Bilaga 1
UPPFÖUNING MÅL OCH INDIKATORER

Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator

Utfall

Budget

Utfall

2012

2013

2013

Uppfylld

Uppfyllt

Uppfyllt

indikator

kortsiktigt mål

långsiktigt mål

(Ja/Nej)

(Ja/Nej)

(la/Nej)
I

1 Andelen av befolkningen som har
»stort f ö r t r o e n d e f ö r v å r d e n ska öka

'

-T

65

>65

58

71

>71

71

Nej

Nej)

Ökat

Öka

Ökat

Ja

Ja

-

l A n d e l e n patienter som, e f t e r b e s ö k
I p å h u s l ä k a r m o t t a g n i n g , skulle
9 rekommendera mottagningen till
andra ska öka

Antal v å r d v a l s o m r å d e n m e d f r i
etabiering för vårdgivare ska öka

Landstingets j ä m l i k h e t s - och
j ä m s t ä l l d h e t s a r b e t e i invånarperspektivet u t g å r f r å n j ä m s t ä l l d -

Förbättrad tillgänglighet

hetspolicyn och den regionala

och kvalitet inom hälso-

Delvis

j ä m s t ä l l d h e t s s t r a t e g i n samt europeiska

och sjukvården

j ä m s t ä l l d h e t s - deklarationen f ö r vilken
K ö n s u p p d e l a d statistik ska analyseras
j| ur ett verksamhets- perspektiv.
' I Nyckeltal för j ä m s t ä l l d h e t och
jämlikhet ska utvecklas och a n v ä n d a s .

en reviderad handlingsplan togs f r a m
v å r e n 2012.

Analyseras

• Översyn av jämlik patientinformation

och utvecklas

har g e n o m f ö r t s och f ö r b ä t t r i n g a r

Mäts i
samband

Ej aktuellt

med ÅR

inarbetats.

Ja

• Hbt-lndikatorer har utvecklats 1 avtal.
• Analys av l ä k e m e d e l s a n v ä n d n i n g har
p å b ö r j a t s u t i f r å n ett
jämlikhetsperspektiv.

jAlla belägg för ojämställd behandling

Åtgärder och

11 eller diskriminering av n å g o t slag ska

uppföljning

• leda till å t g ä r d e r och uppföljning.

[Andelen av befolkningen som I r
edborgare
3 nöjda m e d kollektivtrafiken ska

Uppföljning

Ja

Mäts i
57

>57

samband

Ej aktuellt

Ej aktuellt

med ÅR

• förbättras

66

>66

65

•

NB),

Förbättrad tillförlitlighet
i kollektivtrafiken

Ja

Kollektivtrafiken ska levereras med
öjda resenärer

h ö g kvalitet - tillförlitligheten ska
f ö r b ä t t r a s med b ä t t r e punktlighet och

88

>88

93

Ja

93

>93

94

Ja

Högre

riket/övriga

' WW

m ä t s genom "Kunder 1 t i d "

=/>än

Skatteunderlagets årstaktsutveckling i
l ä n e t ska vara lika h ö g eller h ö g r e ä n

5,0 > 4,254

riket

J riket/övriga riket

'"'" %h.

'•' i

1

Ja

1 Resultat: A t t resultatet är i balans
• med h ä n s y n tagen till ej r e s u l t a t f ö r d a
| kostnader och att realkapitalet

Ja

Uppfyllt

2 082 m kr

Ja

Ja

Uppfyllt

100%

Ja

bibehålls
Finansiering: Ersättningsinvesteringar
självfinansieras till 100 procent.

Ja
Skuldsättning: A t t l å n e f i n a n s i e r i n g
endast a n v ä n d s för att finansiera

Ja

Uppfyllt

Ja

Ja

Ja

Uppfyllt

93 dagar

Ja

76

>76

Ja

; övriga investeringar.
i In- och u t b e t a l n i n g s s t r ö m m a r : A t t
' betalningsberedskapen motsvarar
i minst 2 1 dagars genomsnittliga
' driftskostnader.
i Medarbetarindex, som ä r det
J samlade v ä r d e t f ö r koncernen, ska
• öka
'JSamtliga n ä m n d e r och styrelser ska
l a r b e t a f ö r att uppfylla m å l e n 1
»landstingets miljöprogram.

Samtliga n ä m n d e r och styrelser p å b ö r j a d e
arbetet 2012.

Alla

M ä t s under
hösten

Alla

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ja

Ja

Bilaga 2

PÅGÅENDE ÄRENDEN FRÅN BUDGET FÖR POLITISK BEREDNING
Ar

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Alt-sats
nummer

LS-nummer

IS 1109-1228

IS 1109-1232

Att-sals

1 samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett
förslag till modell för delning av risker vid
genomförandet av investeringarna inom
Stockholms lins landsting för beslut i
landstingsfullmäktige
Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att i
S3mräd med berörda verksamheter, samordna
upphandlingar av byggnationer, inventarier och IT
för de behov som framgår av Framtidsplan for
hälso- och sjukvården

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Områdes
ansvarig

LS

SLL Juridik och
upphand 'ing

LS

SLLJuridkoch
upphand '*ng

Uppdrag ä(ga'rdal
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Ärendet har övergått till nytt
uppdrag i budget 2013: LS ! 2031025

''Mit

Pågår 1 samarbete med SLL Ekonomi
och SFK
Oelvis

Uppdrag 1 budget 2012 åt landstingsstyrelsen att
årligen i samband med behandl ng av
budgetärendet i landstingsfurmaktige redovisa
vi'ka åtgärder som vidtagits respektive kommer
att vidtas samt tidpl3n för att implernentera
Framtidsplan för halso- och sjukvården

LS

PK

Delvis

Uppdrag Anpassa program för ti' byggnad för
Södersjukhuset för akutmottagnVtg, operation,
steri'central och förlossning/BB 1 enlighet med
beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och
sjukvården

IS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

anpassa program för tillbyggnad för FRIOoperation och intervention I en'ighet med beslut i
ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvärden

LS

PK

it

Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att
anpassa program för Ny byggn3d för akutsjukvård
vid Danderyds sjukhus 1 enPghet med beslut i
ärendet Framtidsplan för hälso- och vården

LS

SLL Juridik och
upphandling

Delvis

löpande aterkopp'ing sker till
styrgruppen. Programkontoret
rapporterar också löpande ti'l
sjukhusd rektorer. Därutöver sker
en årlig återrapportering i samband
med att budgeten behandlas.

IS 1109-1233

LS1109-1236

IS 1109-1237

LS 1109-1238

IS 1109-1239

IS 1109-1216

Avrapporterades 1 samband med
budget 2013.

Avrapporterades i samband med
budget 2014.

Arbete pågår

Arbete pågår

utreda hur Framtidsplan for hälso- och
sjukvården, LS 1104-0574, påverkar pågående
och framtida förstudier och programarbeten
utöver SÖS, Danderyds sjukhus samt Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddnge

LS

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta
förs'ag till profilering av respektive akutsjukhus
för beslut i landstingsfulVnaktige

LS

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
-besluta om utveckfngav integrerat arbete med
psykisk ohälsa
2012

Ansvarig
nämnd/
styrelse

SLL Juridik och
upphandling

SLL Personal
och utb:!dn ng
:

Delvis

Hanteras inom ramen för
programkontorets arbete med FHS.

Delvis

HSN

Delvis

att uppdra ät hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om fÖrtyd'igande av begrepp i halso- och
sjukvardstrukturen

HSII

Delvis

att uppdra ät h3lso-och sjukvårdsnämnden
besluta om vårdavtal

HSN

Ja

Arbete pågår och har
återrappoterats som del av
Framtidsplanen andra steget

LS 110S-0S6S

IS 1108-0368

Arbete pågår och har
återrapporterats som en del av
Framtidsplanen andra steget.
Genomförs löpande vid
avtalsförnyelser.

LS 1108-0372

IS 1108-0874

IS 1108-0375

LS 1103-0376

IS 1108-0877

IS 1103-0378

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
besluta om värdavtal för
Karo^nska Universitetssjukhuset med beaktande
av ansvaret för NKS
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
tillsammans med berörda verksamheter
genomföra omfokVisering av psykiatrivård och
geriatrikvård från akutsjukhus ti'l närsjukhus och
därmed s-ärski!t beakta behovet av goda
forskningsmiljöer
godkänna att de del3r av psyViatrivården som
efter ytterligare analys inte bedöms k/äva
akutsjukvårdens kompetens flyttas från
Karolinska Universitetssjukhuset 1 Hudd nge,
Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus ti'l
närsjukhusen och in!eda detta senast våren 2012
godkänna att de delar av geriatrikvården som
efter ytterligare analys inte bedöms kräva
akutsjukvårdens kompetens flyttas från
Karol nska Universitetssjukhuset Huddinge och
Danderyds sjukhus ti'l närsjukhusen och inleda
detta senast våren 2012

Beaktat i ga!'ande flerärsavtal
HSN
Har avrapporterts i samband med
budget 2013
Ja

MSN

Har avrapporterts i samband med
budget 2013
HSN

'• •'. %:

'•,

Har avrapporterts i samband med
budget 2013
HSN

Har avrapporterts i samband med
budget 2013

uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
tillsammans med berörda verksamheter
genomföra omlokalisering av psykiatrivård och
geriatrikvård frän akutsjukhus ti'l närsjukhus och
därmed särskilt beakta behovet av goda
forskningsmiljöer

HSN

att styrelsen för Folktandvården AB medges göra
en justering av prislistan for vuxentandvård med
+2,8 procent för år 2012

Nämnder/styrelser

FTV

IS

SLL Ekonomi
och finans

Folktandvårdens prislista för
vuxentandvård har höjts med 2,8 %.
li

2012

2013

14 LS 1205-0671

att uppdra åt landstingsstyrelsen alt anmate
skiti g budget ti'l landstingsfu!'mäktige vid
fuMmäktigesammanträdet den 4 december 2012

Ärendet behandlades i LF 4
december 2012.
Ja

1

h

2013

2013

2013

Att-sats

LS-nummer

All-sals

Ansvarig
nämnd/

Kommentar

Avrapportering har skett 1 samband

15 IS 1208-1013

17 LS 1208-1014

19 IS 1203-101S

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra
en översyn av befintliga ekonomistyrningsbeslut
med målet att utarbeta en samlad
ekonomistynrngsstrategi för Stockholms lans
landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen, övriga
nämnder, styrelser samt bolagsstyrelser att
tillämpa ansvars- och beslutsordning avseende
investeringar i en'ighet med vad som framgår i LS
1112-1730
att uppdra ät landstingsstyrelsen att vid behov
besluta om sädana ändringar eller tillägg Ml
ansvars- och beslutsordn'ngen avseende
investeringar som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars större vikt i enlighet
med vad som framgår i LS 1112-1730
att uppdra åt landsstyrelsen alt utarbeta tekniska
anvisningar och mallar med koppVng till
föreslagen ansvars- och beslutsordn ng, LS 1112:

2013

Uppdrag åtgärdat
(la. Delvis, Nej)

Områdes
ansvarig

styrelse

20 IS 1208-1016

1730

22 Is 1203-1019

att godkänna översyn av framtida
investeringsutrymme 1 enlighet med vad som
framgår i IS 11091261

IS

SIL Ekonomi
och finans

LS

SLL Ekonomi
och finans

med budget 2014. Fortsatt
utvecklingsarbete har godkänts i ny
alt-sats i budget 2014.

Ingår i den löpande verksamheten.

i;" /Lwi '•';
1

Ingår i landstingsstyrelsens löpande
beslutsprocess.
IS

SLl Ekonomi

la

och finans

IS

SLl Ekonomi
och finans

Ja

LS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

Anvisningar och m3'lar utarbetas
och publiceras den 15/1-2013 samt
bilagts budget 2014, LS 1301-0040.
Genomförs inom ramen för löpande

2013

SLl Ekonomi
och finans

Ja

LS

SLL Ekonomi
och finans

Delvis

LS

SLl Ekonomi
;', ! ;
och finans

LS
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomfora
2013

2013

2013

2013

2013

23 IS 1203-1018

24 LS 1203-1019

25 LS 1203-1020

att uppdra Ml landstingstyrelsen att genomföra
en översyn av de kor!s=Vtija mälens ind Valörer

26

27

att reservera medel för kostnadseffekter med
koppling till Framtidsplan för hälso- och
sjukvården inom ramen för Koncern finansie rings
budget med 90 miljoner kronor, 135 miljoner
kronor respektive 235 miljoner kronor per år
2013,2014 respektive 2015
att genomföra en särskild satsning på FoUU
motsvarande 25 miljoner kronor per är under
2013-2015 inom ramen för Indelat
landstingsbidrag Ml landstingsstyrelsen
att genomföra en särskild innovationssatsning på

2013

2013

28

31

Södertälje sjukhus och tillföra SLL innovation 3
nvljoner kronor per år under 2013-2015

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att
utse stämmoombud med uppdrag att på
bolagsstämma i Folktandvården i Stockholms lan
AB rösta for antagande av specifika ägardirektiv
en'!gt ovanstående
att genomföra en särskild satsning pä rikssjukvård
motsvarande 60 nvljoner kronor per år under
2013-2015 inom ramen för Midelat
landstingsbidrag ti'l hi'so-och
sjukvårdsnämnden, S3mt MIskjuta hälso- och
sjukvårdsnämnden 60 miljoner kronor ti'l 2012
års landstingsbidrag med an!edn ng av ovan
nämnda satsn ng på rikssjukvård som påbörjas
redan 2012

Landstingsstyrelsens förvaltning har
inarbetat uppdraget att genomföra
fortlöpande analys och vidta
nödvändiga åtgärderi
förvaltningens löpande
arbetsuppgifter.

fortlöpande analys av investeringsutrymmet och
vidta nödvänd ga åtgärder
att uppdra åt landstingstyrelsen att bevaka och
följa upp omfattning och nivåer pä
medfmansiering avseende såväl enskilda objekt
som totalt

verksamhet och redovisas i
samband med årsbokslut.

Avrapportering kommer att ske i

ifi

samband med årsboks'ut 2013.

Avrapportering har skett i budget
2014.
Uppdraget har inarbetats i
koncernredovlsn ngs sfutPg budget
2013.
:

IS

SLL Ekonomi
och finans

IS

SLL Ekonomi
och finans

LS

SLL Ekonomi
och finans

LS

Ja

Uppdraget har inarbetats i slutlig
budget 2013.

Uppdraget har inarbetats i sfutMg
budget 2013.

USAB h3r vid sammanträde 19 juni
2012 utfärdat stämmoinstruktion
att på bolagsstämma 1
Folktandvården 1 Stockholms län AB,
Locum AB samt Stockholm Care AB
rösta för antagande av specifika
ägardirektiv.

SLL Ekonomi
ochfm3ns

Uppdraget har inarbetats i sMIig
budget 2013.

IS

SLL Ekonomi
och finans

/

. ' ••:J»H' ' ;

:

:

2013

33

2013

34

2013

35

2013

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att 1
avta! med Karolinska sjukhuset inkludera
utvecklingen av rikssjukvården i en'ighet med
ovanstående beslut
att höja bidraget för peruker ti'l barn till 6 000
kronor per år

41

att uppdra åt landstingshuset i Stockho'm AB att
utse stämmoombud med uppdrag att på
bolagsstämma i Stockholm Care AB rösta för
ändring av bolagsordning samt antagande av
specifika ägardirektiv en gt ovanstående beslut
alt uppdra åt halso- och sjukvårdsnämnden att
anpassa och utveckla aHa vårdavtal for att stödja
inriktn ngen pä utveck lingen i enlighet med IS
1109-1229

42

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
utveckla den specialiserade sjukvården utanför
akutsjukhusen och därvid utreda hur olika
sjukhus kan ges särskfda profiler och inriktningar
i enlighet med IS 1109-1229

40

2013

Ja

HSN

Ja

LS

SLl Ekonomi
och finans

Ja

TiMäggsavtal ar tecknade med
Karolinska Universitets-sjukhuset
($7,5mkrärlgen) och
Södersjukhuset (2,5 rnkr årligen).
Infört frän och med 1 januari 2013
LISAB h3r vid sammanträde 19 juni
2012 utfärdat stämmoinstruktion
att pä bolagsstämma i Stockholm
Care AB rösta for ändring av
bolagsordning.

1

:

2013

HSN

HSN

Ja

H3r avrapporterats i Framtidsplanen
- andra steget

H3r avrapporterats i Framtidsplanen
- andta steget
HSN

Ja

•
2013

Alt-sats
nummer

IS-nu mm er

Altsals

Ansvarig
nämnd/
styrelse

43

att uppdra ät halso- och sjukvårdsnämnden att
utveckla ersättningssystem och vårdvalsmodeller
för att stödja utvecklngen av sjukvården utanför
akutsjukhusen i enlighet med IS 1109-1229

44

att uppdra ät hälso- och sjukvårdsnämnden att
tillsammans med Karolnska Institutet, andra
berörda högskolor och universitet samt berörda
vårdgivare utveckla inriktn"ng och utformn ng av
forskningen i nätverkssjukvården med beaktande
av den omfattande utbyggnaden av sjukvården
utanför akutsjukhusen 1 enl ghet med LS 11091229

45

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
med såväl kommuner och andra aktörer och
intressenter undersöka alternativa lösningar på
lokaler för sjukhus i enlighet med LS 1109-1229

!

2013

2013

2013

2013

2013

46

47

'18

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
inleda utbyggnad av gerialriska vårdplatser över
länet i syfte att möta kommande behov och
därvid beakta att geriatrisk vård vid Karolinska
Hudd nge ti'!s vidare ska behåUas i enlighet med
LS 11091229
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att se
över strukturen för rehabi'itering i enlighet med
IS 1109-1229
att uppdra åt halso- och sjukvårdsnämnden att
besluta om utveckling av värduppdrag för
stödjande vård i en ghet med LS 1109-1229
att uppdra åt halso- och sjukvårdsnämnden att
utveckla en prehospltal styrning som stödjer NKS
och övriga vårdgivares uppdrag i en ghet med IS
1109-1229
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
utifrån föreslagen inriktning utveckla uppdraget
vid akutsjukhusens b3fnkl;n ker i eni ghet med LS
1109-1229
att uppdra åt halso- och sjukvårdsnämnden att
utifrån psykiatrins behov planera framtida och
andra slutenvårdsenheteri enl ghet med LS 11091229

49

:

2013

50

;

2013

2013

2013

2013

2013

51

54 IS 1208-1021

55 IS 1203-1022

57 LS 1208-1023

59 LS 1203-1024

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Ilar avrapporterats i Framtidsplanen
-andra steget
HSN

Jl

Har avrapporterats i Framtidsplanen
-andrasteget

HSN

Ja

Har avrapporterats 1 Framtidsplanen
- andra steget.
HSN

J»

H3r avrapporterats i Framtidsplanen
•andra steget
HSN

Ja

HSN

Ja

Har avrapporterats i Framtidsplanen
-andra steget
Har avrapporterats i Framtidsplanen
- andra steget

HSN

,;

,;

2013

Områdes
ansvarig

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa
program för ny- och ombyggnad av
Södersjukhuset 1 enlighet med LS 1109-1229
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa
program for ny-och ombyggnation av Danderyds
sjukhus 1 enlighet med LS 1109-1229 och därmed
anse Danderyds sjukhus hemstålan, LS 11111S22, besvarad
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa
program for ny- och ombyggnation av Södertälje
Sjukhus i enighet med LS 1109-1229 till en total
investeringskostnad på 1 200 nrljoner kronor for
bygginvesteringar samt därutöver tillkommande
utrustn ngs n ,'esteringar
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomfora
en förstudie för att flytta huvuddelen av den
psykiatriska vården från S:t Göransområdet ti'l
S3bbatsbergs sjukhus 1 enPghet med LS 11091229
;

HSN

Har avrapporterats i Framtidsplanen
- andra steget

Ja

HSN

-, y§w

Ja

HSN

LS

SLL Ekonomi
och finans

LS

SLL Ekonomi
och finans

i A*, i

Har avrapporterats i Framtidsplanen
- andra steget

Har avrapporterats 1 Framtidsplanen
-andra steget

Avrapportering har skett i budget
2014. Adactalagt.

Ja

Avrapportering har skett! budget
2014. Avrapportering har skett I
budget 2014. Ad acta lagt.

Avrapportering har skett i LS 12031023.
LS

SLL Ekonomi
och finans

J>

LS

ID stab

Delvis

;

IS
att uppdra åt landstingsstyrelsen att
vidareutveckla riskfÖrdefn ngsmode!!en för
investeringar S3mt utarbeta rikllnjer och
'mplementera den beslutade
riskfördefn ngsmode!!en i enighet med LS 11091229

SLL Ekonomi
och finans

Delvis

:

Sker inom ramen för
programkontorets arbete med
Framtidens hälso- och sjukvård

Sättning finns 1 budget 2014: 'Ett
arbete för att ta fram en
fordelnlngsmodell for ökade
kapitalkostnader avseende
strategiska fastighetsinvesteringar
är föremål för fortsatt beredning
mel'an partierna i landstinget för att
försöka uppnå enighet och
långsiktighet i regelverket. När en
modell är fard g kan den komma att
påverka hyressattnrngen framdeles.
;

:

2013

2013

2013

2013

60 IS 1203-1025

61 IS 1203-1026

62 LS 1203-1027

65 IS 1203-1029

att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut
om mått för att mäta effektiviteten och
produktiviteten i hälso- och sjukvården och
utifrån dessa ange m5l för utvecklingen av
effektiviteten och produktiviteten 1 hälso- och
sjukvärden i enlighet med IS 1109-1229
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i
budgetförslag för år 2014 återkomma till
l3ndstingsfu'!maktige med detaljerade kalkyler
över omstruktureringskostnader för Framtidsplan
for hälso- och sjukvården samt föreslå en
finansieringsmodell för detta i enlighet med LS
1109-1229
att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden att fortsatta arbetet med
utveckfng av Framtidsplan för hälso- och
sjukvården en*;gt föreslagen inriktnng i en' ghet
med LS 1109-1229

Sker inom ramen för
programkontorets arbete med
framtidens halso- och sjukvård.
IS

LDstab

Delvis

Arbete pågår. Leverans förväntas
ske under 2014.
IS

PK

Delvis

LS/HSN

LDstab

Ja

Avrapportering har skett 1 samband
med budget 2014.

1
2013

2013

2013

Att-sats
nummer

IS-nummer

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Att-sats

70 IS 1208-1030

att uppdra
landstingsstyrelsen att återkomma
ti'l landstingshVmäktige med ett bearbetat
genomförandebeslut för Program Kistagrenen
som innebaren lägre total investeringskostnad

71

att uppdra ti'l landstingsstyrelsen att återkomma
till landstingsfu^mäktige med ett bearbetat
genomförandebeslut för Program Slussen
inklusive Söderströmsbron som innebär en fagre
total investeringskostnad

72

att uppdra åt trafik nämnden att genomföra en
utredning dar internationella jämförelser görs vad
gäller rnöj'igheter till medfinsns.eringav
önskvärda kollektivtrafikprojekt i enlighet med LS
1112-1617

IS

Sll Ekonomi
och finans

IS

SLl Ekonomi
och finans

2013

77 LS 1208-1032

2013

79

att utfärda instruktion t-'! stammoombudet att pä
bolagsstämma i Locum AB rösta för att ändringar
i specifika agard rektiv faststä'!s

81 IS 1208-1034

82

att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta
tekniska anvisn'ngar och mallar med koppling till
föreslagen ansvars- och beslutsordning, LS 11121730

83 LS 1208-1044

att uppdra åt landstingsdrektoren att utreda
redovismngsansvaret och strategiska frågor med
koppl ng Ull NKS-bygg 1 syfte att uppnå
<?mordn ng inom förvaltrrngen

84 IS 1210-1298

att uppdra åt landstingsdrektoren att genomföra
nödvändiga åtgärder inom fÖrvaftn ngen som
stöd åt landstingsstyrelsens uppdrag avseende
fastighetsstrategiska frågor i enlighet med vad
som framgår i LS 1201-0164

SLL Ekonomi
och finans

Oelvis

Delvis

ii

Kommentar

Förstudie beräknas vara kbr i
oktober 2013 när nämnden
beroknas fatta genomförande- och
anskaffningsbesfut for Programmet.

IN har behandlat ärendet och
vidare hantering kommer att ske
under hösten 2013.

Uppdraget påbörjat, studien
genomförs under kvartal 4. Rapport
planerad dec. 2013 et Jan. 2014.
Studien kommer att fokusera på ett
antal representativa länder.
Ansvarig TF/SU/Affärsutvecklmg.

Ärendet har ad acta lagts den 13
juni 2013 till följd av LS beslut, 201301-29 om att tillskapa en enhet
inom landstingsstyrelsens
förvaltning for arbete med
strategiska fastighetsfrågor, LS 1210
1293.

Ja

LS

SUJuridk och
upphandling

Ja

IS

SLL Juridik och
upphandling

' •) 'M-

IS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

LS

SLL Ekonomi
och finans

la

IS

Sll Juridik och
upphandling

Ja

IS

SLL Ekonomi
och finans

Ja

IS

Sll Ekonomi
och finans

Ja

IS

S l l Ekonomi
och finans

Oelvis

LS

Sll Ekonomi
och finans

Ja

IS
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta de
ändringar i rådande avtal och fullmakt mellan
Stockholms lans landsting och Locum AB som
bedöms erforderPga med an!edn ng av
ovanstående beslut
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda
förhand'ingår med Norrtälje kommun om att gå
vidare med Tiohundraprojektet med angiven
utformning

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Delvis

Til

LS
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara for
planering av byggnader som har strategisk
betydelse för UKS nya sjukhusområde

Områdes
ansvarig

Avslutat. LS fattade beslut i oktober
2012 det saknas anledn-ng att ändra
innehålet i nuvarande
förvaltningsavtal, tillägg ti'l detta
samt fullmakt medanledn'ng av
landstingsfu"mäktiges beslut om
ändringar 1 specifika agard rekliv för
locum AB (IS 1201-0164).
;

:

2013

2013

2013

2013

80 LS 1208-1033

Klar

2013

2013

2013

2013

85

att uppdra åt landstingsd rektoren alt utarbeta
anvisningar för arbetet med slut! g budget 2013

86 LS 1203-1018

att uppdra åt landstingsd rektoren att genomföra
fortlöpande analys av investeringsutrymmet och
vidta nödvänd ga åtgärder

87 IS 1208-1019

att uppdra åt landstingsd rektören att bevaka och
följa upp omfattning och nivåer på
medfinansrering avseende såväl enskilda objekt
som totalt

88 LS 1203-1020

Ärendet har återrapporterats i
S3mband med ÅR 2012 och ärendet
är därmed avslutat.

:

;

2013

Anvisningar och mallar utarbetas
och publicerades den 15/1-2013
samt bilagts IS IS 1301-0040. Se
även att-sats nummer 20.

att uppdra åt landstingsd rektoren att genomföra
en översyn av de kortsiktiga målens Indikatorer

Anvisningar och mallar har
utarbetats och publiceradess den
12/6-2013 samt bilagts LS 13050679.
Avrapportering sker löpande 1
samband med budgetprocessen och
Ingår nu i det löpande arbetet.
Ärendet ad acta läggs. Se även attsats nummer 23 år 2013.
Avrapportering kommer att ske 1
samband med årsbokslut 2013. So
även att-sats nummer 24.
Avrapportering har skett i budget
2014. Ärendet ad acta läggs. Se
även att-sats nummer 25.

Stockholms läns landstimg
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

1(6)

2013-10-09

Återrapportering av uppdrag som givits
under år 2013
Landstingsdirektören
Koncernens prognos i april var negativ. Med anledning av detta gav landstingsstyrelsen landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag
på åtgärder för att nå ett positivt resultat för 2013. Resultatutvecklingen i
utfall och prognos har de senaste månaderna vänt och är nu positiv. Med
utgångspunkt i detta är uppdraget om att uppnå ett positivt resultat
uppfyllt.

Trafiknämnden
Kollektivtrafiken redovisade per april månad ett intäktstapp för
resenärsavgifterna vilka även prognostiserades att understiga årets budget.
Åtgärder krävdes för att säkerställa intäktsflödena alternativt reducera
kostnaderna. Arbete pågår med att vidta ett antal åtgärder för att uppnå ett
resultat i balans.
Ett särskilt åtgärdsprogram har inletts för att se över nuvarande biljettsortiment med syfte att öka försäljningen. Särskild uppmärksamhet riktas mot
funktionalitet beträffande biljettsäkring av såväl accessmaskiner som handburna viseringsenheter. Dessa åtgärder sker i samråd med trafikentreprenörerna. Införande av nya handburna viseringsenheter sker under september och oktober månad.
Återkommande utbildning i dialog med trafikentreprenörerna sker för att
utbilda i Reskassans införande samt vikten av intäktssäkring och kundinformation. Ett omfattande informationsprogram för olika resenärsgrupper
är under införande.
Fortsatt uppmärksamhet och utökning av biljettkontroller.
Ett omfattande arbete sker för att reducera kostnader med fokus på
kostnader som har begränsad påverkan på trafiken och våra resenärer, till
exempel planerat underhåll och specialistkonsulter. Inom trafikförvaltningen sker ett åtstramningsprogram vad gäller konsulter och inhyrd
personal, begränsningar i resande samt allmän återhållsamhet.
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Ett särskilt arbete genomförs för att säkerställa att rätt prognoser för
resandeutveckling läggs till grund för både budget och prognoser. Särskild
kontroll är genomförd avseende 2014 års budget.
I december 2012 fattade trafiknämnden beslut om internkontroUplanen för
2013 i syfte att förebygga och hantera identifierade risker i verksamheten.
Den 1 juni 2013 tillträdde en Risk- och kontrollansvarig (CRO), en nyinrättad tjänst inom trafikförvaltningen.
Återrapporteringen bedöms som godkänd men det är av stor vikt att
fortsatt följa intäktsutvecklingen. Trafiknämnden föreslås få i uppdrag
återkomma med redogörelse av den fortsatta intäktsutvecklingen samt
effekter av vidtagna åtgärder i samband med årsbokslut 2013.

Södersjukhuset AB
Södersjukhuset AB redovisade per april månad en prognos på -66 miljoner
kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Den främsta anledningen till
den negative prognosen är att intäkterna enligt vårdavtalet beräknades bli
51 miljoner kronor lägre än budgeterat. Därutöver förväntades högre kostnader för personal- och vårdrelaterade kostnader bidra till det negativa
resultatet.
Södersjuldiuset AB har tagit fram en åtgärdsplan för varje verksamhetsområde som följs upp månatligen. Helårseffekten av åtgärdsplanerna
uppgår till cirka 78 miljoner kronor där det huvudsakliga innehållet i
åtgärdsplanerna består av personalneddragningar såsom minskad
bemanning, ej tillsatta tjänster och ej tillsättande av vikariat.
De ekonomiska effekterna bedöms under 2013 uppgå till 60 miljoner
kronor av planerade 78 miljoner kronor i åtgärdsplanerna. Prognosen per
augusti månad uppgår fortsatt till -66 miljoner kronor jämfört med budget.
Ytterligare åtgärder kommer att sättas in under hösten och Södersjuldiuset
AB:s strävan är att förbättra prognosen successivt för att nå fullmäktiges
resultatkrav på noll miljoner kronor.

Danderyds sjukhus AB
I samband med rapporteringen per sista april redovisade Danderyds
Sjukhus AB ett prognostiserat resultat på -43 miljoner kronor, en negativ
avvikelse med 55 miljoner kronor jämfört med beslutat resultatkrav på 12
miljoner kronor i budgeten. Trots genomförda åtgärder med en förväntad
positiv effekt på 20 miljoner kronor lämnar sjukhuset en prognos per sista
augusti på -53 miljoner kronor.
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En stor del av det prognostiserade underskottet, 35 miljoner kronor, härrör
sig till den Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken. Därutöver har
sjukhuset i jämförelse med budgeten ökade kostnader med 40 miljoner
kronor i form av högre personalkostnader, högre lönehöjningar, en ökad
bemanning, merkostnader för sommarbemanningen samt högre ITkostnader. En utebliven uppräkning av vårdval förlossning samt lägre
produktionsvolymer än avtalat har också en negativ påverkan på det
ekonomiska resultatet.
Ledningen har genomfört verksamhetsuppföljningar på samtliga verksamheter på sjukhuset under våren. Åtgärder som berör personalkostnader,
vårdplatser, produktion, intäkter och material har identifierats och väntas
ge en positiv resultateffekt under innevarande år med 20 miljoner kronor.

TioHundra AB
TioHundra AB redovisade per den sista april en prognos på -20,0 miljoner
kronor. Beslutat resultatkrav uppgår till o kronor. Prognosen kan eventuellt
påverkas när sjukvårdsavtalet med Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje tecknats.
För att identifiera möjliga besparingar har samtliga verksamheter genomlyst sina arbetsformer. En ytterligare skärpning av det dispensförfarande
gällande anställningsstopp som tidigare infördes har beslutats. En
utfasning av inhyrd personal har intensifierats. Dessa åtgärder har gett
positiva effekter främst inom primärvården och på sjukhuset.
Staber och administrativa stödfunktioner har genomgått en omfattande
extern genomlysning på initiativ av bolagsledningen. Beslutade personalförändringar håller på att genomföras. Förändringar av IT-/telefonisystem
genomförs så snart detta är möjligt. Under hösten kommer produktionsköksstrukturen att utredas.
Under 2013 har ett betydande arbete genomförts för att öka produktiviteten. Därutöver har bolagets olika avtalsområden genomgått en genomlysning. En preliminär slutsats är att strukturella förändringar av bolagets
uppdragsportfölj kommer att behöva göras.
Prognosen per den sista augusti uppgår till -10,0 miljoner kronor, vilket är
en förbättring med 20 miljoner kronor mot föregående prognos. Prognosen
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innehåller årets återbetalning av AFA-medel på 17,1 miljoner kronor.
TioHundra AB konsolideras i SLL-koncernen med 50 procent.

Södertälje Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB redovisade per den sista april en prognos på -12,3
miljoner kronor. Beslutat resultatkrav uppgår till 5,2 miljoner kronor.
Prognosavvikelsen förklarades delvis av att sjukhuset haft omkostnader
som inte var direkt relaterade till vårdverksamheten. Dessa hänförs till
projektering av nytt/ombyggt sjukhus, evakueringskostnader samt ökade
kostnader för bevakning och säkerhet på grund av oroligheter och hot från
omvärlden.
Ett åtgärdspaket arbetas fram, som successivt implementeras i
verksamheten. Verksamheten arbetar aktivt med att förbättra det ekonomiska läget utan att minska produktionen och har bland annat minskat
antalet bokningsbara operationssalar, gjort en översyn av antalet tjänster i
journalarkivet och bemanningsmålen inom vårdavdelningarna samt inlett
en diskussion för att eventuellt förändra dagvårdsverksamheten. Därutöver
har sjukhuset reducerat sina väntetider till MR och DT genom utökade mottagningstider, vilket bedöms leda till fler externa remisser och därmed
ökade externa intäkter.
Sedan tidigare gäller bland annat anställningsstopp med dispensförfarande
samt att timanställning och inhyrning av personal endast ska ske inom
bemanningsmålen.
Prognosen per den sista augusti uppgår till -9 miljoner kronor, en
förbättring med 3,3 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.
Kvarstående avvikelse mot resultatkravet beror främst på en lägre
produktion och lägre intäkter än budgeterat. Därutöver har den senaste
prognosen från KPA ökat pensionskostnaderna med ytterligare 3 miljoner
kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och Karolinska
Universitetssjukhuset
I tertialrapporten per april förelåg en landstingsintern differens mellan
prognoserna för hälso- och sjukvårdsnämnden och Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinska Universitetssjukhusets prognostiserade intäkter
från hälso- och sjukvårdsnämnden översteg hälso- och sjukvårdsnämndens
prognostiserade kostnader med cirka 300 miljoner kronor.
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Redovisning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Differensen i delårsrapporteringen per augusti har reducerats till 154 miljoner kronor. Hälso- och sjulcvårdsförvaltningen har i samverkan med
Karolinska Universitetssjukhuset analyserat differensen och konstaterat att
återstoden av differensen har två huvudorsaker. Den ena avser olika bedömningar hur produktionen under resterande månader kommer att
utvecklas. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att produktionen
fortsätter i samma omfattning som hittills med en liten ökning under
hösten medan Karolinska Universitetssjukhuset gör en bedömning om en
större produktionsökning. Den andra delen avser ersättning för ökade
genomsnittsvikter, så kallad viktglidning, där hälso- och sjukvårdsnämnden
har räknat med ersättningar i enlighet med avtalet på högst 0,5 procent
medan Karolinska Universitetssjukhuset räknat med 1,5 procent. Dessa
delar beräknas till cirka 90 miljoner kronor.
Olika prognoser för vårdval förlossning avser 15 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anses troligen ha räknat för högt på
avräkning för ersättningar för kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel,
cirka 34 miljoner kronor som kan komma att minska differensen.

Redovisning från Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhusets analys av differenserna per augusti
bekräftar i stort hälso- och sjukvårdsförvaltningens slutsatser, att en
betydande del förklaras av ökad produktionsvolym samt ökad viktglidning,
1,5 procent. Därutöver anges att det kan finnas delar som hälso- och
sjukvårdsförvaltningens inte har tagit med i inlämnade prognoser, till
exempel öppenvårdläkemedel.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
I samband med att landstingsfullmäktige behandlade revisionsberättelser
över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags
verksamhet för år 2012 samt ansvarsprövning, LS 1304-0567, uppdrogs till
landstingsstyrelsen att i samband med delårsrapport per augusti 2013
återkomma med redovisning över av Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje vidtagna åtgärder och effekter av dessa. En utredning av
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har under 2013 genomförts
avseende genomgång av volymer och kostnadsutveckling för nämndens
verksamhet, en kartläggning av uppdrag, kravbild, organisation och
kontrollsystem.
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Vidare beskrivs avtalsförvaltning och uppföljning, biståndsbedömning,
ersättningsmodeller, boendestandard och lokaleffektivitet, lokalkostnader
samt yttre förutsättningar.
Förslag till uppdrag genomgår nu den politiska processen inom Norrtälje
kommun med åtgärder och uppdrag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje som bland annat innebär att starta ett långsiktigt och strategiskt
arbete för att möte befolkningsutvecldingen och framtidens behov av hälsooch sjukvård, att tydliggöra värdegrund för styrning och säkra genomslag
för demokratiskt fattade beslut, att utveckla budgetansvar och
kostnadskontroll i verksamheten samt vidta åtgärder för att stärka
avtalsförvaltningen.
Slutligen ska Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, till Norrtälje
kommun, senast den 15 december 2013 redovisa vilka åtgärder som vidtas
enligt ovanstående i en rapport samt därefter redovisa resultat av dessa
åtgärder i samband med delårsrapporter och årsredovisning för 2014.
Stockholms läns landsting kominer att följa utvecklingen av de åtgärder
som har bäring på samarbetet med landstinget. Återrapporteringen bedöms
som godkänd.
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Återrapportering internkontroll i delår 2013
Av bifogad tabell framgår inrapporteringen från respektive inrapporterande enhet
Förvaltning
bolag

respektive

Landstingsstyrelsens
förvaltning (LSF)
Skadekontot
Nya Karolinska Solna
Koncernfinansiering
Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Stockholms läns
sj ukvårdsomr åde
Karolinska
Universitetssj likhuset
Danderyds Sjukhus AB
Södersjukhuset AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
TioHundra AB
Folktandvården
Stockholms Län AB
Ambulanssjukvården i
Storstockholm AB
Stockholm Care AB
AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL)
Färdtj änstverksamheten
WÄAB
Landstingsfastigheter
Locum AB
MediCarrier AB
Kulturnämnden
Patientnämnden
Landstingsrevisorerna
Landstingshuset i
Stockholm AB
AB SLL Internfinans

Försäkran

Kontrollplan
2013

Uppföljning IK
2012

Har gjort ett genomgripande
omtag, ny kontrollplan
förväntas vara klar under 2013
Hänvisar till LSF
Hänvisar till LSF

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Har gjort ett genomgripande
omtag, ny kontrollplan
föiväntas vara klar under 2013

X

X

Kommentar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ny plan avseende 2013/2014
beslut september 2013
Hänvisar till trafiknämnden
Hänvisar till Locum AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

