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Landstingsservice lokaler Ing15 Akademiska sjukhuset 2017-05-08, kl. 11.00–16.00
Johan Edstav (MP)
Johan Sundman (S)
Stefan Olsson (M)
Britt Louise Gunnar (S)
Marie-Louise Lundberg (S)
Sten Hallberg (MP)
Håkan Marklund (L)
Per Norstedt (C)
Pontus Lamberg (KD)
Ersättare:
Tjänstemän:
Joel Näsvall (S)
Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör,
Margareta Grönqvist (MP)
LSU
Ingela Ekrelius (V)
Anneli Kjellberg, förvaltningschef, LRC
Barbro Andin Mattson (C)
Erica Hult, sekreterare, RK
Övriga:
Karin Johansson, budgetchef, RK
Stefan Olsson (M)
Regionens hus 2017-05-15, kl. 08.00.
Sekreterare

Paragrafer

Erica Hult
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Johan Edstav (MP)
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§ 38
Val av justerare
Beslut
Fastighets- och servicenämnden utser Stefan Olsson (M) att jämte ordföranden
Johan Edstav (MP) justera dagens protokoll.
Tid för justering: 2017-05-15 kl. 08.00 Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

§ 39
Fastställelse av föredragningslista
Beslut
Fastighets- och servicenämnden fastställer förelagt förslag till föredragningslista med ändringarna att § 41
Sido och följdprojekt för ny neonatal avdelning vid Akademiska sjukhuset samt § 42 Programarbete
Hälsoäventyret utgår.
Ärendet
Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter
och ersättare.
Yrkande
Fastighets- och servicenämndens ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att förelagt förslag till reviderad
föredragningslista fastställs och finner bifall.
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Dnr FSN2016-0027

§ 40
Miljöredovisning
Beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar:
att föreslå regionfullmäktige att lägga miljöredovisningen 2016 till handlingarna och att åtgärder
för att nå miljömålen drivs vidare inom ramen för ordinarie miljöledningsarbete.
att ge i uppdrag till ordförande i fastighets och servicenämnden att efter dialogen i nämnden
genomföra relevanta ändringar i miljöredovisningen.
Bilaga § 40
Reservation
Per Norstedt (C), med instämmande av Stefan Olsson (M), Håkan Marklund (L) och Pontus Lamberg
(KD), reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ärendet/investeringen
Miljöredovisningen följer upp miljöprogrammets mål
En framgångsfaktor för att minska vår miljöpåverkan är Region Uppsalas förebyggande och systematiska
miljöarbete. Miljöredovisningen för år 2016 följer upp målen i miljöprogrammet som gäller år 20152018. Programmet har tre övergripande miljömål; minskad klimatpåverkan, en hälsosam och giftfri miljö
samt en hållbar och effektiv resursanvändning. I miljöprogrammet finns också en vision om att
landstinget ska bli fossilbränslefritt till år 2020.
Resultat per mål
Av de totalt 24 detaljerade miljömål som programmet innehåller visar 15 av dem positiva resultat.
Exempelvis har kollektivtrafiken högre grad av fossilfria drivmedel, vilket minskar organisationens totala
klimatpåverkan. Vissa mål har till redan uppnåtts, till exempel utfasningen av ftalatinnehållande
förbrukningsvaror samt energibesparing där målen redan överträffats. Andra framgångar är att vi har
certifierat två byggnader enligt Miljöbyggnad Guld och att vårt projekt för rening av läkemedelsrester
Åtta mål går åt rätt håll men inte tillräckligt fort. Det finns förbättringsmöjligheter för personalens
tjänsteresor och för patienter som reser till vården, avveckling av kemikalier blir en alltmer komplex fråga
och vi behöver fortsätta se över vår användning av vissa typer av förbrukningsvaror.
Organisationens totala klimatpåverkan
Utsläppen av de växthusgaser som vi kan mäta, minskade med ca 11 procent år 2016 jämfört med år
2015. Den största utsläppsminskningen under 2016 står kollektivtrafiken för. Kollektivtrafiken har totalt
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minskat koldioxidutsläppen med över 5 000 ton. Detta är tack vare att många trafikföretag, framför allt
stadstrafiken, ökat sin andel biodrivmedel.
Under 2016 utfördes jetflyg inte längre i egen regi. Dessa flygresor har fortsatt i något mindre omfattning
men mätning av externa utförares utsläpp har inte kunnat göras, vilket påverkar resultatet. Dessa
transporter utgör dock en relativt liten del av organisationens totala klimatutsläpp.
Helikopterplattan var stängd under första halvåret 2016, vilket innebär att ambulanstransporterna till- och
från Akademiska från andra landningsplatser har ökat något. Lustgasreningsanläggningen vid
Akademiska sjukhuset har varit ur funktion en stor del av året vilket gjort att utsläppen från lustgas har
ökat.
Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till förelagt förslag, med tillägget att ge i uppdrag till
ordförande i fastighets och servicenämnden att efter dialogen i nämnden genomföra relevanta ändringar i
miljöredovisningen.
Per Norstedt (C) yrkar att miljöredovisningen kompletteras med en redovisning av hur miljöprogrammets
direktiv om högsta möjliga krav om god djurvälfärd fungerar i praktiken. Per Norstedt (C) yrkar vidare att
det ska framgå om man vid något tillfälle upphandlat livsmedel som producerats under förhållanden som
inte uppfyller djurskyddsnivån i svensk lagstiftning.
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till Per Norstedts (C) yrkande om att miljöredovisningen
kompletteras med en redovisning av hur miljöprogrammets direktiv om högsta möjliga krav om god
djurvälfärd fungerar i praktiken, och avslag på yrkandet om att det ska framgå om man vid något tillfälle
upphandlat livsmedel som producerats under förhållanden som inte uppfyller djurskyddsnivån i svensk
lagstiftning.
Ordförande Johan Edstav (MP) ställer yrkandet från Per Norstedts (C) om att det ska framgå om man vid
något tillfälle upphandlat livsmedel som producerats under förhållanden som inte uppfyller
djurskyddsnivån i svensk lagstiftning mot avslag och finner att fastighets och servicenämnden avslår
yrkandet.
Ordförande Johan Edstav (MP) finner att fastighets och servicenämnden beslutar enligt förelagt reviderat
förslag och yrkandet från Per Norstedt (C) om att miljöredovisningen kompletteras med en redovisning av
hur miljöprogrammets direktiv om högsta möjliga krav om god djurvälfärd fungerar i praktiken.

Kopia till:

Regionstyrelsen

Exp.

sign

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

REGION UPPSALA

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Fastighets- och servicenämnden

2017-05-08

Sida

5 (27)

Dnr FSN2017-0026

§ 41
Sido och följdprojekt för ny neonatal avdelning vid Akademiska sjukhuset
Ärendet utgår.
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§ 42
Programarbete Hälsoäventyret
Ärendet utgår.
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§ 43
Investeringsplan för 2018 till och med 2023
Beslut
Fastighet och servicenämnden beslutar föreslå Regionstyrelsen
att

föreslå Regionfullmäktige följande investeringsutrymme för
Sjukhusstyrelsen
 2018: 811 000 tkr
 2019: 336 000 tkr
 2020: 483 000 tkr
 2021: 522 000 tkr
 2022: 307 000 tkr
 2023: 196 000 tkr
Vårdstyrelsen
 2018: 46 000 tkr
 2019: 37 000 tkr
 2020: 15 000 tkr
 2021: 0 tkr
 2022: 0 tkr
 2023: 0 tkr
Kulturnämnden
 2018: 0 tkr
 2019: 0 tkr
 2020: 0 tkr
 2021: 0 tkr
 2022: 0 tkr
 2023: 0 tkr
Kollektivtrafiknämnden
 2018: 277 000 tkr
 2019: 358 000 tkr
 2020: 50 000 tkr
 2021: 0 tkr
 2022: 0 tkr
 2023: 0 tkr
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Fastighet och servicenämnden
 2018: 245 000 tkr
 2019: 184 000 tkr
 2020: 150 000 tkr
 2021: 148 000 tkr
 2022: 160 000 tkr
 2023: 163 000 tkr
att

föreslå Regionfullmäktige att uppdra till samtliga nämnder och styrelser inom Region
Uppsala att inför tilläggsbudgeten hösten 2017 redovisa vilka investeringsprojekt som ska
fullföljas inom ramen för tillgängliga investeringsmedel under perioden 2018 till och med
2023.

att

föreslå Regionfullmäktige att uppdra till samtliga nämnder och styrelser inom Region
Uppsala att inför tilläggsbudgeten hösten 2017 redovisa alternativa lösningar för
verksamheter som under perioden 2018 till och med 2023 inte erhåller
fastighetsinvesteringar.

att

föreslå Regionfullmäktige att under perioden 2018 till och med 2023 årligen avsätta 120 000
tkr för oförutsett och uppdra till Fastighet och servicenämnden att prioritera dessa
investeringsmedel mellan fastighetsinitierade och hyresgästinitierade investeringar.

Reservation
Stefan Olsson (M), Håkan Marklund (L), Per Norstedt (C) och Pontus Lamberg (KD) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Ärendet
Fastighet och servicenämnden har i sitt uppdrag ansvar för samordningen av
fastighetsinvesteringsbehovet från respektive nämnd och styrelse inom Region Uppsala. Ansvaret för att
prioritera fastighetsinvesteringsbehovet utifrån egna behov har respektive styrelse och nämnd.
Samtliga nämnder och styrelser har inkommit med sina önskemål om fastighetsinvesteringar.
Fastighet och servicenämnden noterar att ansvariga nämnders och styrelsers önskade behov av
fastighetsinvesteringar för perioden 2018 till och med 2023 överstiger den tidigare beslutade Regionplan
med budget för perioden 2017-2019 samt det tillgängliga investeringsutrymmet under 2020 till och med
2023.
”Önskemål” i respektive diagram representerar nämnder och styrelsers nivå på önskade
fastighetsinvesteringar under perioden 2018 till och med 2023.
”Efter prioritering” i respektive diagram representerar Fastighet och servicenämndens prioritering för
att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling. Prioritering sker utifrån redan påbörjade och planerade
investeringsprojekt inom FAS, anslutande projekt som en följd av FAS, anläggandet av ny stadsbussdepå
i Fyrislund, ny vårdcentral i Almunge mm.
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Kulturnämnden har fortfarande kvar 1% målet avseende del av investering som ska avsättas för konst i
investeringsprojekt.
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Sammanställning:
Fastighetsinvesteringar för samtliga nämnder och styrelser inom Region Uppsala under perioden 2018 till
och med 2023 inklusive redovisning om tillgängligt investeringsutrymme.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

REGION UPPSALA

Fastighets- och servicenämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-08

12 (27)

Den övre kurvan ”Önskemål” i diagrammet illustrerar nämnder och styrelsers samlade önskemål av
fastighetsinvesteringar under perioden 2018 till och med 2023.
Den nedre kurvan ”Beslutad nivå” i diagrammet illustrerar tidigare beslutade Regionplan med budget
för perioden 2017-2019 samt det tillgängliga investeringsutrymmet under perioden 2020 till och med
2023.
Den mellersta kurvan ”Efter prioritering” i diagrammet illustrerar redan påbörjade och planerade
investeringsprojekt inom FAS, anslutande projekt som en följd av FAS, anläggandet av ny stadsbussdepå
i Fyrislund, ny vårdcentral i Almunge mm.
Plan för ekonomisk hållbar utveckling
Det är av yttersta vikt för en hållbar ekonomisk utveckling inom Region Uppsala att
fastighetsinvesteringarna anpassas till det tillgängliga investeringsutrymmet.
För att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling för Region Uppsala, så behöver flera av de
investeringsbehov respektive nämnder och styrelser anger skjutas framåt i tid till efter 2023.
För att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling under perioden 2018 till och med 2023 behöver Region
Uppsala kraftsamla för att avsluta och genomföra planerade projekt inom FAS, anslutande projekt som en
följd av FAS, slutföra genomförandet av ny Stadsbussdepå i Fyrislund, ny vårdcentral i Almunge mm och
investeringar som en följd av myndighetsbeslut.
Investeringsrådets bedömning
Investeringsrådet föreslår att Fastighet och servicenämnden föreslår Regionstyrelsen att föreslå
Regionfullmäktige att uppdra till samtliga nämnder och styrelser inom Region Uppsala att inför
tilläggsbudgeten hösten 2017 redovisa vilka investeringsprojekt som ska fullföljas inom ramen för
tillgängliga investeringsmedel under perioden 2018 till och med 2023.
Investeringsrådet föreslår även att Fastighet och servicenämnden föreslår Regionstyrelsen att föreslå
Regionfullmäktige att uppdra till samtliga nämnder och styrelser inom Region Uppsala att inför
tilläggsbudgeten hösten 2017 redovisa alternativa lösningar för verksamheter som under perioden 2018
till och med 2023 inte erhåller fastighetsinvesteringar.
Under perioden 2018 till och med 2023 uppkommer krav på förändringar i lokaler som beror på
myndighetsbeslut. Det förekommer även variationer inom pågående investeringsprojekt som är svåra att
förutsäga under investeringsplaneringen.
Investeringsrådet föreslår därför Fastighet och servicenämnden att föreslå Regionstyrelsen att föreslå att
Regionfullmäktige avsätter 120 000 tkr årligen under perioden 2018 till och med 2023 för ”oförutsett”
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och att Fastighet och servicenämnden uppdras prioritera dessa investeringsmedel mellan
fastighetsinitierade och hyresgästinitierade investeringar.
Yrkande
Stefan Olsson (M), Håkan Marklund (L), Per Norstedt (C) och Pontus Lamberg (KD) yrkar på att ärendet
återremitteras , bilaga § 43.
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar avslag på yrkandet om återremittering.
Ordförande Johan Edstav (MP) frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande Johan Edstav (MP) finner att fastighets och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag.

Kopia till:

Regionstyrelsen
Ekonomidirektören
Förvaltningsdirektören för Landstingsservice
Sjukhusstyrelsen
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Dnr FSN2017-0027

§ 44
Initiering av upphandling av hyreskontrakt för närvårdsplatser
Beslut
Fastighets och Servicenämnden beslutar
att uppdra till förvaltningsdirektören Landstingsservice att i samråd med upphandlingsenheten
genomföra en upphandling av hyreskontrakt för 2 vårdavdelningar om vardera 24 platser
Det sammanlagda kontraktsvärdet på upphandlingen beräknas uppgå till ca 80 000 000 SEK.
Ärendet
Upphandlingen avser en upphandling för närvårdsplatser med placering centralt i Uppsala för 2
avdelningar om vardera 24 platser. Hyreskontraktstid 15 år. Hälsa och Habilitering är ansvarig för
verksamheten. Idag finns närvårdsplatserna i Kronparken Ulleråker.
Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
Kopia till:
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FSN2017-0020

§ 45
Initiering av upphandling av ramavtal för om- och tillbyggnadsentreprenad
Beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar att
att uppdra till förvaltningsdirektören Landstingsservice att i samråd med
upphandlingsenheten genomföra en upphandling av ramavtal omfattande
byggentreprenadtjänster för om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter tillhörande Region
Uppsala
Ärendet
Befintligt ramavtal för om- och tillbyggnadsentreprenader löper ut 2017-12-31 varför ny upphandling
måste startas snarast.
Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till ca 50 MSEK per år.
Avtalstiden föreslås vara 2 år med möjlighet till 2 års förlängning.
Krav enligt Region Uppsalas styrande dokument ska ställas vid upphandlingen.

Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
Kopia till:

Förvaltningsdirektören Landstingsservice
Upphandlingschefen
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FSN2017-0021

§ 46
Initiering av upphandling av Undertaks-entreprenad för fastighetsunderhåll
Beslut
Fastighets- och Servicenämnden beslutar
att uppdra till förvaltningsdirektören Landstingsservice att i samråd med upphandlingsenheten
genomföra en upphandling av ramavtal omfattande undertaksentreprenadtjänster för
nybyggnation eller ombyggnation av befintliga fastigheter tillhörande Region Uppsala.
Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till ca 11 000 000 SEK.
Ärendet
Upphandlingen avser ett förnyat ramavtal avseende undertaks-entreprenadtjänster inom
Fastighetsinvesteringsprojekt, Planerat underhållsprojekt samt som resursförstärkning till fastighetsdriften.
Kopia till:

Förvaltningsdirektören Landstingsservice
Upphandlingschefen

Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
Exp.

Ordförandes sign

sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

REGION UPPSALA

Fastighets- och servicenämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-08

17 (27)

Dnr FSN2017-0022

§ 47
Initiering av upphandling av rivning och fuktsanerings-entreprenad för
fastighetsunderhåll
Beslut
Fastighet och servicenämnden beslutar
att uppdra till förvaltningsdirektören Landstingsservice att i samråd med upphandlingsenheten
genomföra en upphandling av ramavtal omfattande rivnings och
fuktsaneringsentreprenadtjänster för nybyggnation eller ombyggnation av befintliga fastigheter
tillhörande Region Uppsala.
Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till ca 23 000 000 SEK.
Ärendet
Upphandlingen avser ett förnyat ramavtal avseende rivnings och fuktsanerings-entreprenadtjänster inom
Fastighetsinvesteringsprojekt, Planerat underhållsprojekt samt som resursförstärkning till fastighetsdriften.
Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
Kopia till:

Förvaltningsdirektören Landstingsservice
Upphandlingschefen
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FSN2017-0023

§ 48
Initiering av upphandling av El-entreprenad för fastighetsunderhåll
Beslut
Fastighets och Servicenämnden beslutar
att uppdra till förvaltningsdirektören Landstingsservice att i samråd med upphandlingsenheten
genomföra en upphandling av ramavtal omfattande nybyggnation eller ombyggnation av
befintliga fastigheter tillhörande Region Uppsala.
Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till ca 32 000 000 SEK.
Ärendet
Upphandlingen avser ett förnyat ramavtal avseende el-entreprenadtjänster inom
Fastighetsinvesteringsprojekt, Planerat underhållsprojekt samt som resursförstärkning till fastighetsdriften.
Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
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Dnr FSN2017-0024

§ 49
Initiering av upphandling av byggentreprenad för fastighetsunderhåll
Beslut
Fastighets och Servicenämnden beslutar
att uppdra till förvaltningsdirektören Landstingsservice att i samråd med upphandlingsenheten
genomföra en upphandling av ramavtal omfattande byggentreprenadtjänster för nybyggnation
eller ombyggnation av befintliga fastigheter tillhörande Region Uppsala.
Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till ca 12 000 000 SEK.
Ärendet
Upphandlingen avser ett förnyat ramavtal avseende bygg-entreprenadtjänster inom
Fastighetsinvesteringsprojekt, Planerat underhållsprojekt samt som resursförstärkning till fastighetsdriften.
Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
Kopia till:

Förvaltningsdirektören Landstingsservice
Upphandlingschefen

Exp.

sign

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

REGION UPPSALA

Fastighets- och servicenämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-08

20 (27)

Dnr FSN2017-0008

§ 50
Uppföljning av investeringsprojekt inom ”Framtidens akademiska sjukhus”
Beslut
Fastighet och servicenämnden beslutar
att uppdra till fastighet och servicenämndens arbetsutskott att utgöra politisk styrgrupp för
investeringsprojekt inom ”framtidens akademiska sjukhus”.
att uppdra till projektchefen för ”framtidens akademiska sjukhus” att tillsammans med
förvaltningsdirektören för Landstingsservice löpande redovisa uppföljning av projektets
status, ekonomi och tidplan för fastighet och servicenämndens arbetsutskott.
Ärendet
I revisionsskrivelse ”Granskning av landstingets investeringar vid akademiska sjukhuset med dnr
REV2016-0018 redogör landstingets revisorer för sin granskning av landstingets investeringar vid
Akademiska sjukhuset. Landstingets revisorer sammanfattande bedömning är att Landstingsstyrelsen och
Fastighet och servicenämnden vidtagit åtgärder för ändamålsenlig styrning av investeringar inom ”FAS”,
Framtidens akademiska sjukhus.
För att uppnå tydligare styrning så föreslår Fastighet och servicenämnden att dess arbetsutskott övertar
rollen som politisk styrgrupp från fastighet och servicenämnden samt att Projektchefen för ”Framtidens
akademiska” tillsammans med förvaltningsdirektören för Landstingsservice löpande redovisar projektets
status, ekonomi och tidplan för fastighet och servicenämndens arbetsutskott.
Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
Kopia till:
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Dnr FSN2017-0028

§ 51
Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom Fastighetsoch servicenämndens område
Beslut
Fastighets och servicenämnden beslutar
att föreslå Regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen
avseende uppföljning av privata utförare inom Fastighets- och servicenämndens område.
Ärendet
Landstingsfullmäktige antog i november 2015 (2015-11-23, § 135, dnr CK 2015-0237) ett program för
uppföljning av privata utförare för perioden 2016-2018. Uppdraget baserar sig på att regionen är
huvudman för all landstingsfinansierad verksamhet, oavsett om den drivs i egen regi eller om den genom
avtal har överlämnats till en privat utförare. Regionen är därmed skyldig att följa upp och kontrollera, inte
enbart sina egna verksamheter, utan även verksamheter som bedrivs i privat regi enligt de krav som anges
i kommunallagen (1991:900), 3 kap., § 16a-18b. Dessutom framgår av kommunallagen, 6 kap., § 7, att
varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt respektive område. Återrapportering om hur
uppföljningsarbetet fortlöpt under året ska ske årligen i särskild ordning till regionstyrelsen och
regionfullmäktige.
I återrapporteringen redogörs för genomförda granskningar och utvärderingar, uppföljnings- och
utvärderingsarbetets resultat, registrerade avvikelser och vidtagna åtgärder samt planerade uppföljningar
och utvärderingar 2017.
Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
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Regionstyrelsen
Henrik Andreasson

Exp.

sign

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

REGION UPPSALA

Fastighets- och servicenämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-08

22 (27)

Dnr FSN2016-0007

§ 52
Revidering av rapporteringsfrekvens i Interkontrollplan 2017
Beslut
Fastighets och Servicenämnden beslutar
att göra tre revideringar av rapporteringsfrekvens i Landstingsservice interna kontrollplan
för 2017.
Revideringarna som föreslås är att för nedan angivna kontrollmål ändra återrapportering från månadsvis
till tertial. Ändringen som föreslås ligger i linje med den av Region Uppsala anvisade tertialvisa
återrapporteringen och passar bättre med den verksamhetsoperativa uppföljningen av nämnda mål.
1. kontrollmål 4 (Tekniska installationer)
2. kontrollmål 5 (Miljö)
3. kontrollmål 7 (Ekonomi i projekt)
Ärendet
Fastighets- & servicenämnden beslutade i februari 2017 (Dnr FSN2017-0007 bilaga 8) att godkänna den
föreslagna internkontrollplanen för Landstingsservice 2017. I denna plan finns angivet
rapporteringsfrekvens för kontrollmål 4 (Tekniska installationer), kontrollmål 5 (Miljö) till månadsvis
samt för kontrollmål 7 (Ekonomi i projekt) månads/ tertialvis.
Landstingsservice föreslår nu att tiden för återrapportering för de tre nämnda kontrollmålen ändras, från
månadsvis till tertialvis, för att bättre överensstämma med annan rapporteringsfrekvens inom Region
Uppsala och då det bättre stämmer med den verksamhetsoperativa återrapporteringen inom
Landstingsservice.
Det bör noteras att respektive mål följs upp internt inom Landstingsservice månadsvis varför det inte
bedöms föreligga risk för att kontrollerna uteblir om tiden för återrapportering ändras. För kontrollmål 7
(Ekonomi i projekt) redovisas utfall och eventuella risker för eller verkliga avvikelser mot tilldelade
medel på månadsvisa möten med Fastighets- & servicenämnden men att en extra kontroll görs per tertial
mht till två nya kontrollmoment.
Med den förslagna revideringen av rapporteringsfrekvens bedöms det att återrapportering till Fastighets& servicenämnden blir en enhetligare och mera ändamålsenlig återrapportering om den görs tertialvis för
de tre aktuella målen.
En revidering av rapporteringsfrekvens medför inga kostnader.
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Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
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Region Uppsalas redovisningschef
Förvaltningsdirektör Landstingsservice
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Fastighets- och servicenämnden

FSN2017-0001

§ 53
Månadsrapporter LRC och LSU
Beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Bilagor § 53
Ärendet
Landstingets resurscentrum och landstingsservice har att avge månadsrapporter till Fastighets- och
servicenämnden
Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
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FSN2017-0010

§ 54
Informationsärenden
Beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Ärendet





Redovisning av pågående fastighetsprojekt
Transport och logistik
Rehabilitering och tidig återgång
Namnbyte för Landstingets resurscentrum

Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
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FSN2017-0003

§ 55
Delegationsärenden
Beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt bilaga.
Bilagor § 55
Ärendet
I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom fastighets- och servicenämndens ansvarsområde
anmäls beslut enligt lämnad delegation.
Yrkande
Ordförande Johan Edstav (MP) yrkar att Fastighets- och servicenämnden beslutar enligt förelagt förslag
och finner bifall.
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FSN2017-0030

§ 56
Anmälan av inkomna skrivelser
Beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser.

Ärendet
Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av följande skrivelser.
1. Nacka tingsrätt, Mark och miljödomstolen – beslut 2017-04-07 återkallande av tillståndsansökan
(akvifer).
2. Sjukhusstyrelsens protokoll 2017 § 48/17 Fastighetsinvesteringsbehov inom sjukhusstyrelsens
verksamhetsområde 2018-2027 med bilagor.
3. Vårdstyrelsens protokoll 2017 § 36/17 Fastighetsinvesteringsbehov 2017-2027 för vårdstyrelsens
verksamhetsområde – underlag till investeringsplan med bilaga.
4. Kulturnämndens protokoll 2017 § 28 Prioriteringar för fastighetsinvesteringar 2018-2027 med
bilaga.
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