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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Redovisningsperiod 2004 för Stockholms läns sjukvårdsområde
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Ägarutskottet föreslår att sjukvårdsområdet får ett redovisningsmässigt
ansvar för boksluten under året 2004. Efter sammanläggningen av de tre
produktionsområdena den 1 april 2004 bildades Stockholms läns
sjukvårdsområde.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att upprätta månads-, delårsoch årsbokslut omfattande perioden från och med den 1 januari 2004 till och
med den 31 december 2004.

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2004-03-23
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 juni 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 juni 2004.

Ärendet och dess beredning
Ägarutskottet har den 30 mars 2004, enligt landstingsdirektörens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att upprätta månads-, delårsoch årsbokslut omfattande perioden från och med den 1 januari 2004 till och
med den 31 december 2004.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 mars 2004 bifogas (bilaga).
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Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Landstingsstyrelsens förvaltning rekommenderar, såväl från uppföljningssynpunkt som arbetsinsatssynpunkt, att Stockholms läns sjukvårdsområde
upprättar månads-, delårs- och årsbokslut omfattande perioden från och med
1 januari 2004 till och med 31 december 2004.
Boksluten föreslås vara en konsolidering av samtliga tre produktionsområden samt det nya sammanslagna området, Stockholms läns sjukvårdsområde.
Den mest väsentliga frågan att belysa i samband med detta beslut avser
ansvaret för SLSOs styrelse avseende perioden 1 januari till 31 mars 2004.
I samband med tidigare gjorda utredningar kring bolagisering av sjukvårdsverksamhet har landstingets jurister utrett huruvida det föreligger legala
hinder att låta verksamhetsöverlåtelsen redovisningsmässigt ske per den
1 januari även om överlåtelsen avser ett senare datum. Skälet till retroaktiviteten är att överlåtelsen redovisningsmässigt skulle kunna hanteras lättare
om bolagets första verksamhetsår blir obrutet, dvs. samma skäl som föreligger beträffande SLSO. Det finns inte några legala hinder och medför
heller inte några andra komplikationer av juridisk art att ge den nya styrelsen
för SLSO ett retroaktivt redovisningsansvar för verksamheten. Formellt
kommer det dock att uppstå ett delat ansvar för landstingsstyrelsen och
styrelsen för SLSO för perioden den 1 januari till den 31 mars 2004.

