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Landstingsstyrelsen

Landstingsrevisorernas rapport 4/2010 – Samordningen av
investeringar inom landstinget
Ärendet
Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2010-06-01 överlämna
rapporten 4/2010 ”Samordningen av investeringar inom landstinget” till
landstingsstyrelsen för yttrande.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att som yttrande över Landstingsrevisorernas rapport Samordningen av
investeringar inom landstinget överlämna detta tjänsteutlåtande.
Bakgrund
Revisionen har genomfört en granskning av investeringsprocessen i landstinget.
Granskningen visar att den nuvarande investeringsprocessen inte fullt ut
tillgodoser behovet av en samlad bild av det långsiktiga investeringsbehovet.
Dagens process bedöms dock ge rimliga förutsättningar för att göra bedömningar
av det kortsiktiga investeringsbehovet för såväl hälso- och sjukvården som
trafikområdet.
Utifrån
resultatet
rekommendationer:
•

av

granskningen

lämnar

revisorerna

följande

Landstingsstyrelsen
måste
tillse
att
strategiska
utskottet,
produktionsutskottet och hälso- och sjukvårdsnämnden bereder
investeringsfrågor så att de bättre svarar upp emot såväl reglementen som
kommunallagens beredningskrav.
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Landstingsstyrelsen måste påskynda beslutsprocessen för det
föreliggande förslaget till Investeringspolicy i syfte att förtydliga och
klargöra begreppen för bland annat uppföljning och utvärdering av
pågående investeringar.
Landstingsstyrelsen bör förtydliga ansvars- och rollfördelningen mellan
strategiska utskottet och produktionsutskottet avseende investeringar
inom hälso- och sjukvården.

Förvaltningens synpunkter och kommentarer
I landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting
för år 2011 och planåren 2012-2013 anges bland annat följande:
För att säkerställa att landstinget kommer att ha råd med de stora
investeringsvolymer som landstinget står inför kommande år behövs det ett
övergripande och gemensamt regelverk för SLL:s verksamheter i frågor som
rör planering, beslut, genomförande och uppföljning av investeringar i syfte
att öka jämförbarheten. I dag hanteras investeringar i verksamheterna
olika. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att i samband med budget 2012
återkomma med förslag på ny investeringsprocess som beaktar
ovanstående.
Vad gäller beredning av investeringsfrågor har det i samband med beslut om ny
politisk organisation tillskapats en ny beredning. Fastighets- och
investeringsberedningen (FoIB) har ansvar för beredning av övergripande
fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor och inrättas under
landstingsstyrelsen.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.
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