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1. Inledning
Landstingsfullmäktige har år 2011 fastställt en Investeringsstrategi, LS 1101-0096, för
Stockholms läns landsting, som anger övergripande principer för landstingets verksamheter i
frågor som rör att styra, utvärdera, samordna och följa upp investeringar. I samma ärende
har landstingsstyrelsen getts i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige med förslag
till regelverket avseende ansvars- och beslutsordning som stöd till investeringsstrategin.
Regelverket som beskrivs i detta dokument fastställer dels hanteringen av specificerade
objekt som definieras nedan och dels hantering av det av landstingsfullmäktige beslutade
årliga investeringsutrymmet.
2. Definition av investeringsbegrepp
Med en investering avses anskaffning av anläggningstillgångar med en beräknad ekonomisk
livslängd över tre år. En investering kan bestå av ett eller flera anskaffningsobjekt.
Nedan följer definition på några begrepp som är centrala i ansvars- och beslutsprocessen
Investeringsutrymme är de totala investeringsutgifterna per år för nämnd, styrelse
och bolagsstyrelse. Tillsammans summerar de till landstingets totala
investeringsutrymme.
Specificerade objekt definieras som namngivna investeringsobjekt i landstingets
investeringsbudget. Övriga investeringsobjekt definieras som ospecificerade objekt.
3. Definition av beslut
Landstingets investeringar befinner sig i olika beredningsskeden. I Investeringsstrategin har
beslut avseende dessa skeden definierats som
Beslut om behovsanalys innebär ett initierande beslut som fattas för att bereda
objektet vidare inför ett utredningsbeslut för att inleda en förstudie eller ej.
Utredningsbeslut som innebär beslut till följd av genomförd behovsanalys om att
inleda en förstudie.
Inriktningsbeslut innebär ett beslut att starta programarbete eller avbryta objektet
baserat på utförd och beredd förstudie. Inriktningsbeslut betyder inte ett
ställningstagande för beslut om genomförande.
Genomförandebeslut innebär ett beslut om att genomföra ett objekt eller ej baserat på
berett programarbete.
Verkställighetsbeslut innebär ett beslut om att verkställa landstingsfullmäktiges
beslut.
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4. Beslutsordning

Nedan följer beslutsmatris för respektive beslutsnivå från landstingsfullmäktige ned
till bolagsstyrelse. Varje nivå har ett identifierat ansvar i processen, vilket stundom
kräver samråd och dialog med andra instanser innan beslut om investeringar kan
fattas.
Fastighetsinvesteringar redovisas inom Landstingsfastigheter Stockholm som
ansvaras för av Locum AB:s styrelse.

Beslutsnivå

Beslut

Samråd/Beredning

Landstingsfullmäktige

Beslutar om ett totalt
investeringsutrymme för landstinget i samband med årligt beslut
om landstingets budget samt inriktning för planåren.

Landstingsstyrelsen
bereder förslag till
beslut.

Beslutar om totalt investeringsutrymme för respektive nämnd,
styrelse samt bolagsstyrelse i
samband med årligt beslut om
landstingets budget samt
inriktning för planåren.

Landstingsstyrelsen
bereder förslag till beslut
på underlag från nämnd,
styrelse och
bolagsstyrelse.

Fattar inriktningsbeslut för
specificerade objekt.

Landstingsstyrelsen
bereder förslag till beslut
på underlag från nämnd,
styrelse och
bolagsstyrelse.

Fattar genomförandebeslut för
specificerade objekt samt beslutar
om objektets totala utgift.

Landstingsstyrelsen
bereder förslag till beslut
på underlag från nämnd,
styrelse och
bolagsstyrelse.

Beslutar om ändringar av
investeringsutrymme.

Landstingsstyrelsen
bereder förslag till
beslut.

Fattar utredningsbeslut för
specificerade objekt.

Fastighets- och
investeringsberedningen bereder
förslag inför beslut i
samråd och dialog med
respektive nämnd.

Landstingsstyrelsen

Fastighets- och
investeringsberedningen

Bereder och prioriterar
specificerade objekt
inför beslut i
landstingsfullmäktige i
dialog och samråd med
respektive nämnd.
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Beslutsordning inom vårdverksamhet
Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Prioriterar specificerade objekt
inför beslut i
landstingsfullmäktige.

I dialog och samråd med
respektive
vårdproducent, Locum
AB samt fastighets- och
investeringsberedningen.
Bereder och prioriterar
ospecificerade objekt i
dialog och samråd med
respektive vårdproducent samt Locum AB.

Beslutar om behovsanalys för
specificerade objekt.
Locum AB

Prioriterar och fattar beslut enligt
bolagets delegationsordning om
ospecificerade objekt som
initierats av Locum i egenskap av
fastighetsförvaltare inom det av
landstingsfullmäktige beslutade
totala årliga investeringsutrymmet
för Landstingsfastigheter
Stockholm.

I dialog och samråd med
respektive vårdproducent samt Hälsooch sjukvårdsnämnden.

Verkställer landstingsfullmäktiges
beslut för specificerade objekt
inom beslutat total utgift för
objektet och enligt direktiv.

Beslutar om tekniska justeringar
av investeringsplanen och ändrade
utgifter för enskilda objekt med
anledning av ändringar i tidsplaner
inom det totala årliga
investeringsutrymmet för
Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelse samt
bolagsstyrelse

Beslutar om behovsanalys för
investeringar som initierats av
Locum i egenskap av
fastighetsförvaltare.

I dialog och samråd med
Hälso- och sjukvårdsnämnden och respektive
vårdproducent.

Prioriterar och fattar beslut enligt
respektive bolag/förvaltnings
delegationsordning om
ospecificerade objekt inom det av
landstingsfullmäktige beslutade

Planeringen av objekt
ska ske i samråd med
beställaren av vård som
ger sitt godkännande
utifrån objektens
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totala årliga
investeringsutrymmet.

driftkostnader samt
andra faktorer som är
angivna i
Investeringsstrategin.

Prioriterar egna
initierade
fastighetsinvesteringar i
samråd med Locum AB
och i förekommande fall
Hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Beslutar om behovsanalys för
specificerade objekt.

I dialog och samråd med
Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt
Locum AB.

Beslutar om tekniska justeringar
av investeringsplanen och ändrade
utgifter för enskilda objekt med
anledning av ändringar i tidsplaner
inom det totala årliga
investeringsutrymmet.
Verkställer landstingsfullmäktiges
beslut för specificerade objekt
inom beslutat total utgift för
objektet och enligt direktiv.

Beslutsordning inom trafikverksamhet
Trafiknämnden

Prioriterar specificerade objekt
inför beslut i
landstingsfullmäktige.

I dialog och samråd med
trafikbolagen samt
fastighets- och
investeringsberedningen.

Beslutar om behovsanalys för
specificerade objekt.

I samråd och dialog med
trafikbolagen samt
fastighets- och
investeringsberedningen.

Prioriterar och fattar beslut enligt
nämndens delegationsordning om
ospecificerade objekt inom det av
landstingsfullmäktige beslutade
totala årliga investeringsutrymmet
för nämnden.
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Beslutar om tekniska justeringar
av investeringsplanen och ändrade
utgifter för enskilda objekt med
anledning av ändringar i tidsplaner
inom det totala årliga
investeringsutrymmet.
Verkställer landstingsfullmäktiges
beslut för specificerade objekt
inom beslutat total utgift för
objektet och enligt direktiv.

Beslutsordning inom annan verksamhet
Nämnd, styrelse samt
bolagsstyrelse

Prioriterar specificerade objekt
inför beslut i
landstingsfullmäktige.

I samråd och dialog med
fastighets- och
investeringsberedningen.

Beslutar om behovsanalys för
specificerade objekt.

I samråd och dialog med
fastighets- och
investeringsberedningen.

Prioriterar och fattar beslut enligt
bolag/förvaltnings
delegationsordning om
ospecificerade objekt inom det av
landstingsfullmäktige beslutade
totala årliga investeringsutrymmet
för respektive nämnd, styrelse
samt bolagsstyrelse.
Beslutar om tekniska justeringar
av investeringsplanen och ändrade
utgifter för enskilda objekt med
anledning av ändringar i tidsplaner
inom det totala årliga
investeringsutrymmet.
Verkställer landstingsfullmäktiges
beslut för specificerade objekt
inom beslutat total utgift för
objektet och enligt direktiv.

Bilaga 2
Utdrag från landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för
landstingsstyrelse och nämnder.
Förslag på tillägg i 45 § (en ny sista att-satsen) och ändring i 53 § (ändring i nuvarande p. 7)
framgår av kursiv text i kolumnen Föreslagen lydelse.

Nuvarande lydelse
Trafiknämnden
45 §
Nämnden fullgör landstingets
uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och
ansvarar för kollektivtrafiken på
land, till sjöss samt för särskilt
anordnade transporter.

Föreslagen lydelse
Trafiknämnden
45 §
Nämnden fullgör landstingets
uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och
ansvarar för kollektivtrafiken på
land, till sjöss samt för särskilt
anordnade transporter.

Nämnden har ansvaret för
strategiska och övergripande frågor
hänförliga till den regionala
kollektivtrafiken och uppföljningen
av verksamheten. Nämnden ansvarar
för landstingets trafikplanering och
för att förslag till regionala
trafikförsörjningsprogram utarbetas.
Nämnden ska säkerställa samverkan
med närliggande kommuner och
landsting, angränsande läns
regionala kollektivtrafikmyndigheter
och med övriga berörda
myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag samt
företrädare för näringsliv och
resenärer för att uppnå väl
fungerande trafiklösningar i
regionen.

Nämnden har ansvaret för
strategiska och övergripande frågor
hänförliga till den regionala
kollektivtrafiken och uppföljningen
av verksamheten. Nämnden ansvarar
för landstingets trafikplanering och
för att förslag till regionala
trafikförsörjningsprogram utarbetas.
Nämnden ska säkerställa samverkan
med närliggande kommuner och
landsting, angränsande läns
regionala kollektivtrafikmyndigheter
och med övriga berörda
myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag samt
företrädare för näringsliv och
resenärer för att uppnå väl
fungerande trafiklösningar i
regionen.

Det åligger vidare nämnden

Det åligger vidare nämnden

att ansvara för landstingets beslut
om allmän trafikplikt
att fullgöra landstingets uppgifter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och gällande avtal mellan landstinget
och länets kommuner om överlåtelse
av sagda uppgifter samt enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik vad
avser färdtjänstresor.

att ansvara för landstingets beslut
om allmän trafikplikt
att fullgöra landstingets uppgifter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och gällande avtal mellan landstinget
och länets kommuner om överlåtelse
av sagda uppgifter samt enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik vad
avser färdtjänstresor.

att ansvara för den strategiska
samordningen i de landstingsägda
trafikbolagen AB Storstockholms

att ansvara för den strategiska
samordningen i de landstingsägda
trafikbolagen AB Storstockholms

Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB

Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB

att få avge yttrande på landstingets
vägnar i sådana ärenden som rör
bara nämndens eget
verksamhetsområde och som inte är
av principiell betydelse eller annars
av större vikt.

att få avge yttrande på landstingets
vägnar i sådana ärenden som rör
bara nämndens eget
verksamhetsområde och som inte är
av principiell betydelse eller annars
av större vikt
att samråda med de landstingsägda
trafikbolagen AB Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB om förslag till
specificerade investeringsobjekt,
utarbeta yttrande över och
prioritera investeringsförslag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nuvarande lydelse
53 §
Det åligger nämnden särskilt
/…./
7. att samråda med berörda enheter
inom sjukvårdsproduktionen samt
yttra sig över investeringsförslag
inom hälso – och sjukvården
/…./

Föreslagen lydelse1
53 §
Det åligger nämnden särskilt
/..../
7. att samråda med berörda enheter
inom hälso- och sjukvården om
förslag till specificerade
investeringsobjekt, utarbeta
yttrande över och prioritera
investeringsförslag
/…./

Klamrarna markerar att punkterna 1-6 och 8-9 i reglementets 53 § kvarstår enligt nuvarande lydelse. Det är
alltså endast p. 7 i den nämnda paragrafen som föreslås bli ändrad.
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