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Anmälan av förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2014 som kvarstår att redovisa
Ärendet
Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats
i delårsrapport respektive årsredovisning för Stockholms läns landsting. I
detta ärende anmäls de uppdrag som kvarstår att redovisa.

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
1 Landstingsstyrelsens protokollsutdrag
2 Landstingsdirektörens anmälan
3 Förteckning över uppdrag som inte avgjorts
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Ärendebeskrivning
Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i
delårsrapport respektive årsredovisning för Stockholms läns landsting. I
detta ärende anmäls de uppdrag som kvarstår att redovisa.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015.
Förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2014 som kvarstår
att redovisa
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.
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Anmälan av uppdrag som kvarstår att redovisa
Ärendebeskrivning
Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i
delårsrapport respektive årsredovisning för Stocldiolms läns landsting. I
detta ärende anmäls de uppdrag som kvarstår att redovisa.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015.
Förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2014 som kvarstår
att redovisa
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.

Landstingsdirektör
Anne Runåquist
Chefsjurist
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Förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2014
som kvarstår att redovisa
Komment
ar
Delvis

Datum

Dnr

Ärenderubrik

Uppdrag

Till

2014-06-10

1309-1135

Lokaler för S:t
Eriks ögonsjukhus
i ett centrum för
ögonsjukvård

Strategiska
fastighetsfrågor

2014-06-10

1309-1135

Lokaler för S:t
Eriks ögonsjukhus
i ett centrum för
ögonsjukvård

att uppdra åt
landstingsstyrelsen att
genomföra upphandlingen
av lokaler i närhet till Nya
Karolinska Solna för S:t
Eriks ögonsjukhus AB
att uppdra åt
landstingsstyrelsen att
utreda högre
exploateringspotential
innan eventuellt beslut
fattas om försäljning av
fastigheten Tegelbruket 4

2014-06-10

1309-1135

Lokaler för S:t
Eriks ögonsjukhus
i ett centrum för
ögonsjukvård

att uppdra åt
landstingsdirektören att
hos Stockholms stad
hemställa om att arbetet
med ny detaljplan
påbörjas.

Strategiska
fastighetsfrågor

2014-06-10

1406-0826

Bestämmelser om
omställningsstöd
och pension till
förtroendevalda

att uppdra åt
landstingsstyrelsen att
utarbeta förslag till lokalt
regelverk för
omställningsstöd, med
utgångspunkt i det
omställningsavtal som
gäller anställda inom
Stockholms läns landsting,
samt utarbeta förslag till
regelverk för hantering av
pensionsförmåner för
förtroendevalda

SLL Personal och Beslut
utbildning
kommer att
tas under
hösten 2015

Strategiska
fastighetsfrågor

Dialog inledd
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2014-06-10

1405-0663

Utredningsbeslut
om Nybyggnation
vårdbyggnad för
psykiatrisk vård
vid S:t Görans
sjukhus

att uppdra åt
landstingsdirektören att
inleda en översyn av de
fastighetsmässiga
konsekvenserna för
Sabbatsbergs sjukhus

Strategiska
fastighetsfrågor

Pågående,
avrapporteras kvartal 1
2015

2014-05-06

1403-0413

Hantering av
beslut för
strategiska
fastighetsinvester
ingar

att uppdra åt
landstingsstyrelsen att
analysera och utvärdera
landstingets
Investeringsstrategi och
tillhörande Ansvars- och
beslutsordning utifrån ett
perspektiv om förstärkt
implementering i syfte att
effektivisera landstingets
planering, genomförande
och hantering av
investeringar, samt vid
behov föreslå förändringar
och justeringar i
Investeringsstrategin och
tillhörande Ansvars- och
beslutsordning.

SLL Ekonomi
och finans

Behandlas i
Fastighetsoch
investeringsberedningen
2015-01-29,
därefter LS
och LF.

