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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Avsättning för kompetens- och motivationshöjande åtgärder
för 2005
Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg

Ärendet
Landstingsdirektören har inkommit med förslag om avsättning för
kompetens- och motivationshöjande åtgärder för år 2005.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avsätta medel för kompetens- och motivationshöjande åtgärder inom
ramen för 2005 års buget till ett belopp av 25 000 000 kronor.
att finansiering skall ske inom ramen för beslutad budget för
Koncernfinansiering
att tilldela samtliga förvaltningar/bolag medel ur denna avsättning i relation
till förvaltningens/bolagens totala antal årsanställda
att uppdra åt landstingsstyrelsen/landstingsstyrelsens förvaltning att utfärda
närmare riktlinjer och kriterier kring ändamål och återrapportering i
landstingets ekonomihandbok.
att uppdra åt landstingsstyrelsen/landstingsstyrelsens förvaltning att senast
den 30 september 2005 lämna förslag på långsiktig incitamentsstruktur för
landstingskoncernens verksamheter.
Landstingets personal har under år 2004 åstadkommit ett mycket positivt
ekonomiskt resultat. Av det skälet görs en avsättning för personalbefrämjande åtgärder. Det är vidare angeläget att en långsiktig incitamentsstruktur för personalbefrämjande åtgä rder utarbetas med en relation till ett
positivt ekonomiskt resultat.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 mars 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 mars 2005.

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 18 februari 2005 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avsätta medel
för kompetens- och motivationshöjande åtgärder inom ramen för 2005 års
buget till ett belopp av 25 miljoner kronor. Finansiering sker inom ramen för
beslutad budget för Koncernfinansiering, att uppdra åt landstingsdirektören
att senast 30 september 2005 lämna förslag på långsiktig incitamentstruktur
för landstingskoncernens verksamheter.
I syfte att främja god ekonomisk hushållning kombinerat med kompetensutveckling och motivationshöjande åtgärder, föreslås fullmäktige besluta om
att avsätta 25 miljoner kronor inom ramen för 2005 års budget.
Avsättningen skall ske i resultatenheten Koncernfinansierings räkenskaper
inom befintlig budget. Förvaltningen gör bedömningen att det lägre
ränteläget relativt budget medger att 25 miljoner kronor för föreslagna
åtgärder ryms inom befintlig budget.
Samtliga koncernens förvaltningar och bolag kommer att tilldelas medel ur
denna avsättning i relation till fö rvaltningens/bolagets totala årsanställda
enligt bilagan. Utbetalning av tilldelade medel sker i direkt anslutning till
att detta beslut vunnit laga kraft.
Förvaltningarna/bolagen har möjlighet att använda medlen till åtgärder som
bedöms öka motivationen och/eller kompetensutveckla medarbetarna genom
t ex olika utvecklingsprogram, seminarier eller hälsofrämjande åtgärder i
form av motionskampanjer. Åtgärderna skall ske med beaktande av rådande
skattelagstiftning och de tilldelade medlen skall inte omfatta eventuella
lönekostnader eller sociala kostnader för anställd personal som deltar.
Besluten angående användandet av medlen skall behandlas i respektive
nämnd/styrelse som därmed ansvarar för användandet i enlighet med syftet.
Återrapportering om hur dessa medel använts skall ske i anslutning till
delårsbokslutet 2005 och årsbokslutet 2005.
Riktlinjerna, kriterierna samt rapporteringsinstruktionerna kommer att
inarbetas i landstingets ekonomihandbok.

FÖRSLAG 2005:43

3
LS 0502-0361

Bilaga
Antal årsanställda
2004
Kompetenspeng
25 000 000

Antal

%

årsarbetare

Vård
Beställarkontor vård
Stockholms läns sjukvårdsområde
Karolinska Universitetssjukhuset
Södertälje sjukhus
Norrtälje Sjukhus AB
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB3)
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Folktandvården Stockholms län AB
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Stockholm Care AB
Totalt vård

813
2,03%
12 693 31,75%
14 497 36,27%
1 254
3,14%
615
1,54%
3 518
8,80%
2 479
6,20%
329
0,82%
1 926
4,82%
227
0,57%
10
0,03%
38 361 95,96%

Belopp
i kronor
508 455
7 938 285
9 066 518
784 260
384 625
2 200 180
1 550 383
205 759
1 204 533
141 967
6 254
23 991 219

Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik2 )
Waxholms Ångfartygs AB
Färdtjänstnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Totalt trafiken

565
24
102
46
737

1,41%
0,06%
0,26%
0,12%
1,84%

353 355
15 010
63 791
28 769
460 925

Fastigheter
Locum AB
Totalt fastigheter

182
182

0,46%
0,46%

113 824
113 824

Övriga
Kulturnämnden
Landstingsrevisorerna
Patientnämnden
Medicarrier AB
Totalt övriga

48
26
16
91
181

0,12%
0,07%
0,04%
0,23%
0,45%

30 020
16 261
10 007
56 912
113 199

10
10

0,03%
0,03%

6 254
6 254

503
503

1,26%
1,26%

314 579
314 579

39 974 100,00%

25 000 000

Finansiering
AB Stockholms läns landstings Internfinans
Totalt finansiering
Koncernfunktioner
Landstingsstyrelsen
Totalt koncernfunktioner

Summa resultat SLL-koncernen
Koncernjustering
Totalt antal årsanställda

-58
39 916

