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Irina Rehn föredrog ärendet.
Informationsmaterial biläggs protokollet.
Beredningen tackade för föredragningen och övergick till beslutsfattande i
ärendet.
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås revidering av investeringsstrategin och av ansvars- och
beslutsordningen för investeringsstrategin. I ärendet rapporteras även
utförd analys och utvärdering av landstingets investeringsstrategi och
ansvars- och beslutsordning för investeringsstrategin utifrån ett perspektiv
om förstärkt implementering, enligt fullmäktiges uppdrag.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015
Investeringsstrategi
Ansvars- och beslutsordning för investeringsstrategin
Förslag till beslut
Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå
landstingsstyrelsen
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna reviderad investeringsstrategi
att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala
rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin
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att godkänna reviderad ansvars- och beslutsordning för
investeringsstrategin avseende investeringar inom Stockholms läns
landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vid behov besluta om sådana
ändringar eller tillägg till investeringsstrategin och ansvars- och
beslutsordningen för investeringsstrategin som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta tekniska anvisningar och
mallar som stöd till investeringsstrategin och investeringsstrategins
ansvars- och beslutsordning
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del
besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar och
mallar som stöd till investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordning.
MP-ledamoten lät till protokollet anteckna särskilt uttalande.
---------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Karin Mikaelsson
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Ärende 8. Beslut om översyn av investeringsstrategin och
investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning
Miljöpartiet tycker i grunden att det är bra att Alliansen önskar uppdatera
och förtydliga investeringsstrategin samt dess ansvars- och beslutsordning.
Men det finns mer att önska. Vi vill t.ex. påminna om ett antal
rekommendationer som landstingsrevisorerna presenterade i sin rapport nr
8/2012 Investeringsprocessen i landstinget. Dessa rekommendationer – som
till stora delar fortfarande är aktuella, tyvärr – anges nedan.
• Landstingsstyrelsen bör förtydliga investeringsstrategin så att det framgår
- tydligare krav på uppföljning och utvärdering av pågående och slutförda
investeringsprojekt,
- hur resultatet från genomförda miljöbedömningar påverkar prioriteringen
mellan olika investeringsobjekt.
• Landstingsstyrelsen bör säkerställa att det i investeringsprocessen tas fram
ett tillräckligt beslutsunderlag inför fullmäktiges beslut om investeringar.
Det kan exempelvis vara viktig information där investeringarnas framtida
påverkan på landstingets ekonomi framgår.
• Landstingsstyrelsen behöver ta fram och implementera en
hanteringsordning för fördröjningar och tidigareläggningar av beslutade
investeringsobjekt som löper över flera år. Dålig planering leder till att
projekt försenas vilket är kostsamt.
Avslutningsvis noterar vi att Alliansen med detta förslag ämnar flytta en del
av beslutsmandatet från fullmäktige till landstingsstyrelsen. Det kan vara
logiskt, men också ses som bekymmersamt utifrån flera aspekter.
Eftersom beslutsunderlaget inte på ett tydligt sätt visar hur föreslagna
revideringar av Investeringsstrategin relaterar till tidigare version av
dokumentet så väljer vi att mer konkret återkomma i detta ärende när det
kommer upp i Landstingsstyrelsens Arbetsutskott.

