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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Omfördelning av medel i investeringsbudget om PET/CT vid
Karolinska Universitetssjukhuset 2005 och 2006
Föredragande landstingsråd: Dag Larsson

Ärendet
Karolinska Universitetssjukhuset föreslår en ofördelning av medel i
investeringsbudgeten om PET/CT vid Karolinska Universitetssjukhuset
2005 och 2006.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna omdisponering av 30 000 000 kronor från objektet Dosplaneringssystem till ospecificerade objekt i 2005 års investeringsplan för
Karolinska Universitetssjukhuset
att avslå hemställan om omfördelning av investeringsmedel 16 000 000 kronor
från 2006 till 2005 års investeringsbudget för Karolinska Universitetssjukhuset.

Bilaga
Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse

2004-12-22
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 februari 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 mars 2005.

Ärendet och dess beredning
Karolinska Universitetssjukhusets styrelse har den 8 december 2004
hemställt hos landstingsstyrelsen att omfördela investeringsmedel
16 miljoner kronor från 2006 till 2005 vad avser inköp av PET/CT för
Karolinska Universitetssjukhuset så att hela investeringen äger rum 2005.
Karolinska Universitetssjukhuset skrivelse den 22 december 2004 bifogas
(bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 26 januari 2005 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna
omdisponering av 30 000 000 kr från objektet Dosplaneringssystem till
ospecificerade objekt i 2005 års investeringsplan för Karolinska Universitetssjukhuset, att avslå hemställan om omfördelning av investeringsmedel 16 mkr
från 2006 till 2005 års investeringsbudget för Karolinska Universitetssjukhuset.
”Förvaltningen har tagit del av sjukhusets underlag avseende förändringarna i
2005 års investeringsbudget och har inga invändningar mot förslaget till ny
prioritering, där Dosplaneringssystem 30 000 000 kr utgår och ospecificerade
objekt utökas med motsvarande belopp. Den föreslagna justeringen sker inom
den fastställda ramen.
Beträffande utökningen av 2005 års investeringsbudget med 16 000 000 kr
för CT-PET vill förvaltningen förtydliga att förslaget baseras på sjukhusets
uppfattning om att fördelningen av investeringsutgifter på 2005 och 2006
medför att hela anskaffningsprocessen måste senareläggas till 2006. Förvaltningen delar inte denna uppfattning utan anser att upphandlingen av CT-PET
kan påbörjas under 2005 eftersom objektet ingår i 2005 års investeringsbudget.
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För övrigt vill förvaltningen klargöra att grundprinciperna i landstingets
investeringsprocess innebär att investeringsbudgeten bygger på de lokala
förslag som efter analys och prioriteringar på den centrala nivån blir föremål
för fullmäktiges ställningstagande. Bedömningen baseras på en rad
antaga nden som förverkligas i olika grad och medför avvikelser från de
ursprungliga planerna. Det slutliga utfallet redovisas i bokslutssammanhang.
Tidsplaneförskjutningar i enskilda objekt, omprioriteringar och revideringar
påverkar det slutliga utfallet. Förvaltningen vill därför understryka vikten av
kontinuerlig uppföljning av investeringarna samt analys av avvikelserna, i
första hand i samband med månadsbokslut och prognoser.”

