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Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisat^i
delårsrapport respektive årsredovisning för Stockholms läns landsting. I
detta ärende anmäls de uppdrag som i kvarstår att redovisa.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 januari 2014
Förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2013 som kvarstår
att redovisa
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Anne Rii#quist
Chefsjurist
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Diarienummer
LS 1401-0051

Förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2013 som kvarstår att redovisa
Datum

Från Ärenderubrik

2013-03-19 LF

Omarbetad
informationssäkerhetspolicy
och riktlinjer för
informationssäkerhet inom
Stockholms läns landsting

2013-09-17 LF

Ekonomisk reglering inom
sjukvård och omsorg i
Norrtälje

Uppdrag

Till

LSF?
(x)

NyttLSnummer

att uppdra åt nämnder,
styrelser och bolag i SLL
att utarbeta
styrdokument för
informationssäkerhet i
enlighet med
landstingsstyrelsens
riktlinjer för
informationssäkerhet
att i samråd med hälsooch sjukvårdsnämnden
samt landstingsstyrelsen
genomföra och
återrapportera en
fördjupad analys av
sjukvårdsbehoven samt
utvecklingen av pris och
volym för sjukvården
samt övriga kostnader
för den verksamhet som
finansieras av
Stockholms läns
landsting

Samtliga nämnder

X

1304-0523 1112-1733

Sjukvård- och
omsorgsnämnden
i Norrtälje

Ursprungligt
LS-nummer

1304-0584

Stockholms läns landsting
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Datum

Från Ärenderubrik

2013-10-22 LF

Tilläggsavtal nr 24 till
projektavtalet för Nya
Karolinska Solna Påbyggnad av
behandlingsbyggnad

2013-10-22 LF

Ändring av
kategoritillhörighet samt
beslut om försäljning av del
av fastigheten Beckomberga
1:1 i Stockholms kommun
Inriktningsbeslut för teknisk
upprustning av byggnad 22
vid Danderyds sjukhus

2013-12-05 LF

Diarienummer
LS 1401-0051

Uppdrag

Till

att inarbeta
investeringsutgiften för
tillkommande
medicinteknisk
utrustning,
informations- och
kommunikationsteknik
samt inredning i budget
2015 och planår 20162017
att genomföra
försäljningen

LS

1308-0979

Locum

1308-0978

att uppdra åt styrelsen
för Locum AB att
inarbeta den ökade
investeringsutgiften för
investeringsobjektet på
50 000 000 kronor i
investeringsbudgeten för
Landstingsfastigheter
Stockholm för år 2015
och plan för åren 20162017

Locum

1310-1216

LSF?
(x)

NyttLSnummer

Ursprungligt
LS-nummer

Stockholms läns landsting
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Datum

Från Ärenderubrik

2013-12-03 LF

Inriktningsbeslut för
investering för ökat
vårdinnehåll,
vårdavdelningar och
behandling vid S:t Görans
sjukhus

2013-12-03 LF

Delårsrapport aug 2013

Uppdrag

Till

att uppdra åt styrelsen
för Locum AB att i
samband med
kommande
budgetprocess inarbeta
den utökade
investeringsutgiften om
totalt 240 000 000
kronor för åren 20152019 i
investeringsplanen för
Landstingsfastigheter
Stockholm
Uppdrag till
trafiknämnden att
återkomma med
redogörelse för den
fortsatta
intäktutvecklingen samt
effekter av vidtagna
åtgärder i samband med
årsbokslut 2013

Locum

Trafiknämnden

Diarienummer
LS 1401-0051

LSF?
(x)

NyttLSnummer

Ursprungligt
LS-nummer
1310-1296

1310-1285

Stockholms läns landsting
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Datum

Från Ärenderubrik

2013-12-03 LF

Delårsrapport aug 2013

2013-12-03 LF

Förvärv av Älvsjödepån

Uppdrag

Till

Uppdra till styrelserna
för SÖS, DS, Tiohundra,
Södertälje att i samband
med årsbokslut 2013
återkomma med
redovisning av
genomförda åtg och de
ekonomiska effekterna
därav i syfte att uppnå
det av LF beslutade
resultatkravet för år 2013
för att möjliggöra att rätt
kostnadsnivå återfinns
vid ingången av år 2014
att uppdra åt
trafiknämnden att
återkomma till
landstingsfullmäktige
med förslag till
bolagsordning och övriga
nödvändiga åtgärder
med anledning av
förvärvet

SÖS, Danderyds
Sjukhus,
Tiohundra,
Södertälje sjukhus

Trafiknämnden

Diarienummer
LS 1401-0051

LSF?
(x)

NyttLSnummer

Ursprungligt
LS-nummer

1310-1285

1311-1440

