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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Ändring av bolagsordningar
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Landstingsdirektören föreslår ändringar i bolagsordningar.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att ändra bolagsordningar i enlighet med landstingsdirektörens förslag.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 april 2003.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2003.

Bilaga
Förslag till ändring av bolagsordningar

2003-03-26
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Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 26 mars 2003 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att ändra bolagsordningar i enlighet med vad som framgår av bilaga.
Bilaga till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande bifogas (bilaga).
Föreslagen ändring av bolagsordningarna för alla av landstinget direkt eller
indirekt helägda bolag föranleds av ändrad organisation och därmed även
ändrat arbetssätt för de förtroendevalda revisorerna (lekmannarevisorer
enligt aktiebolagslagens vokabulär). Det nya arbetssättet/organisationen
innebär att antalet lekmannarevisorer utökas till ett större antal än det som
anges i nu gällande bolagsordningar. Ändringar i bolagsordningarna måste
därför gö ras.
Antalet revisorsgrupper utökas från två till tre med anpassning till revisionsuppgifterna för den nya landstingsorganisationen. I varje revisorsgrupp finns sex revisorer och uppgifterna som ersättare läggs på de olika
gruppernas revisorer inbördes. Uppdragen som förtroendevalda s k lekmannarevisorer i landstingets bolag integreras med revisorsgruppernas
arbete.
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BILAGA - Förslag till ändring av respektive paragraf om lekmannarevisorer i bolagsordningarna för Landstingshuset i Stockholm AB, AB
Stockholms Läns Landstings Internfinans, Huddinge Universitetssjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Norrtälje Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms Län
AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB,
MediCarrier AB, Locum AB och Waxholms Ångfartygs AB samt AB
Storstockholms Lokaltrafik
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

För samma period som gäller bolagets
revisor skall fullmäktige utse lägst en
och högst tre * lekmannarevisor (-er )
med supplent (-er).

För samma period som gäller bolagets
revisor skall fullmäktige utse lägst en
och högst sex lekmannarevisor (-er )
med ersättare. .

* Nuvarande lydelse enligt ovan gäller för bolag bildade efter
2000-03-31.
För bolag bildade tidigare har lydelsen varit ” en lekmannarevisor med
suppleant”.
Föreslagen lydelse skall dock gälla samtliga bolag.

