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ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag på tidplan för implementering av
investeringsstrategi, etapp 1 till 3.

FÖRSLAG TILL B E S L U T
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3.
Målet med lanstingets investeringsverksamhet är att skapa eller ersätta resurser som
är nödvändiga för att förverkliga politiska beslut om samhällsservice samt att medverka till att uppnå politiska mål. Stockholms län präglas idag av en markant ständig
befolkningsökning vilket medför såväl högre tillväxt i länet som större krav på god
samhällservice. Landstinget står inför betydande investeringsvolymer under kommande år varför behovet av en öppen, transparent och sammanhållande investeringsstrategi föreligger.
Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna förslag till Investeringsstrategi för
Stockholms läns landsting i samband med beslut om Mål och budget, juni 2011. Den
antagna investeringsstrategin syftar till att utifrån god ekonomisk hushållning skapa
möjlighet att styra, utvärdera, samordna och följa upp landstingskoncernens investeringar. Investeringsstrategin omfattar ett flertal processer som har ett nära samband
med varandra vilket är en förutsättning för att strategin ska fungera optimalt.

Bilaga
1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2 S-ledamöternas särskilt uttalande
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I samband med landstingsfullmäktiges beslut gavs landstingsstyrelsen i uppdrag att
bland annat återkomma med förslag på tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3, som avser investeringsprocess, prioriteringsmodell samt dialog
och rangordning. Implementering av de olika etapperna sker i samband med landstingets budgetprocess, med första beslut i samband med beslut om mål och budget
2013 i juni 2012.
Arbetet med landstingets samlade investeringar och Investeringsstrategin är omfattande och syftar till att säkra nödvändiga investeringar till nytta för invånarna i

Hans-Erik Malmros

v

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

3

SKRIVELSE
2011-11-09

LS 1109-1260

ÄRENDET O C H DESS BEREDNING

Landstingsfullmäktige har den 14-15 juni 2011 gett landstingsstyrelsen i uppdrag att
återkomma med förslag på tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp
1 till 3.

Fastighets- och investeringsberedningen har den 27 oktober 2011 behandlat ärendet om tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3.
S-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 21 oktober 2011 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna tidplan i enlighet med vad som framgår av direktörens utlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 november 2011.
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Peter Forsén

Landstingsstyrelsen

Förslag på tidplan för implementering av
investeringsstrategi, etapp i till 3
Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna förslag till
Investeringsstrategi för Stocldiolms läns landsting i samband med beslut
om Mål och budget, juni 2011.1 samband med beslutet gav
landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med
förslag på tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3,
förslag på ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för
Stockholms läns landsting samt att återkomma med översyn av framtida
investeringsutrymme.
Ärendebeskrivning
Ärendet beskriver tidplanen för etapp 1-3 som avser investeringsprocess,
prioriteringsmodell samt dialog och rangordning samt när dessa föreslås
implementeras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-10-21
Ärendets beredning
Ärendet bereds i Fastighets- och investeringsberedningen den 27 oktober
2011.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
art godkänna tidplan i enlighet med vad som framgår av detta
tjansteutlåtande.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Investeringsstrategin omfattar ett flertal processer som har ett nära
samband med varandra vilket är en förutsättning för att strategin ska
fungera optimalt. Det är av största vikt att dessa processer samt ett
regelverk för besluts- och ansvarsordning implementeras och verkställs vid
ett och samma tillfälle. Detta tillfälle föreslås vara i samband med
fullmäktiges beslut om Mål och budget 2013 i juni 2012, vilket innebär att
den nya processen tillämpas i sin helhet i samband med framtagande av
2014 års budget för beslut i fullmäktige i juni 2013 i enlighet med
föreslagen tidplan.
Bakgrund
Ärendet om Investeringsstrategi, LS 1101-0096, beslutades i samband med
landstmgsfullmäktiges beslut om Mål och budget 2012, juni 2011.1
samband med beslutet gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i
uppdrag att återkomma med förslag på tidplan för implementering av
investeringsstrategi, etapp 1 till 3 samt förslag på ansvars- och
beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stocldiolms läns landsting.
Den av landstingsfullmäktige beslutade Investeringsstrategin beskriver på
ett övergripande sätt principer för hantering och prioritering av
landstingets investeringar. För en optimal implementering av strategin
behöver kompletterande arbete göras, bland annat ansvars- och
beslutsordning för hantering av investeringar, beskrivning av dialog- och
rangordning samt tekniska anvisningar.
I enlighet med fullmälctiges beslut öm Investeringsstrategin återrapporteras
härmed uppdraget avseende tidplan. Förvaltningen återkommer med
avrapportering av ansvars- och beslutsordning, beskrivning av
dialogprocessen samt framtida mvesteringsutrymme i enlighet med
föreslagen tidplan för landstingsfullmäktige att ta ställning till vid ett
senare tillfälle.
Överväganden
Budgetprocessen är den process där beredning och beslut av landstingets
investeringar på mest optimala sättet handhas. Landstingsfullmälctiges
beslut om budget säkrar finansiering av den investeringsvolym som
föreslås. Detta innebär kortfattat att investeringsprocessen i sin helhet
föreslås följa den nya modellen i samband med budgetprocessen 2014.
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Förslag på implementering enligt följande tidplan:
-

Förslag om ansvars- och beslutsordning som är kopplat till etapp i ,
Investeringsprocessen antas i samband med beslut om Mål och
budget 2013 i juni 2012 och tillämpas med omedelbar verkan.

-

Beslut om framtida investeringsutrymme som är kopplat till etapp
2, Prioriteringsmodell antas i samband med beslut om Mål och
budget 2013 i juni 2012. Beslut om utgiftsnivåer inklusive totalt
utrymme fastställs i samband med fullmäktiges beslut om mål och
budget varje år.

-

Beskrivning av dialogprocessen som avser etapp 3,
Prioriteringsmodell föreslås beslutas om i beslut om Mål och budget
2013 i juni 2012 och implementeras i organisationen i samband med
arbetet med budget 2014.

-

Tekniska anvisningar och mallar som stöd för den nya processen
implementeras under hösten 2012.

-

Implementeringen av strategin som helhet vad gäller
investeringsprocessen, prioriteringsmodellen, process för dialog och
rangordning samt ny ansvars- och beslutsordning ska vara
genomförd i samband med framtagandet av landstingets budget
2014.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för landstingets ekonomi.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonselcvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Anne Rundquist
T f funktionsområdesdirektör
SLL Ekonomi och finans
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Fastighets- och investeringsberedningen, ärende 3

Förslag på tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3
V i socialdemokrater är positiva till utvecklingen av en samlad investeringsstrategi
och ser det som nödvändigt att finna nya former för en hanteringsordning som gör
det möjligt att bättre styra utvecklingen genom att prioritera, samordna och följa upp
landstingskoncernens samtliga investeringar.
Landstingsrevisorerna har pekat på påtagliga brister i den nuvarande investeringsprocessen och efterlyst en bättre samlad bild av det långsiktiga investeringsbehovet samt
framhållit särskilt allvarliga brister inom trafikområdet. Socialdemokraterna vill understryka att det är angeläget att även investeringarna inom trafikområdet hanteras
samlat på koncernnivå och fullt ut blir föremål för den beredning och prioritering
som den nya investeringsstrategin utlovar.
Kollektivtrafikens investeringskostnader har under senare år ökat på ett närmast explosionsartat sätt, men med en utebliven motsvarande resandeökning. Hur kommande investeringar verkligen kan bidra till en ökning av kollektivtrafikens andel av resandet måste bli den centrala utgångspunkten för beredning och planering av nyinvesteringar och i en avvägning mot reinvesteringar och resurser för underhåll. Varje
skattekrona måste satsas där den gör mest nytta. Kapacitet och samhällsnytta måste
stå i fokus. Den märkliga och bristfälliga beredningen av Spårväg City utgör ett avskräckande exempel på hur beredningen av omfattande nyinvesteringar inte får gå
till.
Vad gäller de investeringar som behöver ske med anledning av de strukturförändringar som följer av beslutet om Framtidens sjukvård, så finns skäl att betona att
dessa behöver beredas, planeras och genomföras skyndsamt. Nya Karolinska Solna
beräknas stå klart år 2016. Om investeringsbeslut fattas först med verkan från 1 januari 2014 riskerar tiden för genomförande att bli knapp. Om förseningar sedan uppstår
kan de leda till negativa konsekvenser för genomförandet av hela planen för Framtidens sjukvård, inklusive inflyttningen i Nya Karolinska Solna.

