för gränsdragning mellan resultaträkning
och aktivering av pågående utrustningsinvesteringar.
Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på -1,4 miljoner
kronor, jämfört med budgeterat nollresultat.
Övrig verksamhet inom landstingsstyrelsens förvaltning redovisar totalt ett
positivt resultat på 88,8 miljoner kronor efter augusti. Det förklaras bland
annat av lägre personalkostnader än budgeterat som en effekt av
semesterlöneskuldens variation under sommaren och lägre kostnader för
konsulter och inhyrd personal. Dessutom har landstingsstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter nyttjats endast i begränsad omfattning. Sommarens
satsning på 20 miljoner kronor av anslaget för en utökad kapacitet inom
vården syns ännu inte i resultatet för landstingsstyrelsens förvaltning.
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Landstingsstyrelsens förvaltning har 2013 tilldelats ett utökat
landstingsbidrag med 33 miljoner kronor för särskild satsning på stärkt IT.
Satsningen avser i huvudsak en gemensam PC-plattform, det så kallade
W7-projektet. Det utökade landstingsbidraget beräknas i dagsläget att
förbrukas i sin helhet.
Förvaltningen prognostiserar ett fortsatt positivt resultat på 64,1 miljoner
kronor för 2013, vilket i huvudsak återfinns inom SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringar. Budgeterat resultat för 2013 är +/-o
miljoner kronor.
Verksamhetsåret 2013 har fram tills nu präglats av att anpassa
organisationen till de krav som landstingets framtida utveckling ställer. De
flesta av de handlingsplaner som fastställdes i verksamhetsplan 2013 har
genomförts eller nått så långt i genomförande till och med delåret som
ursprungligen planerats. Vissa organisationsförändringar har genomförts
inom förvaltningen för att rusta organisationen bättre för de framtida
utmaningarna. En viss omprioritering av uppdragen har också skett
beroende på förändrade förhållanden i vår omvärld.
Nedan följer en kort sammanfattning av det som förvaltningen
åstadkommit fram till delårsbokslutet:
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Översyn av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och
delegationsordning med anledning av lagändringar.
Översyn avseende Policy för internkontroll för förvaltningar och bolag.
Förslag till definition av en ekonomistyrningsstrategi för Stockholms
läns landsting.
Stärkt kostnadskontroll bland annat genom möten med förvaltningar
och bolag i samband med budget 2014, tertialrapportering samt
delårsrapportering.
En metod för systematiskt informationssäkerhetsarbete har utvecklats
och arbetet med en verksamhetsstödjande tjänst för
informationssäkerhet pågår.
Fortsatt arbeta med etablering av en effektiv och verksamhetsnära
förvaltningsstyrning av sjukvårdens verksamhetssystem.
Kund- och leveransteam inom IT har etablerats i syfte att bygga en
tätare, öppnare och mer förtroendefull relation genom hela kedjan (SLL
IT, verksamhetens IT-funktioner och IT-brukarna) samt att få en
tydligare kontroll och redovisning av intäkter och kostnader.
Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning inom landstinget.
Inom ramen för Framtidsplan för hälso-och sjukvården pågår ett antal
projekt i syfte att säkra kompetensförsörjningen samt få bättre
planeringsunderlag, styrning och kvalitet.
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•
•
•
•

•

•
•

Inom ramen för Miljöutmaning 2016 har arbetet fortsatt bland annat
med energistrategiarbete som omfattar fastigheter och transporter.
Arbetet inom NKS projektet fortskrider som planerat med hantering av
avtalsfrågor och fortsatt arbete med granskning av handlingar.
Samarbetet mellan Karolinska Institutet och landstinget har stärkts
ytterligare bland annat genom Projekt 4D.
Ett arbete för att bedöma aktualiteten i Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, har inletts. Samtidigt pågår
genomförandet av planen, bland annat genom ett antal
handlingsprogram och inom ramen för infrastrukturplanerna.
Processen med att utforma de kommande EU-programmen
intensifierades under det första halvåret och landstinget medverkar i
programskrivandet.
Utveckling av besluts-, budget- och bokslutsprocesserna i syfte att
förbättra rutiner, arbetssätt och förtydliga roller och mål.
Ett nytt intranät för landstinget och förvaltningen som är mer anpassad
utifrån styrning och verksamhet än tidigare har lanserats.

Diarienummer
LS 1 3 0 9 - 1 1 1 8

Stockholms läns landsting

7 (48)
DELÅRSRAPPORT 2 0 1 3
2013-10-10

Diarienummer
LS 1 3 0 9 - 1 1 1 8

2 . Mål och uppdrag
2.1 Mål
Landstingsfullmäktige har beslutat att de långsiktiga och kortsiktiga målen
för Stockholms läns landsting är:
SLL LÅNGSIKTIGA MÅL

SLL KORTSIKTIGA MÅL

Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom

• Nöjda medborgare

hälso- och sjukvården

• Nöjda patienter
• Ökad valfrihet och mångfald inom
sjukvården
• Likvärdig behandling av alla invånare

Förbättrad tillförlitlighet i

• Nöjda medborgare
• Nöjda resenärer

kollektivtrafiken
En ekonomi i balans

•
•
•
•

En ledande tillväxtregion
God ekonomisk hushållning
Stolta medarbetare
Hållbar miljö

Uppföljning av landstingsfullmäktiges långsiktiga mål:
SLL
Långsiktiga mål

Dimension/Parametrar

Jan-aug

Jan-aug

Prognos

Budget

Bokslut

2013

2012

2013

2013

2012

Förbättrad tillgänglighet i
hälso- och sjukvården

Ej tillämplig för LSF

Förbättrad tillförlitlighet i
kollektivtrafiken

Ej tillämplig för LSF

En Ekonomi i balans (mkr)
Redovisat resultat

138,5

60,6

64,1

0

74

Landstingsstyrelsens förvaltnings ekonomi är i balans. Prognosen för årets
resultat är 64,imiljoner kronor att jämföra med det av
landstingsfullmäktige fastställda resultatkravet på +/-o kronor.
2.1.1
Tillgänglighet/Tillförlitlighet
LSF stöder förvaltningar och bolag i deras uppdrag att åstadkomma
förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och förbättrad
tillförlitlighet i kollektivtrafiken.
2.1.2
Kvalitet
LSF stöder förvaltningar och bolag i deras uppdrag att åstadkomma
förbättrad kvalitet i verksamheten.
LSF arbetar med systematiskt kvalitetshöj ande arbete samt med ständiga
förbättringar som utgångspunkt för utveckling och effektivisering. Det
samlade resultatet av detta mäts och följs upp mot uppsatta mål och
utvärderingskriterier.
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Det sker också genom det systematiska kvalitetsarbetet med LSF:s
miljöledningssystem som följer av ISO 14001. Arbetet följs årligen upp och
leder till åtgärder, handlingsplaner och kontinuerligt förbättringsarbete.
Förvaltningen har arbetat vidare med förbättringar som ska leda till
smartare arbetssätt, ökad effektivitet och bättre samordning.
Alla funktionsområden deltar i det förbättringsarbetet, både inom
respektive avdelning och för förvaltningen som helhet.
2.1.3
E n ekonomi i balans
Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 64,1 miljoner kronor för
2013. Detaljer kring det ekonomiska resultatet samt prognos för 2013
redovisas i kapitel 4.
2.1.4
Mål för landstingsstyrelsens förvaltning
För att styra mot de långsiktiga och kortsiktiga målen för Stockholms läns
landsting har förvaltningen arbetat fram mål inom de fem perspektiven
kund, verksamhet, process, medarbetare och ekonomi.
MÅLOMRÅDE

SLL-MÅL

LSF-MÅL

INDIKATORER

KUND

Samtliga SLLmål

Nöjda kunder och
medborgare

Öka Nöjd-Kund-Index. Skala 1-5

Samtliga SLLmål

Effektiv verksamhet

Genomförandegrad av LF-uppdrag

Samtliga SLLmål

Effektiv verksamhet

VERKSAMHET

PROCESS

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

MEDARBETARE

Stolta
medarbetare

Motiverade
medarbetare

Öka Medarbetarlndex
Minska sjukfrånvaron
Kund: Öka Bemötande och
Kompetens

EKONOMI

En ekonomi i
balans

Ekonomi i balans

OH-kostn/medarbetare ska minska
Bruttokostnadsutvecklingen ska
minska
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2.2 Uppdrag
2.2.1
Uppdrag givna i budget 2012 respektive 2013
Det samlade resultatet redovisas i bilaga Di.
2.2.2
Uppdrag givna under 2013
Det samlade resultatet redovisas i bilaga D2.

2.3 Uppföljning LSF Fokusområden
Förvaltningen ska fokusera på utveckling inom ett antal strategiska
områden - så kallade fokusområden - för art styra mot SLL-målen.
Fokusområdena utgår från SLL Mål & Budget 2013 och de analyser av
framtida behov som LSF ledning genomfört.
2.3.1
Kostnadskontroll
Ett av landstingets tre långsiktiga mål är Ekonomi i balans. För att uppnå
det över tid krävs en god ekonomisk hushållning. Den höga
befolkningstillväxten samt en åldrande befolkning ökar behovet av och
kraven på både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Kostnaderna
för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik ökar mer än skatteintäkterna.
Den prognostiserade utvecklingen av skatteintäkter, liksom utvecklingen av
kapitalkostnader under budgetperioden 2013 - 2015 indikerar tydligt
behovet av god kostnadskontroll.
Uppdraget för SLL Ekonomi ochfinansinnefattar att följa landstingets
samt respektive bolags och förvaltnings ekonomi och verksamhet, bereda
underlag samt i dialog med LSF Ledning analysera risker och möjligheter.
För att öka medvetenheten om kostnadskontroll har möten genomförts
med förvaltningar och bolag i samband med budget 2014,
tertialrapportering samt delårsrapportering. Målet med mötena är att få en
dialog och fördjupad förståelse för respektive verksamhets ekonomiska och
verksamhetsmässiga förutsättningar, vilka åtgärder som vidtagits samt
uppnådda effekter av dessa i de fall ekonomi och verksamhet avviker från
plan, beslutade mål och krav. I denna dialog ges möjlighet att även belysa
och hantera landstingsövergripande frågor.
Därutöver har fokus varit att säkerställa god kvalitet i inrapporterade
budget- och bokslutsvärden samt att gentemot inrapporterade enheter
tydliggöra behovet och kravet på att följa tidplaner och anvisningar.
I det fortsatta arbetet med att utveckla en samlad ekonomistyrningsstrategi
för Stockholms läns landsting kommer förvaltningen se till att landstingets
mål och strategier leder till god ekonomisk hushållning och stöder syftet
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med landstingets verksamheter samt att de politiskt prioriterade målen
verkställs.
SLL Ekonomi och finans har fördjupat sitt samarbete med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, primärt inom ramen för den somatiska
specialistvården. Detta har medfört en ökad möjlighet till dialog och analys
av uppkomna frågeställningar.
Utöver detta har arbetet med att följa vissa kostnadsposter intensifierats.
Under den gångna perioden har fokus legat på posterna inhyrd personal
och konsultkostnader.
Ovanstående arbete kommer att fortgå under 2013. Utbildnings- och
informationsinsatser planeras inom olika områden med bäring på ekonomi
för att få en bredare förankring av de landstingsövergripande målen och
behovet av kostnadskontroll. Insatserna görs också för att säkerställa
efterlevnad av både interna och externa regler och riktlinjer.
2.3.2
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar
Linjeorganisation och ansvarsfördelning ska utvecklas och förtydligas för
hantering av strategiska fastighetsfrågor och investeringar, såsom planering
av byggnader som har strategisk betydelse för Nya Karolinska Solnas, NKS,
nya sjukhusområde.
Under året har SLL Ekonomi och finans arbetat vidare med
utbildningsinsatser kopplat till den nya investeringsstrategin samt utvecklat
information i ekonomihandboken på intranätet där styrande dokument,
anvisningar, rutiner och mallar samlats.
En ny organisationsstruktur för hantering av strategiska fastighetsfrågor
och investeringar har beslutats under våren. Sex nya befattningar har
tillsatts och en sjunde är under rekrytering.
Inom NKS-projektet har delprojekten IKT (informations- och
kommunikationsteknik) och MT (Medicinteknisk utrustning) resurssatts
och upphandlingsarbetet fortskrider i enlighet med upprättad plan. Även
delprojekt Lös inredning fortskrider enligt plan och projekteringen har
påbörjats. Upphandlingsarbetet för IKT och MT kommer att fortsätta
resten av året och nästa år.
Under hösten kommer en upphandling av medicinska gaser att genomföras
och en upphandlingsplan att tas fram för lös inredning.
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2.3.3
Forskning och utveckling samt utbildning, FoUU
Stockholms läns landstings engagemang i forskning, utveckling och
innovation syftar både till att ge invånarna tillgång till en hälso- och
sjukvård i ständig förbättring och att skapa förutsättningar för en stabil
tillväxt i regionen. Landstingets ambitioner finns fastslagna i FoUUstrategin och Budget 2013. Stor vikt läggs vid patientnära forskning, att
forskningens resultat kommer hälso- och sjukvården till del samt ökad
forskning om de stora folkhälsosjukdomarna. Samarbetet med universitet,
högskolor och näringslivet är viktigt för en fortsatt utveckling.
Under året har samarbetet mellan Karolinska Institutet och landstinget
stärkts ytterligare bland annat genom Projekt 4D. Det är ett
samverkansprojekt som bland annat ska leda till att forskningsresultat
snabbare omsätts till nya behandlingar för patienter. De diagnoser som
ingår är artrit (ledinflammation), bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.
Samarbetet med Kungliga Tekniska Högskolan har strukturerats och
stärkts. Utlysning av gemensamma forskningsmedel för att stärka
forskningen i gränsytan mellan medicin och teknik har genomförts. Minst
ett fyrtiotal ansökningar har inkommit.
För att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling och för att
höja vårdens kvalitet inom primärvården har konceptet Akademiska
vårdcentraler utvecklats. I första fasen stärktes utbildning och
forskningsförutsättningar för fyra vårdcentraler som utgör knutpunkter i
länet. Ett antal nya Akademiska vårdcentraler håller på att etableras.
FoUU inom ramenför framtidens hälso- och sjukvård
En stark forskningsinfrastruktur är grunden för att utveckla, behålla och
stärka FoUU på den nya vårdmarknaden. För att underlätta kopplingen
mellan olika typer av data har en tjänsteplattform utvecklats och den
kommer att införas under hösten 2013. Den kommer att underlätta
informationsöverföring mellan olika journalsystem samt integration med
forskningens resultat. Utveckling av en regional biobank, gemensam för
landstinget och Karolinska Institutet, är en annan viktig kommande
infrastruktur. Arbetet pågår med ambitionen att registrera och fastställa en
regional biobank den 1 januari 2014.
Innovationsfrågorna har under året fått ökat fokus genom tillsättningen av
Idérådet som bedömer och stöder idéer till nya tjänster som kan främja
hälso- och sjukvårdens utveckling och förbättring.
En ambition som är fastställd i FoUU-strategin är ett ökat samarbete med
näringslivet. Detta har också skett genom bland annat Projekt 4D som
öppnar möjligheter för konkreta och konkurrensneutrala projekt.
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Arbetet fortsätter med särskilt fokus på utvecklingen av Framtidsplanen för
hälso- och sjukvård, planering av verksamhetsinnehållet på Nya Karolinska
Solna, regional biobank, informatik och ett icke-exkluderande och
konkurrensneutralt samarbete med näringslivet. Ett öppet och starkt
innovationsklimat är en förutsättning för en positiv utveckling.
2.3.4
Informationssäkerhet och strategiska IT-frågor
Arbetet med att utveckla landstingets styrfunktioner sker kontinuerligt.
Under 2013 har landstingets ledningssystem för informationssäkerhet
byggts om. En metod för systematiskt informationssäkerhetsarbete har
utvecklats och arbetet med en verksamhetsstödjande tjänst för
informationssäkerhet pågår. I mars fattade landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen beslut om ny policy och nya riktlinjer. Tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet inom vården arbetas för närvarande
fram.
Att öka medarbetarnas kunskap om säker informationshantering är ett
prioriterat område. Arbetet med att ta fram en ny e-utbildning och göra den
tillgänglig i landstingets nya lärplattform Lärtorget pågår för fullt. Det
juridiska stödet avseende informationssäkerhet kommer att stärkas
successivt. 2013 års riskanalys kommer att genomföras mot slutet av året.
Arbetet med att etablera en effektiv och verksamhetsnära förvaltningsstyrning av sjukvårdens verksamhetssystem har fortsatt och den
övergripande modellen är fastställd i Rådet för Samordning och styrning av
strategisk IT, RSIT, och bemanning av de olika rollerna pågår. Strategin för
eHälsa och strategisk IT godkändes i rådet i maj. Nästa steg, att tillsätta
resurser för programarbetet som beskrivs i strategin samt i budget 2014,
har fortsatt enligt plan.
Inom SLL IT har kund- och leveransteam etablerats i syfte art bygga en
tätare, öppnare och mer förtroendefull relation genom hela kedjan (SLL IT,
verksamhetens IT-funktioner och IT-brukarna) samt att få en tydligare
kontroll och redovisning av intäkter och kostnader. Arbetet ska
underlätta en förflyttning från kundspecifika lösningar/tjänster till
paketerade standardtjänster. Arbetet med att konkretisera SLL IT:s
framtida inriktning sker löpande under hösten.
Under hösten kommer arbetet med att införa plattformen Windows 7 att
intensifieras. Projektet förväntas pågå till juni 2014. För att hantera de
nätuppgraderingar som krävs för införandet av Windows 7 och för att
uppgradera klienterna har ett projekt startat som förväntas pågå till mars
2014. Nätuppgraderingarna berör framförallt Södersjukhuset AB och
Danderyds Sjukhus AB men även Karolinska Universitetssjukhuset.
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2.3.5
Ägarstyrning
En översyn av bolagsordningar, ägardirektiv och reglementen har
genomförts med anledning av lagändringar och behandlades av
landstingsfullmäktige i juni. I detta ingår en komplettering av de generella
ägardirektiven, som berör framtidens hälso- och sjukvård.
Samtliga styrdokument för landstingets bolag har samlats i en ägarportal på
sll.se som ett första steg i att utveckla informationen kring
ägarstyrningsfrågor. Den uppföljning som sker via respektive
styrelseordförande och vd:s dialog med produktionsutskottet fungerar väl.
Likaså de underlag som tas fram inför respektive dialog. Dialogerna har
kompletterats ytterligare, bland annat omkring internkontroll.
En ny form av seminarium för hälso- och sjukvårdens bolag, inklusive
angränsande bolag har planerats och genomförs i slutet av september.
Mer omfattande underlag har tagits fram vid rekrytering av nya
styrelseordförande och ledamöter. Introduktionen av nya
styrelseordförande har förbättrats.
Behovsanpassad utbildning för nya styrelseordförande och nya ledamöter
kommer att genomföras under den kommande perioden. Former för en
fortlöpande översyn av specifika ägardirektiv i dialog med respektive
styrelse kommer att utarbetas.
Kopplat till de tidigare nämnda lagkraven 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.
2.3.6
Framtidsplan för hälso- och sj ukvård
I juni 2012 fattade landstingsfullmäktige beslut om första steget i
genomförandet av Framtidsplan för Hälso- och sjukvården, FHS.
Landstingsfullmäktige beslutade också om inriktningen i den tioåriga
investeringsplanen för hälso- och sjukvården inom ramen för FHS.
Landstingsdirektören är ytterst ansvarig inför landstingsstyrelsen för
Framtidsplan för Hälso- och sjukvården. Uppdraget att utforma strategi
och styra det operativa arbetet ligger på programkontoret för FHS, vilket är
lokaliserat till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Programkontoret
rapporterar till en styrgrupp bestående av landstingsdirektören, hälso- och
sjukvårdsdirektören, chefsjuristen samt en representant för Karolinska
Institutet. På en operativ nivå involverar programkontorets arbete de
handläggare i både LSF och HSF som arbetar med hälso- och sjukvård samt
de vårdgivare som berörs.
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2.3.7

Stolta medarbetare

Tydligare och förstärkt
ledarskap
Arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning inom
landstinget slutfördes under det första halvåret 2013. Landstinget har
gemensamma riktlinjer för att stärka befintliga chefers förmåga att leda
verksamhet och medarbetare.
Även arbetet med att ta fram ledarkriterier för chefer har slutförts under
våren. Landstingets ledarkriterier beskriver ett önskvärt chef- och
ledarskap. Ledarkriterierna ligger till grund vid rekrytering av chefer,
identifiering av kandidater till chefsförsörjningsprogram och för feedback
på chefers ledarskap.
Mångsidig rekrytering
och
kompetensförsörjning
Inom ramen för Framtidsplan för hälso-och sjukvården pågår ett antal
projekt i syfte att säkra kompetensförsörjningen samt få bättre
planeringsunderlag, styrning och kvalitet. Införandet av landstingets
gemensamma modell för kompetensplanering, KOLL, har fortsatt och cirka
25 verksamheter är nu i införandeskede eller förvaltning.
Ungdomar är en viktig målgrupp för landstingets framtida
kompetensförsörjning, därför erbjuder landstingets verksamheter prao och
sommarjobb för unga. Målet att erbjuda 1 000 ungdomar sommarjobb 2013
uppnåddes inte på grund av svårigheter att få fram tillräckligt antal platser.
Ett antal auskultations- och praktikplatser har erhållits för personer med
utländsk vårdutbildning utanför EU/EES-området, varav cirka 70 procent
utgörs av specialistläkare som gör eller gjort provtjänstgöring inför svensk
legitimation.
Upphandling pågår under 2013 av tre utbildningar till
specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom,
intensiwård samt operationssjukvård. Totalt finns 76 utbildningsplatser
och utbildningslön kommer att utgå.
Projektet Akademiska ambulansen pågår under 2013. Ansökan pågår till
Yrkeshögskolemyndigheten om att Stockholm skall få arrangera utbildning
för ambulanssjukvårdare. Denna utbildning ska kopplas till den
Akademiska ambulansen.
Förbättrad arbetsmiljö och hälsa genom
förebyggande
åtgärder
Arbetsmiljöns betydelse för säkerhetskulturen är ett prioriterat område. För
att öka användningen av sticksäkra produkter och förebygga stick- och
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skärskador inleddes en kampanj i mars. Målet är att uppnå landstingets
nollvision, vilken innebär att inga stick- och skärskador ska förekomma
inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Flera sjukhus har genomfört
aktiviteter på detta tema.
En kartläggning av sjukfrånvarons utveckling har genomförts vid två
sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södertälje Sjukhus AB.
Syftet har varit att identifiera framgångsfaktorer som kan bidra till att
förebygga arbetsrelaterad ohälsa med fokus på kvinnor. Resultatet visar att
sjukhusen bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete, men för att uppnå
landstingets mål att reducera kvinnors sjukfrånvaro behövs fler fördjupade
undersökningar och riktade satsningar för vissa yrkesgrupper.
Efter att upphandlingen av företagshälsovård blev klar i juni har ett
landstingsövergripande avtal tecknats med Feelgood Företagshälsa AB.
Avtalet gäller i januari 2014 - 31 december 2016 med möjlighet till
förlängning med två år samt ytterligare ett år.
I enlighet med målet att förebygga ohälsa och minska den genomsnittliga
sjukfrånvaron, med fokus på kvinnor, har landstingsstyrelsen beslutat art
en särskild satsning för att förbättra och utveckla arbetsmiljön inom
landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter ska göras under perioden
2014-2016. Satsningen omfattar 150 miljoner kronor och syftar till att
skapa en förbättrad arbetsmiljö under de ombyggnationer som krävs i
enlighet med Framtidsplan för hälso- och sjukvården samt till att
vidareutveckla landstingets samlade arbetsmiljöarbete. En projektledare
har anställts vid SLL Personal och utbildning och planering av projektet
pågår. Satsningen ska utvärderas i samverkan med Centrum för Arbets- och
miljömedicin, CAMM.
Ökad mångfald, likvärdiga villkor och
möjligheter
Tre utbildningar för jämlikhet och jämställdhet för chefer respektive
handläggare genomfördes första halvåret 2013. Under våren har en
webbaserad Hbt-utbildning tagits fram i samarbete med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
För en inkluderande arbetsmarknad i länet fortsätter under 2013
samarbetet med åtta andra arbetsgivare i länet.
Ett transkulturellt projekt har startat för medarbetare inom mångkulturell
vård vid Åkalla akademiska vårdcentral. Syftet är att ta fram en modell för
interprofessionell kompetensutveckling genom att de anställda använder
varandra som resurser för kompetensutveckling.
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Individuella och differentierade
löner
De centrala kollektivavtalen mellan de fackliga organisationerna och
Sveriges Kommuner och Landsting förhandlas fortlöpande och det är
viktigt att dessa får en sådan utformning att de stöder de mål som
landstinget satt upp för det lönepolitiska arbetet. Under den senaste
avtalsrörelsen har fler lönekollektivavtal konstruerats som rena
processavtal, där det inte finns något garanterat utfall. Dessa avtal ger en
större möjlighet att tillsammans med chefer/medarbetare och fackliga
organisationer mer förutsättningslöst diskutera en lokal lönebildning.
Arbetet med att utveckla kollektivavtalen så att de stöder landstingets
lönepolitik kommer att fortsätta och fördjupas. En belöningsmodell för
medarbetare i vården, som gynnar såväl det enskilda sjukhuset som den
samlade hälso- och sjukvården, ska tas fram och det allmänna lönepolitiska
arbetet bör utformas för att stödja en sådan modell.
2.3.8

Allas lika värde - lika behandling av alla

Jämställdhetsarbetet omfattar alla landstingets verksamheter, både ur ett
medborgar- och ur ett arbetsgivarperspektiv. CEMR-deklarationen, Council
of European Municipalities and Regions, och den tillhörande
handlingsplanen ligger till grund för landstingets jämställdhetsarbete.
Karolinska Universitetssjukhuset deltar i ett internationellt
forskningsprojekt med syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa bland
läkare på universitetssjukhus, HOUPE-studien, Health and Organisation
among University Hospital Physicians in Europé. Den första
undersökningen av läkares hälsa gjordes via enkäter 2005 och en
uppföljande enkätstudie gjordes 2012. Det som framkom 2005 var bland
annat att läkare upplever att de är starkt utsatta för stress och diskuterar
sällan arbetsmiljö, utbrändhet, mobbning och jämställdhet. Ett första
resultat 2012 visar på Karolinska Universitetssjukhuset att där det har
förändrats har det förändrats till det bättre, men analyserna pågår. Det
återstår framför allt analyser och jämförelser mellan länderna. Under första
halvåret 2013 har resurser avsatts för att arbeta med bland annat dessa
analyser.
En fristående systerstudie till HOUPE är HOPGOC-studien, Health
Organization in Psychiatry, Geriatrics and Outpatient Care, pågår inom
Stockholms läns sjukvårdsområde för att identifiera faktorer som bidrar till
förbättrad hälsa bland läkare inom allmänmedicin, psykiatri och geriatrik.
Under januari 2013 skickades en enkät ut till alla läkare inom
sjukvårdsområdet. För närvarande genomförs analyser med fokus på genus
och nationalitet. Resultaten ska därefter diskuteras i fokusgrupper, med
start hösten 2013.
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2.3.9
Regional utveckling
Den årliga uppföljningen av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, har förberetts under våren. De två
strategier som årets uppföljning fokuserar på är Säkra värden och Stärk
sammanhållningen. Under 2013 har ett arbete inletts för att
aktualitetsbedöma RUFS 2010. Hittills har en omvärldsanalys och en
SWOT-analys genomförts för att bedöma den nuvarande planens styrkor,
svagheter, möjligheter och hot.
Parallellt med att en aktualitetsbedömning av RUFS 2010 har inletts så
fortgår genomförandet av planen. Ett handlingsprogram för att utveckla
regionala stadskärnor antogs våren 2013. En slutrapport för
handlingsprogrammet Energi och klimat har godkänts av Tillväxt- och
regionplaneringsutskottet under våren 2013. Inom frågor som rör
transporter och infrastruktur har SLL Tillväxt, miljö och regionplanering
deltagit i ett flertal arbetsgrupper som rör länsplan respektive nationell
plan för transportsystemet. Förslag är nu ute på remiss.
Samarbetet mellan länen i östra Mellansverige, ÖMS, sker med
utgångspunkt i RUFS 2010 och övriga läns regionala utvecklingsstrategier.
Under våren har två publikationer tagits fram: Nedbrutna framskrivningar
och En ny ekonomisk geografi.
I januari publicerades förstudien om hållbar urban utveckling och verktyget
Det urbana spelet. Länsstyrelsen har använt rapporten för återrapportering
till regeringen inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet.
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering har arbetat inom ramen för
skärgårdsstrategin tillsammans med andra skärgårdsaktörer i syfte att
stärka skärgården som besöksmål och förlänga säsongen.
Processen med att utforma de kommande EU-programmen intensifierades
under det första halvåret och Internationella funktionen medverkar i olika
arbetsgrupper i syfte att tillvarata landstingets och regionens intressen.
Stöd till politisk representation i så kallad Joint Programming Committé,
den politiska nivån i programmeringsprocessen, har varit en viktig del i
arbetet.
Genom medlemskapet i Conference of Peripheral and Maritime Regions,
CPMR, kan landstinget bevaka regionens intressen inom de områden som
organisationen arbetar för. Landstinget har representanter i
Östersjökommissionens styrelse samt en arbetsgrupp för maritima frågor.
Uppföljningen av RUFS 2010 ska slutföras och presenteras under hösten. I
och med årets uppföljning har samtliga sex strategier i RUFS 2010 följts
upp. Den årliga samlingskonferensen genomförs den 26 november på
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Södertörns högskola, i den regionala stadskärnan Flemingsberg.
Aktualitetsbedömningen av RUFS 2010 går under hösten in i ett intensivt
skede som bland annat innefattar en bred remiss till kommuner och aktörer
i regionen.
Stockholms läns landsting som regionplaneorgan fick under 2012 i uppdrag
av regeringen att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder.
Arbete kopplat till regeringsuppdraget fortsätter under 2013 med en studie
som kan fördjupa och sprida kunskap om hur det befintliga
bostadsbeståndet kan användas så att det bättre motsvarar efterfrågan.
När det gäller samarbetet mellan länen i östra Mellansverige, ÖMS, pågår
nu ett arbete kring Vad betyder ÖMS? En ny styrgrupp med direktörer från
regionala utvecklingsorgan har bildats för att bland annat ta fram bättre
gemensamma kunskapsunderlag för planering och tillväxt i östra
Mellansverige.
Under början av hösten kommer en rapport om landstingets samlade roll
för regionens tillväxt. Med den som bas ska aktiviteter genomföras under
hösten/vintern för att sprida kunskapen internt i landstinget - det är viktigt
att chefer får ytterligare kunskap om detta perspektiv på verksamheten, så
att landstinget som helhet kan bidra ännu bättre regionens tillväxt.
Handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm: Landstinget går in i arbetet
med Studbomässan 2017 (en bomässa för studentbostäder där en
förutsättning är ökat utbud), samt fortsätter det mer övergripande arbetet
med Studentbostadsgruppen.
Handlingsprogrammet Mångfaldsorientering: Under hösten fortlöper
arbetet med att dels nå ut till fler företag/organisationer, dels fördjupa
samarbetet med andra mångfaldsfora, bland annat Diversity Charter (där
landstinget är medlem). Tillsammans med länsstyrelsen och
Kommunförbundet Stockholms Län planeras en konferens om urbant
utvecklingsarbete och stärkt sammanhållning. En ESF-ansökan
(Europeiska socialfonden i Sverige) för en förstudie med inriktning på ett
strategiskt regionalt utvecklingsprojekt kommer att lämnas in i slutet av
september av länsstyrelsen.
Det löpande arbetet med befolkningsprognoser kommer under hösten att
presenteras med ett större seminarium med fokus på migration, tillväxten
av barn och barnfamiljernas betydelse för tillväxten.
Landstingets skärgårdspolitiska program utvärderas under
senhösten/ vintern.

Diarienummer
LS 1 3 0 9 - 1 1 1 8

Stockholms läns landsting

19 ( 4 8 )
DELÅRSRAPPORT 2 0 1 3
2013-10-10

EU:s nästa programperiod gäller 2014 - 2020. Program och fonder antas
försenas cirka 6 månader till följd av att EU:s budgetförhandlingar dragit ut
på tiden. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering står för flera av
landstingets engagemang i olika EU-program och förberedelserna
fortsätter.
Omvärldsfaktorer
som påverkar
verksamheten
Regeringen beslutade i augusti att tillsätta en parlamentarisk kommitté.
Kommitténs uppdrag handlar om att utreda och utreda och vid behov
föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och
framtagande av planeringsunderlag på regional nivå. Dessa behövs för att
tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling
i alla delar av landet.
Kommittén ska utvärdera systemet med regionplanering enligt kapitlet sju i
plan- och bygglagen och hur detta förhåller sig till
• systemen med regionala utvecklingsstrategier respektive länsplaner för
transportinfrastruktur som regleras i lagen om samverkansorgan i
länen och lagen regionalt utvecklingsansvar i vissa län
• regionala trafikförsörjningsprogram enligt lagen om kollektivtrafik
Vidare ska kommittén utvärdera hur samordningen av hanteringen av
bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå fungerar i dag.
Som en följd av utvärderingen ska kommittén analysera behovet av
förändringar i berörda regelverk. Kommittén ska även utreda vad som bör
ingå i fysisk planering på regional nivå och i detta sammanhang särskilt
analysera behovet av att på regional nivå avväga nationella och regionala
mål, planer och program. Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars
2015.
Det är för tidigt art förutse några konsekvenser för landstinget. Det är dock
tydligt art kommittén ska undersöka den regionala nivåns betydelse för
bostadsförsörjningen i relation till det kommunala planmonopolet.
2.3.10 Milj öutmaning 2016
Landstinget minskar klimatpåverkan från transporter, energi, medicinska
gaser och livsmedel. Landstinget tillämpar kretsloppstänkande för att
minimera avfallsmängderna och bli mer resurseffektivt. Landstingets
miljöarbete är också hälsofrämjande, genom att förebygga hälsorisker med
kemikalier och genom minskade utsläpp av luftföroreningar. Landstinget
fortsätter att ta socialt ansvar genom den uppförandekod för leverantörer,
som uppdaterades våren 2013.
Under 2013 fortsatte landstingets energistrategiarbete, som omfattar
fastigheter och transporter. Där ingår en energikartläggning, som slutförs i

Diarienummer
LS 1 3 0 9 - 1 1 1 8

JL Stockholms läns landsting

20 (48)
DELÅRSRAPPORT 2 0 1 3
2013-10-10

höst. En utredning om laddhybriddrift, för kollektivtrafik till sjöss,
avslutades i juni. Studien visade att tekniken är intressant för viss trafik.
Under våren slutförde landstinget också en utredning om destruktion av
klimatpåverkande anestesigaser. Idag finns inte någon teknisk lösning på
marknaden, men rapporten visade på flera potentiella alternativ som ska
utredas vidare. I början av 2013 avslutades även en nulägesanalys avseende
klimatpåverkan från patientmat på sjukhusen.
Våren 2013 instiftade landstinget ett miljöpris, som riktar sig till all
landstingsfinansierad verksamhet. Priset ska stimulera utvecklingen av
landstingets miljöarbete genom att uppmärksamma goda exempel. För att
behålla kunskap och engagemang genomför landstinget miljöutbildningar
och seminarier, som även riktar sig till privata entreprenörer. Under 2013
vidareutvecklades landstingets webbaserade miljöutbildning med en
anpassad modul kring läkemedel.
Målsättningar i det nya miljöprogrammet är att öka återanvändning och
minska engångsmaterial. Landstinget ska kretsloppsanpassa byggandet,
öka graden av materialåtervinning samt samla in matavfall för
biogasproduktion. Arbetet ska understödjas av en avfallsminimeringsplan
för landstinget, baserad på olika studier som genomförts 2012-2013. Våren
2013 tog landstingsdirektören beslut om att förvaltningen ska arbeta fram
Grön IT-strategi och arbetet inleds hösten 2013.
Landstingsfullmäktige beslutar i september om en regional miljöstrategi för
vatten. Därefter påbörjas ett arbete med att utveckla mål och indikatorer för
att följa upp strategin. Miljöstrategin för vatten ska bidra till att säkra en
god vattenkvalitet i regionen.
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3. Verksamhetens omfattning och innehåll
Uppdrag
Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar på direkt uppdrag av
landstingsstyrelsen via landstingsdirektören. Vår 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.

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 effelctiviserar och utvecklar
landstingsstyrelsens förvaltning landstingets verksamheter.

Ansvarsområden
Verksamhetsstöd
till den politiska
organisationen
•
Beslutsprocessen
• Verksamhetsstyrning och -utveckling
• Ekonomi, finansiering och investeringar
• Administrativ service
Verksamhetsstöd
till landstingets
verksamheter
• Samordning och processtöd
• Stöd för styrning och utveckling
• Personalstrategiskt arbete samt utbildning
• Arkivmyndighet i landstinget
Regional och internationell
verksamhet
• Regional utveckling och tillväxt
• Samverkan och omvärldsbevakning
• Krisberedskap och katastrofplanering
• Regionalt biobankscentrum
• Naturbruksgymnasium
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3.1

Verksamhetsförändringar

Förvaltningen har ert större ansvar än tidigare att stöda hela landstinget i
framtidsarbetet - därför måste vi också se till att vara rätt rustade för att
klara detta uppdrag. Förvaltningen har därför genomfört flera verksamhetsoch organisationsförändringar under året i syfte att stärka och utveckla
strategiskt viktiga områden. Nedan redovisas de linjeorganisatoriska
förändringar som genomförts till och med i september.
Landstingsdirektören
• Under våren har stabens tidigare ansvar för landstingsövergripande
pressfrågor och kriskommunikation flyttats över till hälso- och
sjukvårdsförvaltningens kommunikationsavdelning och pressfunktion.
• Inom FoU-funktionen har en tjänst som utvecklingsdirektör inrättats
och tillsatts den i juli.
LSF
Administration
Två avdelningar har flyttats från funktionsområdet och en avdelning har
gjort större verksamhetsförändringar.
• LSF Ekonomi (tillhör SLL Ekonomi och finans från i januari).
• LSF HR (tillhör SLL Personal och utbildning från i januari).
• Arkiv och biobank har ändrat namn till Landstingsarkivet i maj samt
genomförde verksamhetsförändringar inom avdelningen.
SLL Ekonomi
ochfinans
Funktionsområdet har två nya avdelningar:
• Ekonomifunktion för SLL Strategiska fastighetsfrågor och
investeringar: Strategiska investeringar - ekonomi.
• LSF Ekonomi (avdelningen flyttades från LSF Administration i
januari).
SLL TT
• Verksamhetsförändringar har genomförts inom enheten Servicedesk.
Syftet är etablering av en första linjens funktion i egen regi som
integreras med alla befintliga delar inom enheten.
• Affärs- och tjänsteutveckling genomfört en verksamhetsförändring från
i maj som innebär att avdelningen nu består av fyra enheter:
Tjänsteledning, Kundrelation, Kundrelation Karolinska, Inköp.
• Från avdelningen Verksamhetsnära tjänster flyttades 18 tjänster till
Karolinska Universitetssjukhuset den i september.
• IT-Service Danderyd och IT-Service Södersjukhuset sammanfördes till
en grupp - IT-Service DS och SÖS med gemensam gruppchef i
september. Samtidigt flyttas e-tjänstekortskontoret till Servicedesk
grupp i .
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SLL Juridik och
upphandling
Den i juni 2013 tillsattes en nyinrättad tjänst - avdelningschef för
Juridikavdelningen.
SLL Personal och utbildning
SLL Personal har bytt namn till SLL Personal och utbildning.
Funktionsområdet har fått utökat ansvar i pensionsfrågorna.
Funktionsområdesdirektören har avslutat sina uppdrag som avdelningsoch enhetschef från 1 april då funktionsområdet också inrättade ny
organisation med fyra avdelningar:
• Personalstrategiska avdelningen
• Avtal, pension och uppföljning
• Central förvaltning PA-system
• LSF HR (avdelningen flyttades från LSF Administration 1 januari)
SLL Strategiska fastighetsfrågor
och
investeringar
Den 1 februari 2013 inrättades ett nytt funktionsområde, SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringar, efter beslut i landstingsstyrelsen den 29
januari 2013. Funktionsområdet ansvarar för NKS Bygg, att samordna
arbetet med samtliga övergripande strategiska fastighetsfrågor i landstinget
och arbete med landstingets strategiska investeringar. SLL Strategiska
fastigheter och investeringar har från 1 juni två avdelningar: NKS Bygg
samt Fastighetsfrågor och investeringar.

3.2 Produktion
Nedan redovisas övergripande den verksamhet förvaltningen genomfört
utöver det som finns beskrivet i kapitlen:
• 2.2 Uppdrag
• 2.3 LSF Fokusområden
•

3.3 Handlingsplaner LSF Verksamhetsplan

Redovisningen är uppdelad utifrån förvaltningens ansvarsområden.
3.2.1

Verksamhetsstöd till den politiska organisationen

Beslutsprocessen
Utveckling av EDIT löper enligt plan. Fler användare har anslutit under
året, bland andra Danderyds Sjukhus AB.
Inom ramen för ärendehantering kring landstingsdirektören har flertalet
förbättringsprojekt initierats. Bland annat en kartläggning av möjligheterna
att öka kvaliteten i beslutsunderlagen. Dessutom sker arbete med att
utveckla och testa olika förankringsprocesser, och samordning mellan
direktörer i förvaltningar och bolag.
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Verksamhetsstyrning
och -utveckling
I Budget 2013 gavs landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn
av de kortsiktiga målens indikatorer. Under 2013 har ett
landstingsövergripande projekt med bland annat deltagande från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt trafikförvaltningen slutförts.
Det nu beslutade förslaget kring de nya målen och indikatorerna utgår från
landstingets långsiktiga strategidokument, Framtidsplan för hälso- och
sjukvården, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län och
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, samt andra
strategier med av fullmäktige antagna mål som till exempel Miljöutmaning
2016.1 den nya beslutade målbilden ingår sex övergripande mål.
Under vintern genomfördes ett arbete för att utveckla textinnehållet och att
skapa bättre struktur i tjänstemannaförslaget till landstingets budget 2014.
Arbetet syftade till att skapa ett mer kommunikativt tillgängligt dokument
som bättre beskriver landstingets mål och verksamhet. Under försommaren
har det arbetet och landstingets nuvarande budgetprocess (tjänstemannaprocessen) utvärderats med fokus på arbetssätt, samordning och styrning.
Resultatet ska ligga till grund för ett förbättringsarbete inom ramen för
budget, bokslut och årsredovisning med start hösten 2013.
Under våren genomfördes ett tämligen omfattande arbete med översyn av
bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och delegationsordning med
anledning av lagändringar. Implementeringen av det nya
redovisningsregelverket för bolag, K3, pågår.
Under perioden har en översyn avseende Policy för internkontroll för
Stockholms läns landstings förvaltningar och bolag genomförts. I samband
med översynen infördes att respektive förvaltningschef eller bolagschef i
samband med delårsrapport och årsbokslut ska avge en försäkran om att
nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll.
Arbetet med verksamhetsplanering, målstyrning och intern kontroll
utvecklas och följs upp kontinuerligt.
Ekonomi, finansiering och
investeringar
I samband med budget levererades ett förslag till definition av en
ekonomistyrningsstrategi för Stockholms läns landsting samt plan för det
fortsatta arbetet. Stockholms läns landstings Investeringsstrategi
implementerades till fullo i samband med budget 2014.
I det fortsatta arbetet med att utveckla en samlad ekonomistyrningsstrategi
för Stockholms läns landsting kommer förvaltningen genomföra ett arbete
som syftar till att landstingets mål och strategier leder till god ekonomisk
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hushållning och stöder syftet med landstingets verksamheter samt att de
politiskt prioriterade målen verkställs.
Utbildningsinsatser kopplade till den nya investeringsstrategin har
genomförts och kommer att fortgå vid behov. Därutöver har fokus varit på
att säkerställa god kvalitet i inrapporterade budget- och bokslutsvärden
samt att gentemot inrapporterade enheter tydliggöra behovet av och kravet
på att följa tidplaner och anvisningar.
Administrativ
service
Ert antal projekt angående ombyggnationer i flera av våra lokaler är
genomförda och andra är påbörjade. En av dessa är en större ombyggnation
av foajén i landstingshuset.
3.2.2

Verksamhetsstöd till landstingets verksamheter

Samordning och
processtöd
Den 1 mars 2013 bildades Kommunikationsledningsgruppen. Där ingår
kommunikationscheferna från landstingsstyrelsens förvaltning,
trafikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt landstingets
varumärkesstrateg. Samordningen av den landstingsövergripande
strategiska kommunikationen börjar ge resultat då gruppen börjar hitta
sina former och det finns ett gott samarbetsklimat finns mellan de tre
huvudförvaltningarna för att gemensamt kunna leverera ändamålsenlig
kommunikation.
SLL IT har även tagit inriktningsbeslut om att färdigställa en design och
testa applikationerna för nästkommande operativsystem Windows 8 (8.1)
inom ramen för Windows 7-projektet. Däremot avgränsas projektet från
tunna klienter och frågan om e-postmigrering, som båda får hanteras i
separata projekt senare under året.
TakeCare drabbades av två driftstopp den 11 juni och den 18 juni 2013.
Stoppen orsakade stora problem för verksamheten. En analyskommission
tillsattes i syfte att klarlägga vad som orsakade händelserna och utforma ett
förslag till kortsiktig och långsiktig åtgärdsplan. Analyskommissionens
slutrapport beräknas vara klar i september. Investeringar i form av ny
hårdvara har presenterats för styrelsen för Samverkan Take Care, STC.
Det juridiska stödet inriktas mer och mer åt upphandlingsjuridiska frågor,
inte minst till NKS Bygg som genomför ett stort antal större upphandlingar.
Under året har ett antal av dessa slutförts. Några exempel på sådana och
uppskattat avtalsvärde per år:
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•
•
•
•
•

Telekommunikation, en som tjänst inkluderar fast och mobil telefoni
både i publikt utomhusnät samt inomhusnät -115 000 000 kronor
Geriatrisk vård - 103 000 000 kronor
Manuell bevakning innehållande stationär bevakning, rondering,
utryckning, personskydd samt larmcentral - 40 000 000 kronor
En del av IKT-upphandlingen: Mediaförsörjning innehållande Bryggor
och pendlar - 36 000 000 kronor
Företagshälsovård- 35 500 000 kronor

I enlighet med upphandlingspolicyn har utvidgad kvalitetsgranskning av
våra upphandlingar genomförts vilket kan bidra till färre förlorade
överprövningar och därmed minska risken att behöva göra om
upphandlingar. Upphandlingarna till Nya Karolinska Solna omfattas även
av den utvidgade kvalitetsgranskningen.
Förvaltningen har förberett införandet av Rakel i
säkerhetsorganisationerna på de olika sjukhusen enligt direktivet.
Arbete med att utveckla landstingets säkerhetsskyddsorganisation
fortsätter.
Stödför styrning och utveckling
Just nu pågår ett omfattande planeringsarbete för att organisera och
utveckla kompetens inom området verksamhetsutveckling,
verksamhetsstyrning och uppföljning i LSF. Detta sker i samarbete med
HSF och TF och leds av biträdande förvaltningschef i LSF.
Personalstrategiskt
arbete samt
utbildning
SLL Personal och utbildning deltog i olika referensgrupper under vårens
avtalsrörelse och de framförhandlade centrala kollektivavtalen har omsatts
till lokala kollektivavtal efter förhandlingar med berörda fackliga
organisationer.
Ett antal planerade utvecklingsprojekt beskrivna i Förvaltningsplanen för
objektet Personal- och resursadministration har genomförts. Målet för
dessa projekt för IT-komponenterna Heroma, ProCompetence, DI-Diver,
Klipp och Rekrytera är att öka nyttan och tillgängligheten för användarna.
Det personalstrategiska arbetet har i övrigt bland annat handlat om de
strategiska varumärkesfrågorna, arbetsgivarvarumärket Stockholms läns
landsting samt att utreda förutsättningarna för ett traineeprogram för unga
akademiker. Arbetet med marknadsföring mot unga fortsätter, bland annat
genom deltagande vid We are Sthlm (tidigare Ungo8-festivalen) i
Kungsträdgården i augusti.
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Arkivmyndighet
i landstinget
Under perioden har ett projekt e-arkiv 3.0 etablerats. Det övergripande
målet med projektet är att tillgodose Landstingsarkivets behov av att ta
emot, validera och arkivera olika informationstyper. Bevarande- och
gallringsplan för pappersbaserade vårdhandlingar har omarbetats enligt
verksamhetsplan.
Två förstudier har genomförts under våren inom områdena:
• arkivering av privata vårdgivares j ournalinformation
• om det finns möjligheter att centralisera skanningverksamhet inom
landstinget
3.2.3

Regional och internationell verksamhet

Regional utveckling och tillväxt
Drygt tre år har nu gått sedan landstingsfullmäktige antog den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Ett arbete för att
bedöma planens aktualitet har därför inletts. Samtidigt pågår
genomförandet av planen, bland annat genom ett antal handlingsprogram
och inom ramen för infrastrukturplanerna.
Samverkan och
omvärldsbevakning
Processen med att utforma de kommande EU-programmen intensifierades
under det första halvåret och landstinget medverkar i programskrivandet
genom SLL Tillväxt, miljö och regionplanering samt på politisk nivå genom
representation i det så kallade strukturfondspartnerskapet.
I juni beslutade landstingsstyrelsen också att Stockholms läns landsting ska
bidra till att fullfölja den så kallade Stockholmsmodellen och
huvudprinciper för sammanhållna strategiska satsningar under den
kommande programperioden. Framöver behöver bland annat uppdraget för
det gemensamt finansierade kansliet för strukturfondspartnerskapet ses
över med ambitionen att kansliet framöver ska kunna bidra mer kraftfullt
till att mobilisera aktörer till större strategiska satsningar.
Landstinget är också engagerat i länets gemensamma europaarbete
tillsammans med Stockholms stad och Kommunförbundet Stockholms län.
Arbetet sker inom ramen för Stockholmsregionens Europaförening och
Stockholmsregionens Europakontor. Arbetet fokuserar på bevakning och
påverkan av EU-politik i frågor som möjliggör eller begränsar regionens
förutsättningar art bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Tonvikten
ligger på frågor kring EU:s inre marknad, konkurrens, miljö, transport och
andra så kallade hårda EU-frågor. Stockholmsregionens Europaförening
har under första halvåret bland annat antagit ett yttrande angående den
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pågående översynen av EU:s luftpolitik och ett positionspapper om
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.
Inom ramen för Landstingsnätverket för upphandling, Lfu, fortskrider det
nationella projektet med uppföljning av sociala krav som ställs i
landstingens upphandlingar. Inom projektet har även en avtalsdatabas för
uppföljningen utvecklats i samarbete med Miljöstyrningsrådet. Databasen
håller nu på att lanseras.
Krisberedskap
och
katastrofplanering
Under första halvåret har arbetet med de fem projekt som finansieras av
statliga medel fortsatt och i några fall påbörjats under ledning av de två nya
projektledare som Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap,
REK, haft möjlighet att anställa. Socialstyrelsen är projektägare för samtliga
fem projekt.
Den operativa verkligheten har för REK:s del innehållit planering för
president Obamas besök i Stockholm, prinsessan Madeleines vigsel och
NATO-mötet i Stockholm i juni, Stockholm Maraton samt Midnattsloppet
på Södermalm. Oroligheterna i Husby och flera avbrott i akutsjukhusens
olika IT-system är exempel på händelser där tjänsteman i beredskap, Tib,
kommunikatör i beredskap, Kib, och Regional katastrofmedicinsk ledning,
RKML, genomfört insatser.
Socialstyrelsens överflyttning av ansvar till den regionala nivån för
beredskapen med farliga ämnen, CBRN, har under första halvåret medfört
kostnader för SLL. REK har upprättat ett avtal med AISAB för lagerhållning
och hantering av skyddsutrustning för CBRN-händelser.
Förberedelser inför en övning i el-kraftsprioritering i samverkan med andra
myndighetsaktörer i Stockholms län har genomförts.
Regionalt
biobankscentrum
Regionalt biobankscentrum har etablerat ett införandeprojekt av Svenskt
biobanksregister inom Stockholms läns landsting (SBR-SLL). Målet är att
stödja landstingets verksamheter under införandefasen.
Naturbruksgymnasium
Berga naturbruksgymnasium fortsätter att utveckla samarbetet med
Kungliga Tekniska högskolan. Lansering och marknadsföring av utbildning
inom djur/djursjukvård planeras.
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3.3 Handlingsplaner LSF Verksamhetsplan
Under våren har LSF Ledning börjat följa upp handlingsplaner enligt en
trafikljusmodell. Uppföljningen ska ge ledningsgruppen en bättre bild av
utvecklingen inom förvaltningen.
Trafikljusstatus visar att merparten av handlingsplanerna visar grönt ljus,
det vill säga går enligt plan. Ledningen genomför prioriteringar och
åtgärder för de handlingsplaner som visar gul respektive röd status. Nedan
följer en övergripande sammanställning:
3.3.1
Kund
Handlingsplaner inom målområdet Kund handlar till stor del om att
utveckla kommunikationskanaler samt synliggöra landstingets och
förvaltningens verksamhet internt och externt.
Ett nytt intranät för landstinget och förvaltningen lanserades den 14 juni
och skapar bättre möjligheter art främja delaktighet och samarbete. Den
tekniska plattformen kan användas av flera verksamheter inom landstinget.
Strukturen är mer anpassad utifrån styrning och verksamhet än tidigare
och ett stort arbete har lagts på att utveckla samt ta fram nya texter samt
bilder.
Arbetet med sll.se har löpt enligt plan. Koncept och grafisk form är
framtagna. En fördjupad analys av webbplatsens målgrupper har gjorts och
presenterats för styrgruppen. Ett första förslag på övergripande struktur
har tagits fram.
3.3.2
Process
Handlingsplaner inom området Process fokuserar huvudsakligen på att
utveckla ledningsprocessen samt skapa administrativ ordning och reda.
Arbetet kring Ledningsprocess och verksamhetsstyrning går i stort enligt
plan med några smärre avvikelser. Verksamhetstexter i budgetdokument
kopplat till de av fullmäktige beslutade nya målen har utvecklats. Det
förvaltningsinterna arbetet har samordnats med det
landstingsövergripande för ett smartare att arbetssätt.
Smidigare ärendehantering:
En förstudie om styrande dokument har genomförts under våren. Arbetet
koncentreras kring att skapa, granska, fastställa och publicera dokument i
ärendehanteringssystemet Edit. För att få en bättre uppföljning av uppdrag
som ges av olika politiska instanser har en utvecklad bevakningslista tagits
fram. Balanslistor från Edit har kontinuerligt skickats till chefer och
handläggare för bättre uppföljning av pågående ärenden.
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3.3.3
Medarbetare
Ett antal workshops angående värdegrund för LSF är genomförda med LSF
Ledning under kvartal två. Planering sker för genomförande inom varje
funktionsområde.
Handlingsplanen Attraktiv arbetsplats syftar på det sammantagna arbetet
som görs inom målområdena Process och Medarbetare samt inkluderar
konkreta aktiviteter inom handlingsplanen. Några av dessa är:
Chef- och ledarskapsprogram som inkluderar utbildning, introduktion,
chefsstöd och mentorprogram. Bland annat har den första omgången av
ledarskapsutbildningen för chefer genomförts. Ett antal chefer har också
fått kvalificerat chefsstöd i form av personlig coach och genomgått UGL
(utveckling, grupp, ledare).
Projektet som syftar till att utveckla och implementera nya riktlinjer för
lönesättning så att de tydligt stimulerar till verksamhetsförbättringar och
måluppfyllelse pågår enligt plan.
Andra handlingsplaner som pågår enligt plan är att införa systematisk
kompetensförsörjningsplanering, utveckla Jämställdhets- och
mångfaldsplanen samt genomföra årets friskvårdsdag den 26 september.
Övrigt personalarbete inom förvaltningen redovisas i kapitel 9.
3.3.4
Ekonomi
Arbete pågår med att sammanställa en manual för chefer och controllermnktioner inom förvaltningen, i vilken det ekonomiska ansvaret ska
tydliggöras och olika verktyg för ekonomiuppföljning ska beskrivas.
Manualen är tänkt som ett stöd till chefer inom förvaltningen.
Fortsatt utveckling av ekonomisk information på LSF intranät kommer att
ske under hösten.
Under 2013 och 2014 ska ett särskilt utvecklingsfokus läggas på att
förbättra rutiner, arbetssätt och förtydliga roller och mål inom ramen för
den landstingsövergripande budgetprocessen. Parallellt med detta startas
ett samordnat utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och modernisera
koncept, innehåll och form inom ramen för landstingets årsredovisning
samt tillhörande rutiner och arbetssätt och kringprodukter/rjänster.
I arbetet med att utveckla den landstingsövergripande budget- och
bokslutprocessen sker en samordning av förvaltningens interna arbete
inom samma frågor.
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Under 2014 ska den förberedda processen för beredning och uppföljning av
beslut gällande bidrag kopplade till FoUU införas enligt den plan som finns
sedan tidigare.

4. Verksamhetens ekonomiska resultat
Resultaträkning

Ack utfall
1308

Mkr

Ack utfall

Förändr

1208

%

Period

Avvik

Prognos

Budget

Avvik

Bokslut

Budget

Utf-Perb

2013

2013

Pr-Bu

2012

1862,1

1696,8

9,7%

1851,1

11,0

2739,9

2706,9

33,0

2499,3

390,6

381,5

2,4%

432,4

-41,8

612,1

648,6

-36,5

605,2

96,1

98,6

-2,5%

72,8

23,3

107,8

104,9

2,9

171,7

2348,8

2176,9

7,9%

2356,3

•7,5

3459,8

3460,4

•0,6

3276,2

-377,3

-347,0

8,7%

-413,5

36,2

-608,5

-617,4

8,9

-551,0

Lämnade bidrag

-1169,7

-1093,9

6,9%

-1199,0

29,3

-1704,7

-1730,7

26,0

-1581,5

Hyreskostnader

-89,8

-97,4

-7,8%

-90,9

1,1

-140,3

-136,5

-3,8

-144,2

IT-tjänster

-221,1

-217,7

1,6%

-191,8

-29,3

-352,1

-287,8

-64,3

-351,3

Övriga kostnader

-267,1

-301,7

-11,5%

-354,1

87,0

-457,6

-528,5

70,9

-482,0

2125,0

-2057,7

3,3%

•2249,3

124,3

-3263,2

•3300,9

37,7

•3110,0

Avskrivningar

-69,2

-58,4

18,5%

-89,3

20,1

-110,9

-134,1

23,2

-89,9

Finansnetto

-16,1

-0,2

7950,0%

-17,0

0,9

-21,6

-25,4

3,8

-2,3

Resultat

138,5

60,6

0,7

137,8

64,1

0,0

64,1

74,0

Landstingsbidrag
Försäljning av IT-tjänster
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter

Personalkostnader

Verksamhetens kostnader

4.1

Delårsresultat och prognos

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat för delåret 2013 innebär ett
överskott på 138,5 miljoner. Prognos för året uppgår till 64,1 miljoner.
Nedan analyseras resultatet i förhållande till föregående år samt i
förhållande till periodiserad budget. Dessutom jämförs årsprognosen mot
helårsbudgeten.
4.1.1 Förändring jämfört med föregående år
Förvaltningens resultat till och med augusti månad uppgår till 138,5
miljoner kronor. För motsvarande period 2012 var resultatet ett överskott
med 60,6 miljoner kronor. Den huvudsakliga skillnaden på 77,9 miljoner
kronor förklaras av de ändrade principerna för vad som kan aktiveras i
balansräkningen och vad som ska föras till resultatet avseende pågående
projekt för byggnationen av Nya Karolinska Solna. Dessutom är
kostnaderna inom SLL Personal och utbildning lägre jämfört med
motsvarande period föregående år som ett resultat av lägre utfall för
utbildning inom FoUU.
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4.1.2 Avvikelse mot periodiserad budget
Utfallet till och med augusti månad uppgår till 138,5 miljoner kronor
jämfört med den periodiserade budgeten för perioden på 0,7 miljoner
kronor. Avvikelsen på 137,8 miljoner kronor mellan periodiserad budget
och utfallet förklaras främst av nedanstående.

Orsak
textkommentar

Mkr

Utökat landstingsbidrag f ö r stärkt IT
Lägre IT-intäkter

Intäkt

Kostnad

Resultat

Beslut av

Avvik

Avvik

Avvik

LF/LS/HSN

Ack utf-Perb

Ack utf-Perb

Ack utf-Perb

(Belopp)

11,0

11,0

-41,7

-41,7

41,6

41,6

Högre övriga intäkter än beräknat bl a för
statsbidrag, vidaredebiterade kostnader
Högre övriga kostnader, bl a vidaredebiterade
kostnader

-23,2

-23,2

Lägre personalkostnader (LSF)

27,8

27,8

Lägre kostnader för bidrag inkl LS o f ö r u t s e t t

20,0

20,0

personal

36,7

36,7

SFI, upphandlingsprojekt Medicinsk teknik

37,3

37,3

8,5

8,5

4,2

0,7

Lägre kostnader konsulter/admin./inhyrd

SFI, upphandlingsprojekt IKT
SFI övrigt lägre intäkter P-hus och övriga
kostnader

-3,5

Berga naturbruksgymnasium

-0,7

-0,8

-1,5

-0,5

-0,5

6,7

110,0

116,7

-44

25,2

21,1

135,2

137,8

Ej analyserad restpost
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och
kostnader

Avskrivningar och finansnetto
Total summa avvikelse

I f i

0
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Resultatet per verksamhetsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning
fördelar sig enligt nedanstående tabell.

E•

Avvikelse mot
Utf?ll tom 130S
Funktionsområde
2ÖC

LSF Administration
SLL Ekonomi och finans

y

SLLJuridik och upphandling

iä
18 5

SLL Personal och utbildning

9,3

OO

15

-y>

00

0,0

2,9

i,9

0,0

oo

18£

20S

oo

MWM

.

00

SjC

S6

00

00

SLL IT

--0,5

jV5

200

oo

Politiska kostnader

2^0

2^0

6,0

oo

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Landstingsgemensamma uppdrag inkl ledning
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar
Berga naturbruksgymnasium

" 14 Ö

07

5U

oo

a B H H B S

00

00
- ""51,1

49J

i i

^3

:

(

S:A Resultat

Det positiva resultatet inom SLL Strategiska Fastighetsfrågor och
investeringar uppgår till 51,1 miljoner kronor och beror i stor utsträckning
på att en större andel av de pågående delprojekten inom
utrustningsprojekten för medicinsk teknik och IKT är i reell
upphandlingsfas och kan därmed hanteras som investeringsutgift istället
för kostnad i resultaträkningen.
Samtidigt har intäkterna för parkeringsavgifter i det nyöppnade P-huset
inte fallit ut som förväntat då beläggningen i P-huset har varit tämligen låg.
Externt jurist- och finansiellt stöd har anlitats utöver budgeterad nivå, för
att slutföra aktuella tilläggsavtal mellan Stockholms läns landsting och
Swedish Hospital Partners AB före beslut i landstingsstyrelsen och
landstingsfullmäktige. Vidare har SLL Strategiska fastighetsfrågor och
investeringar förstärkts med projektledare från och med mars månad.
SLL IT redovisar ett negativt resultat på 0,5 miljoner kronor. Totala
intäkter understiger budget med 16,6 miljoner kronor vilket uppvägs av att
de totala kostnaderna understiger budget med 16,1 miljoner kronor.
Intäktsminskningen förklaras av att försäljningen av IT-tjänster understiger
budget med 26,9 miljoner kronor samtidigt som skatteintäkterna
(landstingsbidraget) överstiger budget med 11,0 miljoner kronor. Den
sjunkande försäljningen är till stor del orsakad av avbeställda tjänster från

00
oo

641 '
:

"

00
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kund, främst gäller detta Karolinska Universitetssjukhuset. Det ökade
landstingsbidraget ska finansiera projektet Windows 7.
Kostnadsminskningen förklaras främst av lägre personal-, licens- och
avskrivningskostnader.
Jämfört med föregående månad har resultatet för SLL IT förbättrats med
14,7 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet förklaras främst av att
personalkostnader, kostnader för licens och mjukvara samt övriga
kostnader har sjunkit med cirka 5,0 miljoner kronor vardera i förhållande
till budget under augusti månad.
Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 1,4 miljoner
kronor efter augusti månad. Resultatet förklaras främst av högre
personalkostnader som ett resultat av fler elever med särskilda behov.
Kostnaderna för underhåll av ladugården är också högre än budget.
Dessutom är intäkterna lägre än budgeterat på grund av färre antal elever.
Övrig verksamhet inom landstingsstyrelsens förvaltning visar ett positivt
resultat på 89,3 miljoner kronor efter augusti månad. Personalkostnaderna
understiger budget som ett resultat av lägre lönekostnader samt lägre
kostnader för utbildningar och konferenser. De lägre lönekostnaderna
förklaras till stor del av ej tillsatta tjänster inom organisationen. Även
utfallet för konsultkostnader och inhyrd personal är lägre än budgeterat.
Dessutom skapar förskjutningen i tid av strategiska satsningar inom
utbildningsområdet ett överskott. Sommarens satsning på 20,0 miljoner
kronor av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter avseende en
utökad kapacitet inom vården syns ännu inte i resultatet för
landstingsstyrelsens förvaltning.

Diarienummer
LS 1 3 0 9 - 1 1 1 8

JL Stockholms läns landsting

35 ( 4 8 )
DELÅRSRAPPORT 2 0 1 3
2013-10-10

Diarienummer
LS 1 3 0 9 - 1 1 1 8

4.1.3 Prognosawikelse mot årsbudget
Orsak
textkommentar

Mkr

Högre landstingsbidrag förstärkt IT-satsning

Intäkt

Kostnad

Resultat

Avvik

Avvik

Avvik

Prognos-

Prognos-

Prognos-

Budget

Budget

Budget

-33,0

0,0

SFI, upphandlingsprojekt Medicinsk teknik

47,0

47,0

SFI, upphandlingsprojekt IKT

10,4

10,4

4,0

4,0

-3,6

-8,7

-4,6

-4,6

11,0

-20,0

15,0

15,0

8,0

8,0

33,0

SFI, upphandlingsprojekt Inredning

Beslut av
LF/LS/HSN
(Belopp)

0

SFI,övrigt lägre intäkter P-hus och ökade
kostnader f ö r bl a övergripande projekt

-5,1

Kostnader f ö r uppbyggnad funktionsområde
SFI
Lägre intäkter samt kostnader SLL IT
(verksamhetsförändring)

-31,0

Förskjutning i t i d e n på utbildningskostnader
(FoUU)

Lägre u t n y t t j a n d e av LS oförutsedda medel
LSF övrigt, lägre ränteintäkter samt lägre
kostnader

-2,1

18,4

16,3

Berga naturbruksgymnasium

-2,3

-1,0

-3,3
0,0

Ej analyserad restpost
Summa avvikelse

-7,5

71,6

64,1

0

För 2013 prognostiserar förvaltningen ett positivt resultat med 64,1
miljoner kronor jämfört med föregående månads årsprognos på 44,6
miljoner kronor. Den högre prognosen förklaras av att förvaltningens
verksamhet har förbättrat sin prognos med 18,3 miljoner kronor. Detta
beror främst på lägre kostnader för strategisk IT-sjukvård och förändrad
prognos för landstingsgemensamma uppdrag.
Överskottet i månadens helårsprognos på 64,1 miljoner kronor jämfört med
årsbudget på +/-o miljoner kronor återfinns i stor utsträckning inom SLL
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar och förklaras av lägre
kostnader för utrustningsprojekten medicinsk teknik, IKT och inredning på
grund av ändrad gränsdragning för aktivering. Samtidigt beräknas
kostnaderna för externa konsultresurser inom finans och projektledning
överstiga budgeterat värde. Intäkterna från det nya P-huset beräknas bli
lägre än budgeterat på grund av relativt låg beläggning.
Berga naturbruksgymnasium prognosticerar ett resultat på -3,3 miljoner
kronor, att jämföra med budgeterat nollresultat för 2013. Den negativa
avvikelsen beror framför allt på för få elever i förhållande till skolans
storlek, högre personalkostnader som ett resultat av fler elever med
särskilda behov samt höga underhållskostnader för ladugården.
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Övrig verksamhet inom förvaltningen prognostiserar sammantaget ett
resultat på 18,3 miljoner kronor. Detta trots att SLL IT prognosticerar ett
underskott på 20,0 miljoner kronor som främst beror på flytt av
verksamhetsnära IT tillbaka till sjukhusen. Verksamhetsförändringen leder
till minskade intäkter men kostnaderna beräknas inte initialt sjunka i
motsvarande mån. Detta underskott kompenseras främst av ett beräknat
överskott för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter och
landstingsgemensamma uppdrag, lägre personalkostnader samt att
kostnader för strategiska satsningar förskjuts i tiden.
4.1.4 Personal
Bemanningskostnader
Mkr
Summa personalkostnader
varav förändring sem-och
varav
varav

lönekostnad
pensionskostnad

Ack utfall

Ack utfall

Förändr

Period

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvik

Bokslut

1308

1208

%

Budget

periodbudget

2013

2013

Pr-Bu

2012

-377,3

-347,0

8,2

9,1

löneskuld

•262,0

•240,7

-0,2

0,0

•1,6

•1,5

Inhyrd personal

9%

-413,5

36,2

-608,5

-617,4

8,9

-551,0

-10%

-0,2

8,4

-0,3

•0,3

0,0

•2,0

-274,2

12,2

-407,9

•413,5

5,6

•363,0

0,0

•0,2

•0,3

•0,3

0,0

0,0

•3,4

1,8

•4,0

•4,9

0,9

•2,0

9%

7%

varav läkare

0,0

varav

0,0

sjuksköterskor

varav övrig personal
Summa bemanningskostnad

.
Sjukfranvaromatt
Procentuell sjukfrånvaro

•1,6
•378,9

Ack utfall
1308
3,65%

-1,5

7%

-3,4

1,8

-4,0

•4,9

1

-2,0

-348,5

9%

-416,9

38,0

-612,5

-622,3

-2%

-553,0

Ackutfall
1208
3,67%

Forandr
,
%-enh
-0,02%

Prognos
2013

Budget

Awik
„, ,
2013 %-enh
0,0%

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av
personalkostnaderna, förväntas öka med 12,4 procent, motsvarande 44,9
miljoner kronor jämfört med årsbokslut 2012. Den främsta anledningen till
detta är att SLL IT för att uppnå kostnadseffektivitet anställer totalt cirka
30 personer som tidigare var inhyrda IT konsulter. Dessa personer ingår nu
i förvaltningens egen personalstyrka. I prognosen för förvaltningen ingår
också lönerevision 2013.
Total bemanningskostnad ligger lägre än budgeterat i utfallet som ett
resultat av ett antal vakanta tjänster i verksamheten. Rekrytering till
flertalet av dessa pågår. Även kostnaden för konsulter och inhyrd personal
understiger budget.
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Prognostiserade bemanningskostnader för året ligger 9,4 miljoner kronor
lägre än årsbudgeten som ett resultat av både lägre lönekostnader och lägre
kostnader för inhyrd personal.
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period 2012, totalt
-0,02 procentenheter.
Inhyrd
personal
Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 1,6 miljoner kronor per augusti
och ligger i linje med motsvarande period 2012 då utfallet var 1,5 miljoner
kronor. Det är i huvudsak SLL Tillväxt, miljö och regionplanering samt
avdelning Ekonomi- och verksamhetsstyrning inom SLL Ekonomi och
finans som hyr in personal för att täcka upp för vakanser i verksamheten.

Utveckling

helårsarbete

samt verksamhetsförändringars

effekt

Ack utfall

Period

Avvik

Ack utfall

Förändr

Prognos

Budget

Avvik

Antal

1308

Budget

Utf-Perb

1208

%

2013

2013

Pr-Bu

Helårsarbeten exkl, extratid (personalvolym)

815

835

-20

794

2,6%

800

835

-35

Personalvolym/helårsarbete

LF/LS/HSN
beslut
(Ja/Nej)

Bokslut
2012
796

1203 LSF - HSF (SLL US). Flytt av vht och personal
1205 LSF - Karolinska (NKS).FIytt av vht och personal
1206 LSF - HSF (ARK.). Flytt av vht och personal
1207 LSF - HSF (RCCJ.FIytt av vht och personal
1208 LSF - HSF (omst).FIytt av vht och personal
1212 SLL IT. Hemtagning av vht
Slutat på egen begäran
Ersättningsrekrytering
Riktad förstärkning, utveckling
SLL Personal och utbildning
LSF Administration
SLL Juridik och upphandling
-11

SLL IT

0

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering
SLL Ekonomi och finans

2

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar

0
-26

Inrapporterade framtida avslut i Heroma
Totalt förändring

;

21^

^:

0

-35

0

Antalet helårsarbetare (exkl. extratid) uppgår till 815 per den sista augusti
2013. Motsvarande period 2012 var antalet 794. Antalet helårsarbetare har
ökat med totalt 21 delvis som ett resultat av de organisationsförändringar
som beskrivs i tabellen ovan. Totalt har 11 överförts till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och 1 till Karolinska Universitetssjukhuset.
Hemtagning av verksamhet inom SLL IT där konsulter omvandlats till egna

0
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anställda påverkar också antalet helårsarbetare. Under det gångna året har
en naturlig personalomsättning skett då 74 personer slutat eller gått i
pension, samtidigt som ersättningsrekryteringar har skett. Dessutom har
viss förstärkning skett inom till exempel utveckling och innovation.
Prognostiserat antal helårsarbetare understiger budget med 35 bland annat
som ett resultat av planerade verksamhetsförändringar inom SLL IT då
verksamhetsnära tjänster tas tillbaka till sjukhusen under året.
4.1.5 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto
Efter augusti månad understiger kostnader för hyra av
anläggningstillgångar budget med sammanlagt 3,9 miljoner kronor.
Däremot överstiger kostnader för resor och tele/porto budget med totalt 1,4
miljoner kronor.
Avskrivningarna ligger lägre än periodiserad budget med 20,1 miljoner
kronor då budgeterade investeringar inte genomförts i planerad
omfattning. Ränteintäkterna är lägre än budget som ett resultat av det låga
ränteläget. Totalt ligger finansnetto 0,9 miljoner kronor under budget.
Konsultkostnaderna per sista augusti ligger högre än periodiserad budget,
inkluderat IT-konsulter. Prognosen för konsultkostnader ligger dock totalt
sett lägre än budget, detta trots prognostiserat högre kostnader för externa
jurister och konsulter inom det finansiella området inom SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringar samt något högre konsultkostnader inom
SLL Upphandling.
IT-kostnader
IT kostnader för förvaltningen ligger på totalt 221,1 miljoner kronor per
augusti, att jämföra med en periodiserad budget på 191,8 miljoner kronor.
Avvikelsen återfinns framför allt på externa driftleverantörer där också
prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget motsvarande 20,0
miljoner kronor.
Konsultkostnader
Totala konsultkostnader uppgår till 108,9 miljoner kronor per augusti
jämfört med budgeterat 90,8 miljoner kronor. Den huvudsakliga
kostnadsposten är konsultarvoden IT-tjänster på 66,4 miljoner kronor.
Totalbeloppet kan jämföras med motsvarande period 2012 då
konsultkostnaderna uppgick till totalt 213,2 miljoner kronor, en reducering
med totalt 104,3 miljoner kronor. Helårsprognosen för konsultkostnader
uppgår till 202,5 miljoner kronor att jämföra med budgeterat 253,0
miljoner kronor.
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4.2 Investeringar
Avvik

Ack utfall

Nuvarande

Prognos

Budget LF

Mkr

1308

status

2013

2013

NKS Fastighetsinvestering i SLL regi (exkl OPS-avtalet)

187,0

Pågår

355,0

426,5

-71,5

1834,0

Pågår

2769,0

2 637,8

131,2

7,0

Pågår

64,0

184,0

-120,0

37,0

Pågår

108,0

106,6

Investeringar

NKS Fastighetsinvestering OPS-avtalet
IKT- Information- och kommunikationsteknik
MT-Medicinskteknisk utrustning

Pr-Bu

1,4
3,0

Inredning

1,0

Pågår

3,0

0,0

Konst

1.0

Pågår

3,0

7,6

-4,6

Förvaltningens utrustning

1,0

0,0

0,0

0,0

:^ -'P,o>:v..^

80,0

80,0

39,7

100,0

144,0

LSF, Inventarier, möbler, bilar etc

2,3

16,6

16,6

Berga naturbruksgymnasium

0,0

0,5

0,5

NKS oförutsett
LSF, IT-investeringar

;

Övriga ospecificerade ojbekt
Totalt investeringar

2110,0

0

0,0
-44,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

3499,1

3 603,6

-104,5

Prognosavvikelsen mot budget för fastighetsinvesteringen som ligger
utanför OPS avtalet förklaras främst av ändringar och tilläggsarbeten i
anläggningen Nya Karolinska Solna enligt fullmäktigebeslut på totalt ca
259,0 miljoner kronor och anslutningsutgifter på 55,0 miljoner kronor för
media till anläggningen.
Efter den avbrutna Information och Kommunikations teknik (IKT)upphandlingen har investeringsutgiften förskjutits framåt i tiden i och med
att det fortsatta upphandlingsarbetet delades upp i ett antal delområden.
Tilldelningsbeslut i den första upphandlingen för nät, datahallar och
leveranssamordning väntas som tidigast i november, vilket prognostiserats
att påverka investeringsutgiften i december.
Utgifter kopplade till kommunikationsaktiviteter har blivit lägre än väntat i
och med att de samarbetspartners som Nya Karolinska Solna arbetar med
nu tar en större del av ansvaret för utgifterna för de planerade aktiviteterna.
Samarbetet har upplevts som positivt även om ställtider för gemensamma
aktiviteter såsom projektprofil, broschyrer mm tar längre tid. Prognos för
året är 4,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat 6,0 miljoner kronor.
Thorax/lab-projektet var beräknat att dra ingång med projektering men har
inte kommit så långt fram i planerad inriktning som budgeterats, 8,8
miljoner kronor, och beräknas därför bara förbruka ca 1 miljon kronor
under 2013.
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Övriga Landstingsstyrelsens förvaltnings anskaffningar under perioden
avser i huvudsak IT-utrustningar. Prognosen ligger lägre än budget som ett
resultat av lägre investeringar i IT-utrustning.

4.3 Balansräkning
Balansräkning
Mkr

Aug

Dec

2013-08-31

2012-12-31

Förändring

Tillgångar
Anläggningstillgångar

9 029

6989

2040

Omsättningstillgångar

513

841

-328

varav kassa och bank
S U M M A TILLGÅNGAR
Eget kapital

78
9 542

]\-'^'-K 161

Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)

138
7830

-60
1712

97

64

12

0

Skulder
Långfristiga skulder

3 899

2888

Kortfristiga skulder

5 470

4833

S U M M A SKULDER OCH EGET KAPITAL

9 542

7 830

1011
637
1712

Anläggningstillgångarnas förändring förklaras till största delen av NKS
Byggs pågående investeringar i nybyggnation, OPS, en ökning med 1833
miljoner kronor jämfört med årsbokslut 2012 samt pågående nybyggnation
i egen regi som ökat med 188 miljoner kronor. Övriga anläggningstillgångar
har ökat med 19 miljoner kronor.
Omsättningstillgångarna har minskat med 328 miljoner kronor under
2013. Detta beror bland annat på att övriga kortfristiga fordringar har
minskat med 173 miljoner kronor, varav 149 avser lägre momsfordran hos
NKS Bygg. Förutbetalda kostnader har minskat med 91 miljoner kronor,
varav 81 miljoner kronor avser lägre förutbetalda kostnader hos NKS Bygg.
Likvida medel har minskat med 60 miljoner kronor. Övriga mindre
förändringar summerar till en minskning med 5 miljoner kronor.
Egna kapitalet uppgår i delårsbokslut augusti 2013 till 161 miljoner kronor,
varav 138 miljoner kronor är redovisat resultat för årets första åtta
månader. Totalt innebär det en ökning med 64 miljoner kronor efter
reglering av 2012 års överskott.
Långfristiga skulder har ökat med 1 011 miljoner kronor vilket i sin helhet
avser NKS Bygg. De långfristiga skulderna inom NKS Bygg ökar i takt med
att projektavtalet går vidare enligt fastställd betalningsplan.
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Kortfristiga skulder har ökat med 637 miljoner kronor. Utnyttjad
checkräkningskredit har ökat med 873 miljoner kronor vilket avser NKS
Bygg, leverantörsskulderna har minskat med 284 miljoner kronor, varav
131 miljoner kronor avser NKS Bygg, och övriga upplupna kostnader har
ökat med 61 miljoner kronor. Övriga mindre förändringar summerar till en
minskning med 13 miljoner kronor.

4.4 Analys och eventuella riskfaktorer
Strategiska fastighetsfrågor
och
investeringar
Informationsinsatser på Karolinska Universitetssjukhuset för att
medvetandegöra både personal, patienter och anhöriga om det nya Phusets resurser kan på ett positivt sätt ytterligare förstärka SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringars resultat för 2013.
Ett överklagande eller avbruten upphandling är den största risken i
utrustningsprojekten, där tidsfaktorn kan bli kostnadsdrivande och
investeringsutrymmet urholkas.
SLL IT
Det är i huvudsak de minskade intäkterna för försäljning av IT-tjänster som
skapar den negativa avvikelsen mot budget inom funktionsområdet SLL IT.
När verksamhetsnära tjänster flyttas tillbaka till sjukhusen minskar
intäkterna i en takt som inte motsvaras av kostnadsminskningar i samma
utsträckning. Det finns fortsatt osäkerhet gällande i vilken takt SLL IT
klarar att anpassa organisationen till den nya situationen när verksamhet
flyttas. Osäkerheten om utfallet av den pågående revisionen av Adobelicenser kan komma att påverka resultatet.
Berga
naturbruksgymnasium
Antalet elever vid Berga naturbruksgymnasium minskade vid antagningen
2011 som ett resultat av att utformningen i naturprogrammet efter
gymnasiereformen 2011 skapar svårigheter för eleverna vid Berga att nå
högskolebehörighet. Det lägre antalet elever påverkar intäkterna då
verksamheten finansieras via kommunal skolpeng.
I dagsläget finns fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar
kostnader för personal då man tvingas ta in extra lärarresurs på
timanställning. Hemkommunerna för dessa elever är inte villiga att betala
för de ökade kostnaderna fullt ut. Berga naturbruksgymnasium har idag en
gammal ladugård som är i stort behov av ersättning. Kostnaderna för
reparation och underhåll är svåra att förutse.
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4.4.1 Fördjupad analys för delårsrapport
Resultat i utfall och prognos

-206
År 2010
1 Ackumulerat resultat (utfall)

År 2011
Resultat återstående månader

År 2012

År 2013

• Årsresultat alternativt årets prognos

Under åren 2010 och 2011 följde resultatutvecklingen den trend som man
normalt sett har haft inom förvaltningen, med ökade kostnader i
verksamheten under perioden september-december. Det kraftigt negativa
årsresultatet 2010 förklaras av ett underskott på dåvarande NKSförvaltningen som under det året kostnadsförde all mediaomläggning med
mera till Karolinska Universitetssjukhuset.
År 2012 följdes inte den tidigare resultattrenden, då utvecklingen för de
fyra sista månaderna blev positiv. Detta förklaras främst av att anslaget för
LS oförutsett inte togs i anspråk under 2012, vilket ledde till en positiv
utveckling på cirka 7 miljoner kronor från augusti till december 2012.
Dessutom visade även SLL Tillväxt, miljö och regionplanering en
förbättring på 6 miljoner kronor.
För innevarande år förväntas resultatutvecklingen följa trenden från 2010
och 2011 med ökade kostnader under årets sista månader. Det är bland
annat satsningen på 20 miljoner kronor ur LS oförutsett samt utvecklingen
inom SLL IT med minskade intäkter som påverkar resultatprognosen för
årets sista fyra månader.
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5. Ledningens åtgärder
Ledningen håller fortsatt fokus på kostnadskontroll genom aktiv
uppföljning och styrning i enlighet med verksamhetsplanen.

6. Specifika ägardirektiv
De specifika ägardirektiven följs.

7. Landstingets finanspolicy
Förvaltningen följer den av landstinget fastställda fmanspolicyn.

8. Intern kontroll
LSF ledning har nu fastställt principerna för hur arbetet med intern
kontroll ska vidareutvecklas. Ambitionen ska höjas, samtidigt som formen
ska vara enkel. På varje nivå inom LSF ska riskanalys, åtgärdsplaner och
kontrollplaner vara en del av den ordinarie budgetprocessen och
verksamhetsplaneringen, medan uppföljningen ska ingå i
helårsrapporteringen.
LSF ledning har för den övergripande LSF-nivån identifierat de risker som
ska ägnas särskild uppmärksamhet under 2013. Med utgångspunkt från
LSF:s övergripande ansvar uppmärksammas särskilt risker i de ekonomiska
underlagen, risker i IT-verksamheten och risker i personalförsörjningen.
För LSF:s interna arbete uppmärksammas särskilt risker i
kompetensförsörjning och vissa jävsfrågor. Mer administrativa risker
identifieras också inom ekonomihanteringen och ärendehanteringen.
Med utgångspunkt från landstingsstyrelsens och därmed LSF:s
uppsiktsplikt och övergripande ansvar finns ett antal övergripande risker
som behöver särskild uppmärksamhet under 2013 och inför 2014:
Risker i de ekonomiska
beslutsunderlagen
Stockholmsregionen växer som aldrig förr. Det är i grunden positivt men
ställer samtidigt höga krav på god tillgänglighet och kvalitet i vården, och
en väl fungerande kollektivtrafik. Det innebär att Stockholms läns landsting
står inför omfattande investeringsvolymer de närmaste åren. Utifrån
landstingets målsättning om god ekonomisk hushållning innebär
investeringsvolymerna betydande utmaningar för landstingets ekonomi.
Mot denna bakgrund har en ny investeringsstrategi implementerats för att
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tillgodose landstingets behov av att styra, samordna och följa upp sina
investeringar. Strategin och den tillhörande ansvars- och beslutsordningen
beskriver tydligt den ansvarsfördelning som finns inom landstinget för att
möjliggöra att den bästa kompetensen, liksom samråd, nyttjas för olika
sakfrågor.
SLL Ekonomi och finans ansvarar för den övergripande
investeringsprocessen med tillhörande investeringsstrategi. Det är av stor
vikt att till exempel investeringsunderlag och kalkyler motsvarar de krav
som ställs vid investeringsbeslut. SLL Ekonomi och finans bör formulera
kontroll- och uppföljningspunkter kring detta område till sin kontrollplan.
Vidare bör SLL Ekonomi och finans utreda om några av kontrollpunkterna
kräver involvering av övriga funktionsområden.
Risker i
IT-verksamheten
Inom IT-området finns flera olika risker, knutna till bland annat
informationssäkerhet, otydligheter i beslutsstrukturen och otillräckligt
utvecklade finansieringsmodeller. Risker finns bland annat för
a) onödigt höga IT-kostnader inom vårdens egenregiverksamhet på
grund av alltför svag konsolidering
b) tillbakahållen IT-utveckling på grund av oklara beslutsförhållanden
och svårigheter för SLL-IT på grund av oklar roll och komplicerade
finansieringsmodeller.
LSF Administration samordnar arbetet med dessa frågor, och kommer i
samråd med övriga berörda funktionsområden att i helårsrapporteringen
bedöma och redovisa läget och utvecklingsarbetet vad gäller punkterna a
och b.
Risker
{personalförsörjningen
Personalförsörjningen är en nyckelfråga, särskilt inom hälso- och
sjukvårdsverksamheten. Frågan hanteras i huvudsak decentraliserat, men
LSF har viktiga bevaknings- och samordningsuppgifter bland annat när det
gäller utbildningsfrågor.
SLL Personal- och utbildning kommer att i helårsrapporteringen bedöma
och redovisa läget och utvecklingsarbetet vad gäller personalförsörjningen,
särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Utöver de risker som är knutna till landstingsstyrelsens och därmed LSF:s
ansvar för SLL som helhet, finns det en del övergripande risker som avser
LSF:s inre arbete, se nedan:
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Kompetensförsörjning
Inom flera av LSF:s ansvarsområden finns det en utmaning i att anpassa
kompetensen till de successivt förändrade arbetsuppgifterna. Det ligger
också en utmaning i att balansera den sårbarhet som ligger i att en uppgift
bara sköts av en person mot kostnaden för det dubbelarbete som kan ligga i
att flera personer ska kunna samma sak. En del av dessa frågor avspeglar
sig också i användandet av konsulter, som å ena sidan ger flexibilitet och
snabb tillgång till kompetens, och å andra sidan ofta medför högre
timkostnader och att kunskap inte byggs upp inom organisationen.
SLL Personal- och utbildning arbetar med dessa frågor, och kommer i
helårsrapporteringen att bedöma och redovisa läget och i
utvecklingsarbetet vad gäller denna kompetensförsörjning inom LSF.
Jävsfrågor
Med en strikt bedömning, kan man uppfatta det som att de gällande
reglerna för t ex konsultupphandling inte alltid följs fullt ut. Detta nämndes
bland annat i uppföljningen av kontrollplanen för 2011. Bakgrunden kan till
exempel vara att det uppstår situationer där man behöver göra undantag på
grund av tidsbrist.
SLL Juridik och upphandling arbetar med dessa frågor, tillsammans med
bland annat SLL Personal- och utbildning, och kommer i
helårsrapporteringen att bedöma och redovisa läget och utvecklingsarbetet
vad gäller denna fråga.
Kostnadskontroll/kvalitet
i ekonomisk
rapportering
Kostnadskontroll och en god ekonomihantering utgör
grundförutsättningarna för en ekonomi i balans. Efter ett antal år med en
relativt hög kostnadsutvecklingstakt står Stockholms läns landsting inför
att bryta kostnadsutvecklingen och nå en målnivå över tid på mellan tre och
fyra procent. För att ha en bra grund för en god kostnadskontroll krävs en
korrekt och effektiv ekonomihantering.
SLL Ekonomi och finans ansvarar för den övergripande
ekonomihanteringen samt specifikt för landstingsstyrelsens förvaltning,
koncernfinansiering, LISAB samt skadekontot. SLL Ekonomi och finans
ansvarar även för redovisningen avseende hälso- och sjukvårdsnämnden
samt patientnämnden. Det är av stor vikt att redovisning och ekonomiska
underlag motsvarar de krav som förutsätts för att uppnå en korrekt
ekonomihantering.
Kansli och
ärendehantering
Kansli och ärendehantering är nyckelfrågor för alla funktionsområden,
ungefär på samma sätt som ekonomihanteringsfrågorna. På ungefär samma
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sätt kan kontrollen också hanteras huvudsakligen av LSF Kansli inom LSF
Administration.
LSF Kansli kommer att följa punkter bl a kring systemet Edit,
ärendehantering och backup. På en del punkter kommer frågorna att föras
vidare även till övriga funktionsområden. LSF Administration kommer i
del- och helårsrapporteringen att bedöma och redovisa läget och
utvecklingsarbetet vad gäller denna fråga.
I slutet av halvåret har kortfattad information om den höjda
ambitionsnivån och förtydligade arbetsformen gått ut till alla
avdelningschefer, både vid avdelningschefsmöte och via intranätet.
Fördjupad information kommer att gå ut under andra halvåret.

9. Personal
Personalarbetets fokus har under de första åtta månaderna legat inom
omorganisationsområdet.
LSF hade 776 anställda i augusti månad.
Män
Kvinnor
Totalt antal

384
392
776

LSF anställningsläge 201307

9.1 Personalarbete
LSF har genomfört den första omgången av ledarskapsutbildningen för
chefer inom LSF. Chefsutbildningens första omgång som omfattar den mer
administrativa delen av chefsuppdraget har också genomförts. Kopplat till
chef- och ledarskapet har också ett antal chefer nyttjat kvalificerat chefsstöd
i form av personlig coach och genomgått UGL (utveckling, grupp, ledare).
Förvaltningens löneöversyn för 2013 har genomförts endast delvis då alla
avtal som krävs för att göra klart inte varit på plats.
LSF:s arbetsmiljögrupp har genomfört skyddsronder i flertalet av
förvaltningens lokaler. Det återstår några lokaler och dessa kommer att gås
igenom när den omflyttningsverksamhet som pågår där är klar.
En stor satsning görs inom området Effektiv rehabilitering för att sänka
sjukfrånvaro inom LSF. Friskvårdsprojekt har genomförts inom två
funktionsområden.
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9.2

Sjukfrånvarons utveckling ur ett genusperspektiv

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män både när man tittar på 2012 och
2013. Dock har sjukfrånvaron blivit något mer jämställd under 2013.
Kvinnornas sjukfrånvaro har sjunkit och männens sjukfrånvaro har ökat.
Kvinnor 2012
Män 2012
Kvinnor 2013
Män 2013

9,68
5,69
8,79
6,34

Sjukdagar per anställd och kön 201207-201307

lO.Miljö
Berga naturbruksgymnasium hanterar vissa av de miljö- och hälsofarliga
kemikalier som landstinget, fram till 2016, ska fasa ut (se LS 1107-1016).
Berga arbetar med att inspektera förråd och andra utrymmen för att samla
miljöfarliga kemikalier för bortskaffande. Dock finns ännu ingen lokal
awecklingsplan för Berga.
I övrigt redovisas miljöarbete i avsnitt 2.3.10 Miljöutmaning 2016.

11. Styrelsebehandling
Delårsrapporten för augusti månad behandlas i landstingsstyrelsen
2013-11-19.
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Bilagor:
A l Investeringar vård inkl byggnader samt annan verksamhet LSF och
Berga
A l B Investeringar vård inkl byggnader samt annan verksamhet NKS Bygg
C Konsultkostnader och inhyrda tjänster
Dl Återrapportering av uppdrag från budget
D2 Återrapportering av löpande uppdrag
El Försäkran kring internkontroll
Z Uppföljning Mål och Indikatorer
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B i l a g a A1

Investeringsutfall 2013. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.
Landstingsstyrelsens förvaltning (2950) inkl Berga naturbruksgymnasium (2610)

2013-08

Period

T o t a l utgift ( m k r )

Mkr

Investeringsutgifter (mkr)

Kommentar

Budgeterad

Ackumulerad

Budget

Bokfört

Prognos

total utgift

förbrukning

2013

t o m period

2013

t o m 2013-08-31

2013

Förklaring
till
avvikelse

1 Specificerade objekt
Strategiska investeringar
0,0

6,0

;^%^^o>2;y;:;';i; .' :i

48,6

0,0

0,2

3,0

0,0

3,0

94,0

IT-investeringar

LSF Ekonomi

:

LSF Service

;

Ersättningsinvesteringar
92,4

39,7

Landstingsarkivet, E-arkiv och biobank

1,8

0,1

TMR

0,3

0,0

IT-investeringar

LSF Service

;::

•

Berga naturbruksgymnasium

:

': . 2,2V ':

7,6

0,0

0,5

• 3,0

0,0

0,0

3,7

0,0

3,7

161,1

42,0

117,1

:? :.V :. "7,6\. .;-;
:

1,8
•.• •V:. . :.0,3 ;,- .

;

:

0,5 '

V V

Rationaliseringsinvesteringar
IT, nyinvesteringar serverhårdvara

:

Objekt 2
etc

2 Ospecificerade objekt totalt
Oförutsett
Varav ersättningsinvesteringar
Varav rationaliseringsinvesteringar

Summa ersättningsinvesteringar

Summa övriga investeringar

Summa investeringsutgifter totalt

1 (1)

Stockholms läns landsting

B i l a g a A1 B

Investeringsutfall 2013. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.
NKS Bygg (2710)

2013-08

Period

T o t a l utgift (mkr)

Mkr

Investeringsutgifter (mkr)

Kommentar

Budgeterad

Ackumulerad

Budget

Bokfört

Prognos

total utgift

förbrukning

2013

t o m period

2013

t o m 2013-08-31

Förklaring
till

2013

avvikelse

Investeringar
NKS Fastighetsinvestering i SLL regi

(exkl OPS-avtalet)
NKS Fastighetsinvestering OPS-avtalet

426,5

187,0

2637,8

1834,0

j

355,0
2 769,0

IKT-lnformation- och kommunikations-

teknik

184,0

MT-Medicinskteknisk utrustning

106,6

:

.

7,0

64,0

' 37>0 f. .- ; V ^

108,0

:;

Inredning
Konst
Förvaltningens utrustning

NKS oförutsett
Summa investeringsutgifter totalt

1,0

••^C:7,6::;';

1,0

0,0
80,0
3442,5

•..

3,0

:

•••

0,0

0,0

80,0

2068,0

3382,0

1 (1)

Konsultkostnader och inhyrda tjänster
LSF?
2950,2710,2610

J I L Stockholms läns landsting

Enhetsnamn
Enhetsnummer

B e l o p p i tkr
Tidigare konto
7 5 4 2 I T - t j ä n s t e r a d m f ö r v a l t n i n g s infsys
7560 Konsultarvoden

7 5 5 0 Kostn inhyrd personal

Nytt k o n t o

S a l d o 2012-08-31

170914 7542 Konsultarvoden IT-tjänster

Interna kostn

Totalt

jan-aug

jan-aug

s a l d o 2013-08-31

65 815 j

552

66 367j

818

17 812!

7 5 6 2 K o n s u l t a r v o d e n speciella u t r e d n i n g a r , - m a r k n a d s f ö r i n g / P R

16 994]
!

7569 Konsultarvoden övriga

11402;

13 3 4 3

24 745!

S u m m a konsultkostnader

94 2 1 1 !

14 713

108 9 2 4 !

4 2 2 5 8 7 5 6 1 K o n s u l t a r v o d e n speciella u t r e d n i n g a r , - j u r i d i s k a t j ä n s t e r

S u m m a inhyrd personal
7 5 4 1 IT-tjänster teknisk förvaltning

2 2 4 7 8 7 5 4 1 I T - t j ä n s t e r (ej k o n s u l t t j ä n s t e r )

7 5 9 0 Diverse övriga t j ä n s t e r

3 3 3 4 4 7 5 9 0 D i v e r s e ö v r i g a t j ä n s t e r (ej k o n s u l t e r )
S u m m a övriga t j ä n s t e r
270 450

För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.

oi

i

o!

1609i

1609i

1456 7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster
7 5 5 1 Inhyrd personal ej v e r k s a m h e t s a n k n u t n a tjänster

ITOTALT

Externa kostn

1609]

0

1609!

149 995 i

4 723

154 718!

-1966i

11926

9 960!

148 029 i

16 6 4 9

164 678i

243 849

31362

275 211

PÅGÅENDE ÄRENDEN FRÅN BUDGET FÖR POLTISK BEREDNING
Ar

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Bilaga D l

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett

Ärendet har övergått till nytt

förslag till modell för delning av risker vid
genomförandet av investeringarna inom

LS

Stockholms läns landsting f ö r beslut i
2012

LS 1109-1228

SLL Juridik och
upphandling

uppdrag i budget 2013: LS 1208Ja

landstingsfullmäktige
Pågår i samarbete med SLL Ekonomi

Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att i

och SFI.

samråd med berörda verksamheter, samordna
upphandlingar av byggnationer, inventarier och

LS

IT för de behov som framgår av Framtidsplan för
2012

LS 1109-1232

1025

SLL Juridik och
upphandling

Delvis

hälso- och sjukvården
Löpande återkoppling sker till
Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att

styrgruppen. Programkontoret

årligen i samband med behandling av
budgetärendet i landstingsfullmäktige redovisa
vilka åtgärder som vidtagits respektive kommer

rapporterar också löpande till
LS

PK

Delvis

att vidtas samt tidplan för att implementera

sjukhusdirektörer. Därutöver sker
en årlig återrapportering i samband
med att budgeten behandlas.

Framtidsplan f ö r hälso- och sjukvården
2012

LS 1109-1233
Uppdrag Anpassa program f ö r tillbyggnad f ö r

Avrapporterades i samband med

Södersjukhuset f ö r akutmottagning, operation,
sterilcentral och förlossning/BB i enlighet med

LS

beslut i ärendet Framtidsplan f ö r hälso- och
2012

LS 1109-1236

SLL Ekonomi
och finans

budget 2013.
Ja

sjukvården
Avrapporterades i samband med

anpassa program för tillbyggnad f ö r FRIO operation och intervention i enlighet med beslut i
2012

LS 11£9-1237

LS

PK

Ja

ärendet Framtidsplan f ö r hälso- och sjukvården
Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att

Arbete pågår

anpassa program för Ny byggnad för
akutsjukvård vid Danderyds sjukhus i enlighet
med beslut i ärendet Framtidsplan f ö r hälso- och
2012

LS 1109-1238

budget 2014.

vården

LS

SLL Juridik och
upphandling

Delvis

Är

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
Arbete pågår

utreda hur Framtidsplan f ö r hälso- och
sjukvården, LS 1104-0574, påverkar pågående
och framtida förstudier och programarbeten

LS

utöver SÖS, Danderyds sjukhus samt Karolinska
2012

LS 1109-1239

förslag till profilering av re-spektive akutsjukhus
LS 1109-1216

upphandling

Delvis

Universitetssjukhuset i Huddinge
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta

2012

SLL Juridik och

Hanteras inom ramen för

SLL Personal
LS

och utbildning

Delvis

Arbete pågår och har

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
- besluta o m utveckling av integrerat arbete med
psykisk ohälsa
2012

återrappoterats som del av
HSN

Delvis

HSN

Delvis

Framtidsplanen andra steget

LS 1108-0865
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta o m förtydligande av begrepp i hälso- och

2012

programkontorets arbete med FHS.

f ö r beslut i landstingsfullmäktige

LS 1108-0868

Arbete pågår och har

sjukvårdstrukturen

återrapporterats som en del av
Framtidsplanen andra steget.
Genomförs löpande vid

a t t uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta o m vårdavtal
2012

avtalsförnyelser.
HSN

Ja

LS 1108-0872
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
besluta o m vårdavtal f ö r
Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande

2012

LS 1108-0874

Ja

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att

Har avrapporterts i samband med

tillsammans med berörda verksamheter

budget 2013

geriatrikvård från akutsjukhus till närsjukhus och
därmed särskilt beakta behovet av goda
LS 1108-0875

HSN

av ansvaret för NKS

genomföra omlokalisering av psykiatrivård och

2012

Beaktat i gällande flerårsavtal

forskningsmiljöer

HSN

Ja

År

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
Har avrapporterts i samband med

godkänna att de delar av psykiatrivården som

budget 2013

efter ytterligare analys inte bedöms kräva
akutsjukvårdens kompetens flyttas från
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge,

HSN

Ja

Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus till
2012

LS 1108-0876

närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012
Har avrapporterts i samband med

godkänna att de delar av geriatrikvården som

budget 2013

efter ytterligare analys inte bedöms kräva
akutsjukvårdens kompetens flyttas från
Karolinska Universi-tetssjukhuset Huddinge och

HSN

Ja

Danderyds sjukhus till närsjukhusen och inleda
2012

LS 1108-0877

detta senast våren 2012
uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att

Har avrapporterts i samband med

tillsammans med berörda verksamheter

budget 2013

genomföra omlokalisering av psykiatrivård och
geriatrikvård från akutsjukhus till närsjukhus och

HSN

Ja

därmed särskilt beakta behovet av goda
2012

LS 1108-0878

forskningsmiljöer
Folktandvårdens prislista för
att styrelsen för Folktandvården AB medges göra
en justering av prislistan för vuxentandvård med

vuxentandvård har höjts med 2,8 %.
Nämnder/styrelser

FTV

Ja

+2,8 procent för år 2012
2012
Ärendet behandlades i LF 4
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla

LS

slutlig budget till landstingsfullmäktige vid
2013

14 1^JL205-0671

SLL Ekonomi
och finans

december 2012.
Ja

fullmäktigesammanträdet den 4 december 2012
Åvrapportering har skett i samband
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra
en översyn av befintliga ekonomistyrningsbeslut
med målet att utarbeta en samlad
ekonomistyrningsstrategi f ö r Stockholms läns

2013

15 LS 1208-1013

landsting

med budget 2014. Fortsatt
LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

utvecklingsarbete har godkänts i ny
att-sats i budget 2014.

Är

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
att uppdra åt landstingsstyrelsen, övriga

Ingår i den löpande verksamheten.

nämnder, styrelser samt bolagsstyrelser att
tillämpa ansvars- och beslutsordning avseende

LS

investeringar i enlighet med vad som framgår i LS
2013

17 LS 1208-1014

SLL Ekonomi
och finans

Ja

1112-1730
Ingår i landstingsstyrelsens löpande
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vid behov

beslutsprocess.

besluta o m sådana ändringar eller tillägg till
ansvars- och beslutsordningen avseende

LS

investeringar som inte är av principiell

SLL Ekonomi
och finans

Ja

beskaffenhet eller annars större vikt i enlighet
2013

19 LS 1208-1015

med vad som framgår i LS 1112-1730
att uppdra åt landsstyrelsen att utarbeta tekniska
anvisningar och mallar med koppling till
föreslagen ansvars- och beslutsordning, LS 1112-

2013

20 LS 1208-1016

Anvisningar och mallar utarbetas
LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

och publiceras den 15/1-2013 samt
bilagts budget 2014, LS 1301-0040.

1730
Genomförs inom ramen för löpande
att godkänna översyn av framtida
investeringsutrymme i enlighet med vad som

2013

22 Ls 1208-1019

LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

verksamhet och redovisas i
samband med årsbokslut.

framgår i LS 1109-1261
Landstingsstyrelsens förvaltning har
inarbetat uppdraget att genomföra
LS
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra

SLL Ekonomi
och finans

fortlöpande analys och vidta
Ja

fortlöpande analys av investeringsutrymmet och
2013

23 LS 1208-1018

arbetsuppgifter.

vidta nödvändiga åtgärder
att uppdra åt landstingstyrelsen att bevaka och
följa upp omfattning och nivåer på
medfinansiering avseende såväl enskilda objekt

2013

24 LS 1208-1019

25 LS 1208-1020

Avrapportering kommer att ske i
LS

SLL Ekonomi
och finans

Delvis

samband med årsbokslut 2013.

som t o t a l t
att uppdra till landstingstyrelsen att genomföra

2013

nödvändiga åtgärder i
förvaltningens löpande

en översyn av de kortsiktiga målens indikatorer

LS

SLL Ekonomi
och finans

Avrapportering har skett i budget
Ja

2014.

Ar

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
Uppdraget har inarbetats i
att reservera medel för kostnadseffekter med

koncernredovisnings slutlig budget

koppling till Framtidsplan f ö r hälso- och
sjukvården inom ramen f ö r Koncernfinansierings

LS

budget med 90 miljoner kronor, 135 miljoner

SLL Ekonomi
och finans

2013.
Ja

kronor respektive 235 miljoner kronor per år
2013

26

2013, 2014 respektive 2015
att genomföra en särskild satsning på FoUU
motsvarande 25 miljoner kronor per år under
2013-2015 inom ramen för tilldelat

2013

27

Uppdraget har inarbetats i slutlig
LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

budget 2013.

landstingsbidrag till landstingsstyrelsen
Uppdraget har inarbetats i slutlig
att genomföra en särskild innovationssatsning på
Södertälje sjukhus och tillföra SLL innovation 3

2013

28

LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

budget 2013.

miljoner kronor per år under 2013-2015
LISAB h ä r v i d sammanträde 1 9 j u n i
2012 utfärdat stämmoinstruktion
att på bolagsstämma i
att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att
utse s t ä m m o o m b u d med uppdrag att på

2013

31

LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

Folktandvården i Stockholms län
AB, Locum AB samt Stockholm Care

bolagsstämma i Folktandvården i Stockholms län

AB rösta för antagande av specifika

AB rösta för antagande av specifika ägardirektiv

ägardirektiv.

enligt ovanstående
att genomföra en särskild satsning på rikssjukvård

Uppdraget har inarbetats i slutlig

motsvarande 60 miljoner kronor per år under

budget 2013.

2013-2015 inom ramen för tilldelat
landstingsbidrag till hälso- och
sjukvårdsnämnden, samt tillskjuta hälso- och

LS

sjukvårdsnämnden 60 miljoner kronor till 2012

SLL Ekonomi
och finans

Ja

års landstingsbidrag med anledning av ovan
nämnda satsning på rikssjukvård som påbörjas
2013

33

redan 2012
Tilläggsavtal är tecknade med
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden a t t i
avtal med Karolinska sjukhuset inkludera
utvecklingen av rikssjukvården i enlighet med

2013

34

ovanstående beslut

Karolinska Universitets-sjukhuset
HSN

Ja

(57,5 mkr årligen) och
Södersjukhuset (2,5 mkr årligen).

År

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
att höja bidraget för peruker till barn till 6 000
2013

35

kronor per år

HSN

Ja

Infört från och med 1 januari 2013
LISAB h ä r v i d sammanträde 19 juni
2012 utfärdat stämmoinstruktion
att på bolagsstämma i Stockholm
Care AB rösta för ändring av

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att

LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

bolagsordning.

utse s t ä m m o o m b u d med uppdrag att på
bolagsstämma i Stockholm Care AB rösta f ö r
ändring av bolagsordning samt antagande av
2013

40

specifika ägardirektiv enligt ovanstående beslut
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
anpassa och utveckla alla vårdavtal för att stödja
inriktningen på utvecklingen i enlighet med LS

2013

41

Har avrapporterats i
HSN

Ja

Framtidsplanen - andra steget

1109-1229
Har avrapporterats i
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
utveckla den specialiserade sjukvården utanför
akutsjukhusen och därvid utreda hur olika

Framtidsplanen - andra steget
HSN

Ja

sjukhus kan ges särskilda profiler och inriktningar
2013

42

i enlighet med LS 1109-1229
Har avrapporterats i
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
utveckla ersättningssystem och vårdvalsmodeller

Framtidsplanen - andra steget
HSN

Ja

för att stödja utvecklingen av sjukvården utanför
2013

43

akutsjukhusen i enlighet med LS 1109-1229
Har avrapporterats i
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden a t t

Framtidsplanen - andra steget

tillsammans med Karolinska Institutet, andra
berörda högskolor och universitet samt berörda
vårdgivare utveckla inriktning och u t f o r m n i n g av
forskningen i nätverkssjukvården med beaktande
av den omfattande utbyggnaden av sjukvården
utanför akutsjukhusen i enlighet med LS 11092013

44

1229

HSN

Ja

År

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
Har avrapporterats i
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
med såväl kommuner och andra aktörer och

Framtidsplanen - andra steget.
HSN

Ja

intressenter undersöka alternativa lösningar på
2013

45

lokaler f ö r sjukhus i enlighet med LS 1109-1229
Har avrapporterats i
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att

Framtidsplanen - andra steget

inleda utbyggnad av geriatriska vårdplatser över
länet i syfte att möta kommande behov och

HSN

Ja

HSN

Ja

HSN

Ja

därvid beakta att geriatrisk vård vid Karolinska
Huddinge tills vidare ska behållas i enlighet med
2013

46

LS 1109-1229
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att se
över strukturen för rehabilitering i enlighet med

2013

47

Har avrapporterats i
Framtidsplanen - andra steget

LS 1109-1229
Har avrapporterats i
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
besluta o m utveckling av vårduppdrag f ö r

2013

48

stödjande vård i enlighet med LS 1109-1229
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden a t t
utveckla en prehospital styrning som stödjer NKS
och övriga vårdgivares uppdrag i enlighet med LS

2013

49

Har avrapporterats i
HSN

Ja

utifrån föreslagen inriktning utveckla uppdraget
vid akutsjukhusens barnkliniker i enlighet med LS
50

Har avrapporterats i
HSN

Ja

utifrån psykiatrins behov planera framtida och
andra slutenvårdsenheter i enlighet med LS 110951

Framtidsplanen - andra steget

1109-1229
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att

2013

Framtidsplanen - andra steget

1109-1229
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att

2013

Framtidsplanen - andra steget

Har avrapporterats i
HSN

Ja

Framtidsplanen - andra steget

1229
Avrapportering har skett i budget
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa
program f ö r ny- och ombyggnad av

2013

54 LS 1208-1021

Södersjukhuset i enlighet med LS 1109-1229

LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

2014. Ad acta lagt.

Är

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa

Avrapportering har skett i budget

program f ö r ny- och ombyggnation av Danderyds
sjukhus i enlighet med LS 1109-1229 och därmed

LS

anse Danderyds sjukhus hemställan, LS 1 1 1 1 2013

55 LS 1208-1022

SLL Ekonomi
och finans

2014. Avrapportering har skett i
Ja

budget 2014. Ad acta lagt.

1522, besvarad
Avrapportering har skett i LS 1208att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa

1023.

program för ny- och ombyggnation av Södertälje
Sjukhus i enlighet med LS 1109-1229 till en total

LS

investeringskostnad på 1 200 miljoner kronor för

SLL Ekonomi
och finans

Ja

bygginvesteringar samt därutöver tillkommande
2013

57 LS 1208-1023

utrustningsinvesteringar
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra

Sker inom ramen för

en förstudie f ö r att flytta huvuddelen av den
psykiatriska vården från S:t Göransområdet till

programkontorets arbete med
LS

LD stab

Delvis

Framtidens hälso- och sjukvård

Sabbatsbergs sjukhus i enlighet med LS 11092013

59 LS 1208-1024

1229
Sättning finns i budget 2014: "Ett
arbete för att ta fram en
fördelningsmodell f ö r ökade
kapitalkostnader avseende
strategiska fastighetsinvesteringar
LS
att uppdra åt landstingsstyrelsen att

SLL Ekonomi
och finans

är föremål för fortsatt beredning
Delvis

vidareutveckla riskfördelningsmodellen för

långsiktighet i regelverket. När en

investeringar samt utarbeta riktlinjer och

modell är färdig kan den komma att

implementera den beslutade

påverka hyressättningen framdeles,
ti

riskfördelningsmodellen i enlighet med LS 11092013

60 LS 1208-1025

mellan partierna i landstinget för att
försöka uppnå enighet och

1229
Sker inom ramen för
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut

programkontorets arbete med

o m mått för att mäta effektiviteten och

framtidens hälso- och sjukvård.

produktiviteten i hälso- och sjukvården och
utifrån dessa ange mål f ö r utvecklingen av
effektiviteten och produktiviteten i hälso- och
2013

6 1 LS 1208-1026

sjukvården i enlighet med LS 1109-1229

LS

LD stab

Delvis

År

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i

Arbete pågår. Leverans förväntas

budgetförslag för år 2014 återkomma till

ske under 2014.

landstingsfullmäktige med detaljerade kalkyler
över omstruktureringskostnader för Framtidsplan

LS

PK

Delvis

för hälso- och sjukvården samt föreslå en
finansieringsmodell f ö r detta i enlighet med LS
2013

62 LS 1208-1027

1109-1229
att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och

Avrapportering har skett i samband

sjukvårdsnämnden att fortsatta arbetet med
utveckling av Framtidsplan för hälso- och

med budget 2014.
LS/HSN

LD stab

Ja

sjukvården enligt föreslagen inriktning i enlighet
2013

65 LS 1208-1029

med LS 1109-1229
Förstudie beräknas vara klar i
oktober 2013 när nämnden
att uppdra till landstingsstyrelsen att återkomma

LS

till landstingsfullmäktige med e t t bearbetat

SLL Ekonomi
och finans

beräknas fatta genomförande- och
Delvis

anskaffningsbeslut för Programmet.

genomförandebeslut för Program Kistagrenen
2013

70 LS 1208-1030

som innebär en lägre total investeringskostnad
TN har behandlat ärendet och
a t t uppdra till landstingsstyrelsen att återkomma
till landstingsfullmäktige med e t t bearbetat
genomförandebeslut f ö r Program Slussen

vidare hantering kommer att ske
LS

SLL Ekonomi
och finans

Delvis

under hösten 2013.

inklusive Söderströmsbron som i n n e b ä r e n lägre
2013

71

total investeringskostnad
Uppdraget påbörjat, studien
genomförs under kvartal 4. Rapport
planerad dec. 2013 el j a n . 2014.
att uppdra åt trafiknämnden att genomföra en
utredning där internationella jämförelser görs
vad gäller möjligheter till medfinansiering av
önskvärda kollektivtrafikprojekt i enlighet med LS

2013

72

1112-1617

TN

Delvis

Studien kommer att fokusera på e t t
antal representativa länder.
Ansvarig TF/SU/Affärsutveckling.

År

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse
Ärendet har ad acta lagts den 13
j u n i 2013 till följd av LS beslut, 201301-29 o m att tillskapa en enhet
LS

2013

77 LS 1208-1032

inom landstingsstyrelsens
förvaltning för arbete med
strategiska fastighetsfrågor, LS 1210

planering av byggnader som har strategisk

1298.

betydelse f ö r NKS nya sjukhusområde

bolagsstämma i Locum AB rösta för att ändringar
79

och finans

Ja

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för

att utfärda instruktion till s t ä m m o o m b u d e t att på
2013

SLL Ekonomi

LS

Ja

i specifika ägardirektiv fastställs
Avslutat. LS fattade beslut i oktober
2012 det saknas anledning att ändra
innehållet i nuvarande
förvaltningsavtal, tillägg till detta
LS
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta de

SLL Juridik och
upphandling

samt fullmakt med anledning av
Ja

landstingsfullmäktiges beslut o m
ändringar i specifika ägardirektiv f ö r

ändringar i rådande avtal och fullmakt mellan

Locum AB (LS 1201-0164).

Stockholms läns landsting och Locum AB som
bedöms erforderliga med anledning av
2013

80 LS 1208-1033

ovanstående beslut
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda
förhandlingar med Norrtälje k o m m u n o m att gå
vidare med Tiohundraprojektet med angiven

2013

8 1 LS 1208-1034

Klar
LS

SLL Juridik och
upphandling

Ja

utformning
Anvisningar och mallar utarbetas
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta
tekniska anvisningar och mallar med koppling till

LS

föreslagen ansvars- och beslutsordning, LS 11122013

82

SLL Ekonomi
och finans

och publicerades den 15/1-2013
Ja

samt bilagts LS LS 1301-0040. Se
även att-sats n u m m e r 20.

1730
Ärendet har återrapporterats i
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda
redovisningsansvaret och strategiska frågor med
koppling till NKS-bygg i syfte att uppnå

2013

83 LS 1208-1044

samordning inom förvaltningen

LS

SLL Ekonomi
och finans

samband med ÅR 2012 och ärendet
Ja

är därmed avslutat.

Är

Att-sats

LS-nummer

Att-sats

nummer

Ansvarig

Områdes

Uppdrag åtgärdat

nämnd/

ansvarig

(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

styrelse

att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra
nödvändiga åtgärder inom förvaltningen som
stöd åt landstingsstyrelsens uppdrag avseende

LS

SLL Juridik och
upphandling

Ja

fastighetsstrategiska frågor i enlighet med vad
2013

84 LS 1210-1298

som framgår i LS 1201-0164
Anvisningar och mallar har
LS
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta

2013

85

SLL Ekonomi
och finans

utarbetats och publiceradess den
Ja

12/6-2013 samt bilagts LS 13050679.

anvisningar för arbetet med slutlig budget 2013
Avrapportering sker löpande i
samband med budgetprocessen och
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra

LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

fortlöpande analys av investeringsutrymmet och
2013

86 LS 1208-1018

sats n u m m e r 23 år 2013.

vidta nödvändiga åtgärder
att uppdra åt landstingsdirektören att bevaka och
följa upp omfattning och nivåer på
medfinansiering avseende såväl enskilda objekt

2013

87 LS 1208-1019

ingår nu i det löpande arbetet.
Ärendet ad acta läggs. Se även att-

Avrapportering kommer att ske i
LS

SLL Ekonomi
och finans

Delvis

samband med årsbokslut 2013. Se
även att-sats n u m m e r 24.

som t o t a l t
Avrapportering har skett i budget
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra

2013

88 LS 1208-1020

en översyn av de kortsiktiga målens indikatorer

LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

2014. Ärendet ad acta läggs. Se
även att-sats n u m m e r 25.

UPPDRAG FRÅN LF, LS och utskott
Datum

Från

Ursprunglig

Ev n y t t LS-

ärenderubrik

nummer

Uppdrag

Uppdrag

K o m m e n t a r e r / Status

åtgärdat)

Ursprungligt

LSF? (x)

LS-nummer

Ansvarig
funktion inom

(Ja, Delvis, N e j
2013-01-29

LS

Strategiska

1210-1298

fastighetsfrågor i

att uppdra åt

Ja

SLL
Klart.

LS 1 2 1 0 - 1 2 9 8

X

LS 1 2 1 0 - 1 2 8 2

X

landstingsdirektören a t t tillskapa

S t o c k h o l m s läns

en e n h e t för strategiska

landsting

fastighetsfrågor inom
landstingsstyrelsens förvaltning i
enlighet med
landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande

2013-01-29

LS

Avtal o m va-

1304-0496

f ö r s ö r j n i n g till

a t t uppdra år NKS-direktören a t t

Ja

t e c k n a avtal m e d Solna V a t t e n AB

Strategiska
fastighetsfråg

Nya Karolinska

or

Solna
Universitetssjukh
us (NKS)
2013-02-19

LF

Årligt miljöpris

1202-0334

v i d SLL

A t t instifta ett årligt miljöpris

Delvis

e n l i g t r e g l e r f ö r s l a g n a i LDs t j u t

R e g l e r t i l l m i l j ö p r i s a n t o g s 1 3 0 2 1 3 i LF.

LS 1 2 0 2 - 0 3 3 4

TMR

A r b e t e pågår för n o m i n e r i n g och urval.
Priset delas u t f ö r s t a g å n g e n v å r e n 2 0 1 4 .

2013-03-05

LS

Övergripande

1303-0416

att uppdra åt

riktlinjer för

landstingsdirektören att

incitamentsmode

å t e r k o m m a m e d ett f ö r s l a g till

ller

en incitamentsmodell som även
s t ö d j e r m å l u p p f y l l e l s e n d e l s på
r e s p e k t i v e s j u k h u s , d e l s på
ö v e r g r i p a n d e nivå f ö r d e n
samlade landstingsdrivna hälsooch sjukvården

Delvis

Sker i n o m r a m e n f ö r p r o g r a m k o n t o r e t f ö r
Framtidens-hälso och sjukvård

0906-0562

X

LD-stab

Datum

Från

Ursprunglig

Ev n y t t LS-

ärenderubrik

nummer

Uppdrag

Uppdrag

K o m m e n t a r e r / Status

åtgärdat)

Ursprungligt

LSF?(x)

LS-nummer

Ansvarig
funktion inom

(Ja, D e l v i s , N e j
2013-03-05

LS

Omarbetad

1304-0510

U p p d r a g åt landstingsdirektören

informationssäke

att fortsätta arbetet med att

rhetspolicy och

förbättra informationssäkerhet

riktlinjer för

och integritetsskydd i de system

informationssäke

som används i landstinget samt

rhetinom

att landstingsdirektören

S t o c k h o l m s läns

å t e r k o m m e r till a r b e t s u t s k o t t e t

landsting

Ja

SLL
Klart A U 18 j u n i 2013

1112-1733

X

Adm

Nej

1301-0117

X

LD s t a b

Ja

LS 1 2 1 0 - 1 2 8 1

X

Strategiska

under våren 2013 med
information o m hur arbetet med
att förbättra
inforamtionssäkerheten och
integritetsskyddet fortlöper

2013-03-05

LS

Avsiktsförklaring

1303-0415

att uppdra åt

o m regional

landstingsdirektören att stödja

digital agenda

f r a m t a g a n d e t av en regional
digital agenda i samverkan m e d
andra samhällsaktörer

2013-03-05

LS

Tilldelningsbeslut

uppdra åt landstingsdirektören

av f j ä r r v ä r m e och

att underteckna avtal m e d

fastighetsfråg

f j ä r r k y l a t i l l Nya

Norrenergi AB

or

Karolinska Solna

2013-03-19

LF

Tilläggsavtal till
projektavtalet för

1303-0421

u p p d r a till landstingsstyrelsen att
i samband med budget 2014

Ja

De t i l l k o m m a n d e u t g i f t e r n a f ö r tilläggsavtal
till p r o j e k t a v t a l e t f ö r Nya

Nya Karolinska

inarbeta tillkommande utgifter

Karolinska Solna, i enlighet m e d

Solna

för åren 2014-2016

t j ä n s t e u t l å t a n d e LS 1 3 0 2 - 0 1 9 4 o c h LS
1202-0263, har inarbetats i budget 2014
m e d a n l e d n i n g av
landstingsfullmäktiges beslut i beslut o m
M å l o c h b u d g e t 2 0 1 4 , LS 1 3 0 1 0 0 4 0 . Ä r e n d e t LS 1 3 0 3 - 0 4 2 1 a d a c t a l ä g g a s i
enlighet m e d att-sats n u m m e r
3 i LS 1 3 0 1 - 0 0 4 0 .

LS 1 3 0 2 - 0 1 9 4

X

Ek/Fi

Från

Datum

Ursprunglig

Ev n y t t LS-

ärenderubrik

nummer

Uppdrag

Uppdrag

K o m m e n t a r e r / Status

åtgärdat)

Ursprungligt

LSF? (x)

LS-nummer

Ansvarig
funktion inom

(Ja, D e l v i s , Nej
2013-03-19

LF

Omarbetad

1304-0523

att uppdra åt landstingsstyrelsen

informationssäke

att utarbeta

rhetspolicy och

tillämpningsanvisningar f ö r

riktlinjer för

beslut o m styrdokument i n o m

informationssäke

informationssäkerhetsområdet

rhet inom

h o s S t o c k h o l m s läns l a n d s t i n g s

S t o c k h o l m s läns

n ä m n d e r , styrelser och bolag

SLL

Nej

Planeras ske i s l u t e t av år 2 0 1 3 .

1112-1733

X

Adm

Delvis

Arbetet med att ta fram

1112-1733

X

Adm

1112-1733

X

Adm

1304-0519

X

LSF Kansli

landsting

2013-03-19

LF

Omarbetad

1306-0875

informationssäke

a t t uppdra åt n ä m n d e r , styrelser
o c h b o l a g i n o m S t o c k h o l m s läns

t i l l ä m p n i n g s a n v i s n i n g a r f ö r v å r d e n är

rhetspolicy och

landsting att utarbeta

p å b ö r j a t och beräknas slutföras i s l u t e t av år

riktlinjer för

styrdokument för

2013.

informationssäke

informationssäkerhet i enlighet

rhet inom

m e d landstingsstyrelsens riktlinjer

S t o c k h o l m s läns

för informationssäkerhet

landsting
2013-03-19

LF

Omarbetad

att uppdra åt landstingsstyrelsen

informationssäke

a t t f a s t s t ä l l a f ö r s l a g till

rhetspolicy och

o m a r b e t a d e riktlinjer f ö r

riktlinjer för

informationssäkerhet inom

informationssäke

S t o c k h o l m s läns l a n d s t i n g o c h v i d

rhet inom

b e h o v fastställa ändringar och

S t o c k h o l m s läns

t i l l ä g g t i l l dessa

Ja

Klart. B e s l u t LS 2 m a r s 2 0 1 3 ( u p p d r a g f r å n
LF19 m a r s )

landsting

2013-04-23

LS

T i l l s ä t t a n d e av

1305-0722

uppdra åt beredningen att

valkretsberednin

inhämta kommunernas yttrande

g inför

över förslag till valkretsindelning

landstingsval år
2014

Delvis

Svar s e n a s t 1 5 s e p . LF 2 2 o k t

Datum

Från

Ursprunglig

Ev n y t t LS-

ärenderubrik

nummer

Uppdrag

Uppdrag

K o m m e n t a r e r / Status

åtgärdat)

Ursprungligt

LSF? (x)

LS-nummer

Ansvarig
funktion inom

(Ja, D e l v i s , N e j
2013-04-23

LS

Förslag a t t

1306-0801

uppdra åt landstingsdirektören

påbörja

att i budget 2014 inarbeta

förberedande

e f f e k t e r av a t t f ö r b e r e d a n d e

arbeten

arbeten avseende

avseende del av

investeringsobjektet ny- och

den strategiska

o m b y g g n a t i o n av Danderyds

fastighetsinveste

sjukhus påbörjas/tidigareläggs

Delvis

SLL
B r e v f r å n LD h a r s ä n t s t i l l L o c u m 2 0 1 3 - 0 6 -

LS 1 3 0 3 - 0 4 5 3

X

Ek/Fi

1304-0567

X

Ek/Fi

EA

LS 1 2 1 0 - 1 3 7 9

X

Ek/fi

EA

LS 1 2 1 0 - 1 3 7 9

X

Ek/Fi

17.

ringen vid
Danderyd
sjukhus AB
2013-05-14

LF

Revisionsberättel 1306-0797

u p p d r a till landstingsstyrelsen att

ser ö v e r dels

i samband m e d delårsrapport per

landstingsstyrels

augusti 2013 å t e r k o m m a m e d

e n , dels övriga

redovisning över av Sjukvårds-

nämnders,

och omsorgsnämnden i Norrtälje

styrelsers och

v i d t a g a n åtgärder och e f f e k t e r av

bolags

dessa

Ja

Återrapporteras i delårsrapporten.

verksamhet för
år 2 0 1 2 s a m t
ansvarsprövning
(förslag 28)

2013-05-14

LF

Å r s r e d o v i s n i n g år

a t t fastställa de i koncernen

2012 för

Landstingshuset i S t o c k h o l m AB:s

S t o c k h o l m s läns

å r s r e d o v i s n i n g a r f ö r år 2 0 1 2

landsting

intagna resultat- och

Å r s r e d o v i s n i n g år

att fastställa resultatdispositioner

2012 för

i enlighet m e d förteckning enligt

S t o c k h o l m s läns

bilagda Resul-tatdispositioner år

landsting

2012 inom koncernen

balansräkningarna
2013-05-14

LF

Landstingshuset i Stockholm AB

Datum

Från

Ursprunglig

Ev n y t t LS-

ärenderubrik

nummer

Uppdrag

Uppdrag

K o m m e n t a r e r / Status

åtgärdat)

Ursprungligt

LSF? (x)

LS-nummer

Ansvarig
funktion inom

(Ja, Delvis, Nej
2013-05-14

LF

Å r s r e d o v i s n i n g år

a t t b a l a n s e r a T i o H u n d r a AB:s

2012 för

f ö r l u s t f ö r 2 0 1 2 på 5 3 4 7 4 8 8 1

S t o c k h o l m s läns

kronor i ny räkning

SLL
EA

LS 1 2 1 0 - 1 3 7 9

X

Ek/Fi

landsting
2013-05-14

LF

Å r s r e d o v i s n i n g år

uppdra åt koncernfinansiering att

2012 för

utbetala 28 359 832 kronor till

S t o c k h o l m s läns

Sjukvårds- och o m s o r g s n ä m n d e n

landsting

Ja

Utbetalning har skett.

LS 1 2 1 0 - 1 3 7 9

X

Ek/Fl

Ja

Utbetalning har skett.

LS 1 2 1 0 - 1 3 7 9

X

Ek/fi

Ja

Har verkställts.

LS 1 2 1 0 - 1 3 7 9

X

Ek/Fi

Ja

Ingen ytterligare åtgärd krävs.

LS 1 2 1 0 - 1 3 7 9

X

Ek/Fi

i Norrtälje (tidigare
TioHundranämnden) med
a n l e d n i n g av lands-tingets del i
nämndens resultat

2013-05-14

LF

Å r s r e d o v i s n i n g år

uppdra åt koncernfinansiering att

2012 för

u t b e t a l a 17 0 0 0 0 0 0 k r o n o r t i l l

S t o c k h o l m s läns

Kommunalför-bundet

landsting

Ägarsamverkan i Norrtälje
Sjukvård och Omsorg som bidrag
f ö r t ä c k a n d e av u n d e r s k o t t 2 0 1 2 i
T i o H u n d r a A B (12 5 0 0 0 0 0 k r o n o r
k o s t n a d s f ö r d e s 2 0 1 2 i n o m SLL
och 4 500 000 kronor
kostnadsförs 2013)

2013-05-14

LF

Å r s r e d o v i s n i n g år

uppdra åt landstingets o m b u d vid

2012 för

Landstingshuset i S t o c k h o l m AB:s

S t o c k h o l m s läns

å r s s t ä m m a s a m t dess d o t t e r b o l a g

landsting

a t t u n d e r f ö r u t s ä t t n i n g av
revisorernas tillstyrkande rösta
för

2013-05-14

LF

Å r s r e d o v i s n i n g år

att Landstingshuset i Stockholm

2012 för

AB:s s t y r e l s e l e d a m ö t e r (inklusive

S t o c k h o l m s läns

dotterbolag) och verkställande

landsting

d i r e k t ö r beviljas ansvarsfrihet f ö r
2 0 1 2 års v e r k s a m h e t

Datum

Från

Ursprunglig

Ev n y t t LS-

ärenderubrik

nummer

Uppdrag

Uppdrag

K o m m e n t a r e r / Status

åtgärdat)

Ursprungligt

LSF? (x)

LS-nummer

Ansvarig
funktion inom

(Ja, Delvis, Nej
2013-05-21

LS

Månadsrapport

1306-0870

uppdra åt landstingsdirektören

per mars 2013

att n ä r m a r e analysera

för Stocksholms

resutlatutvecklingen och vid

läns landsting

b e h o v å t e r k o m m a m e d förslag på

Ja

SLL
Återrapporteras i delårsrapporten.

LS 1 3 0 4 - 0 5 3 7

X

Ek/Fi

M e d l e n fördelade, arbete pågår m e d den

LS 1 3 0 4 - 0 5 8 2

X

LD-stab

LS 1 3 0 4 - 0 5 8 2

X

LD-stab

LS 1 3 0 4 - 0 5 7 6

X

FoU

åtgärder f ö r att bibehålla ett
positivt resultat för 2013

2013-05-21

2013-05-21

LS

LS

Satsning för ökad 1305-0723

uppdra åt landstingsdirektören

kapacitet inom

a t t f ö r d e l a m e d l e n f ö r en särskild

hälso- och

satsning för ökad kapacitet i n o m

sjukvården under

hälso- och sjukvården u n d e r

sommaren

sommaren 2013

Satsning f ö r ökad 1305-0724

uppdra åt landstingsdirektören

kapacitet i n o m

att under hösten 2013 utvärdera

hälso- och

satsningen

Delvis

ekonomiska redovisningen.

Delvis

Precis p å b ö r j a t d å s o m m a r p e r i o d e n n u ä r
över

sjukvården under
sommaren

2013-06-18

LS

Samarbetsavtal
avseende
OpenLab

1212-1636

uppdra åt landstingsstyrelsens
ordförande att slutföra och
underteckna samarbetsavtalet för
OpenLab för perioden den 1 maj
2013 till den 3 1 december 2016

Ja

Klart

Datum

Från

Ursprunglig

Ev n y t t LS-

ärenderubrik

nummer

Uppdrag

Uppdrag

K o m m e n t a r e r / Status

åtgärdat)

LSF? (x)

Ursprungligt
LS-nummer

Ansvarig
funktion inom

(Ja, D e l v i s , N e j
2013-06-18

LS

Inriktning

1306-0871

uppdra åt landstingsdirektören

Nej

SLL
H u v u d m ä n n e n , som idag samfinansierar

kommande

a t t svara f ö r a t t landstingets

s t u k t u r f o n d s p a r t n e r s k a p e t s k a n s l i , KSL,

strukturfondspro

m e d v e r k a n sker i e n l i g h e t m e d

l a n d s t i n g e t o c h l ä n s s t y r e l s e n , ska u n d e r

gram

länstyrelsens redovisning

hösten och v i n t e r n utarbeta en
organisatorisk struktur som kvalitetssäkrar
S t o c k h o l m s m o d e l l e n s nya
beredningsprocesser och kopplingar till
r e g i o n e n s s t y r d o k u m e n t , s o m RUFS 2 0 1 0 ,
och förstås k o m m u n e r n a s prioriteringar.
D ä r u t ö v e r krävs m o b i l i s e r i n g av olika
l a n d s t i n g s v e r k s a m h e t e r s o m är relevanta f ö r
de strategiska satsningar s o m partnerskapet
initierar. Detta sker u n d e r 2014.

LS 1 3 0 5 - 0 6 9 1

X

TMR

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning

i(i)
FÖRSÄKRAN INTERN KONTROLL
2013-09-17

Till Landstingsstyrelsen

Försäkran kring internkontroll
Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för
Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431, punkt 4.2.
Förvaltningschefer och verkställande direktörer ansvarar för att i enlighet
med landstingets policy för internkontroll utforma konkreta och lokala
regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontrolL
Dess regler ska antas av nämnd respektive styrelse. Förvaltningschefen
alternativt den verkställande direktören ska löpande avrapportera till
nämnden eller styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar,
Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsrapport
per augusti, 2013, och avser Landstingsstyrelsens förvaltning.
Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att fastställa
principerna för det fortsatta arbetet med att uppnå en tillräcklig
internkontroll inom förvaltningen.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

UPPFÖLJNING MÅL OCH INDIKATORER

Andelen av befolkningen som har stort

65

förtroende för vården ska öka

>65
HSN

Andelen patienter som, efter besök på
husläkarmottagning, skulle

71

rekommendera mottagningen till

>71

andra ska öka

HSN

Antal vårdvalsområden med fri

Ökat

etablering för vårdgivare ska öka

Öka
HSN

Landstingets jämlikhets- och jämställdhetsarbete i invånarperspektivet utgår från jäm-ställdKönsuppdelad statistik ska analyseras
ur ett verksamhetsperspektiv.
Nyckeltal för jämställdhet och
jämlikhet ska utvecklas och användas.

hetspollcyn och den regionala jämställdhetsstrategin samt europeiska jämställdhets-deklarationen för vilken en reviderad handlingsplan togs fram våren 2012.
• Översyn av jämlik patientinformation har genomförts och förbättringar inarbetats.
• Hbt-indikatorer har utvecklats i avtal.

Analyseras
och utvecklas

• Analys av läkemedelsanvändning har påbörjats utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
HSN

Alla belägg för ojämställd behandling

Åtgärder och

eller diskriminering av något slag ska

uppföljning

leda till åtgärder och uppföljning.

HSN
Andelen av befolkningen som är nöjda
med kollektivtrafiken ska förbättras

57

>57
TN

66

>66
TN - Kollektivtrafik på land

Kollektivtrafiken ska levereras med hög
kvalitet-tillförlitligheten ska
förbättras med bättre punktlighet och

88

>88

m i t s genom "Kunder i tid"

TN - Kollektivtrafik till sjöss

93

>93

TN - Kollektivtrafik för personer
med funktionsnedsättning

Skatteunderlagets arstaktsutveckling i
länet ska vara lika hög eller högre än

.=/> än
Högre

riket/övriga riket

riket/övriga
riket

LS - SLL Ekonomi och finans

Resultat: Att resultatet är i balans med
hänsyn tagen till ej resultatförda
kostnader och att realkapitalet

Ja

Uppfyllt

bibehålls
Finansiering: Ersättningsinvesteringar
självfinansieras till 100 procent.

LS - SLL Ekonomi och finans

Ja

Uppfyllt
LS - SLL Ekonomi och finans

Skuldsättning: Att lånefinansiering
endast används för att finansiera

Ja

Uppfyllt

övriga investeringar.

LS - SLL Ekonomi och finans

In- och utbetalningsströmmar: Att
betalningsberedskapen motsvarar
minst 21 dagars genomsnittliga

Ja

Uppfyllt

driftskostnader.
Medarbetarindex, som är det samlade
värdet för koncernen, ska öka

LS - SLL Ekonomi och finans

76

>76

Medarbetarenkät genomförs en gång per
år och redovisas i årsbokslut.

arbeta för att uppfylla målen i
landstingets miljöprogram.

LS - SLL Personal och utbildning

För att nå miljöprogrammets långsiktiga

Samtliga nämnder och styrelser ska
Samtliga nämnder och styrelser påbörjade arbetet 2012.

Alla

Alla

Ja

mål krävs fortsatt effektiv samordning av L S - S L L Tillväxt, miljö och
miljöarbetet samt hög prioritering i
verksamheterna.

regionplanering

