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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Justering av eget kapital för Karolinska Universitetssjukhuset
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Ägarutskottet föreslår att Karolinska Universitetssjukhusets egna kapital
justeras så att det vid tidpunkten för bildandet uppgick till önskad nivå, det
vill säga summan av det egna kapitalet vid Karolinska sjukhuset och
Huddinge universitetssjukhus AB.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att tillskjuta Karolinska Universitetssjukhuset eget kapital så att det skall
uppgå till 900 000 000 kronor per den 1 januari 2004
Landstingsstyrelsen har, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut,
för egen del beslutat att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder
som krävs för att ändra kapitalstrukturen för Karolinska Universitetssjukhuset.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 3 november 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 9 november 2004.

M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:
”Det var olyckligt att avbolagisera Huddinge sjukhus. Vi menar att bolagsformen är att föredra framför förvaltningsformen. Erfarenheterna från de
bolagiserade sjukhusen visar med all önskvärd tydlighet att bolagsformen
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tydliggör ansvarsfördelningen mellan beställare och utförare av hälso- och
sjukvård. Bolagsformen har även visat sig kunna erbjuda kortare beslutsvägar och erbjuder större möjlighet att rekrytera bred styrelsekompetens.
Kapitaliseringen är nödvändig mot bakgrund av de beslut som fullmäktige
fattat, men vi har en annorlunda, mer modern, syn på hur sjukvården bör
organiseras i Stockholms läns landsting.”

Ärendet och dess beredning
Ägarutskottet har den 20 oktober 2004, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta att tillskjuta Karolinska Universitetssjukhuset eget kapital så att det
uppgick till 900 000 000 kronor per den 1 januari 2004
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som krävs för
att ändra kapitalstrukturen för Karolinska Universitetssjukhuset.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Det var olyckligt att avbolagisera Huddinge sjukhus. Vi menar att
bolagsformen är att föredra framför förvaltningsformen. Erfarenheterna från
de bolagiserade sjukhusen visar med all önskvärd tydlighet att bolagsformen
tydliggör ansvarsfördelningen mellan beställare och utförare av hälso- och
sjukvård. Bolagsformen har även visat sig kunna erbjuda kortare
beslutsvägar och erbjuder större möjlighet att rekrytera bred
styrelsekompetens.
Kapitaliseringen är nödvändig mot bakgrund av de beslut som fullmäktige
fattat, men vi har en annorlunda, mer modern, syn på hur sjukvården bör
organiseras i Stockholms läns land sting.”
Fp- och kd-ledamöterna kompletterade därutöver m-, fp- och kd- ledamöternas särskilda uttalande med att det som framförs i uttalandet inte berör
Karolinska universitetssjukhusets nuvarande styrelse.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 oktober 2004 bifogas (bilaga).
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Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Ärendet
Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) bildades den 1/1 2004 genom
en sammanslagning av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB (HS AB). Det nya Karolinska är en förvaltning som drivs under
bolagsliknande former. Detta innebär bland annat att Karolinska ska ha ett
eget kapital och att storleken på detta egna kapital ska vara väl avvägd. Så
blev inte fallet när sammanslagningen genomfördes då det egna kapital som
fanns i HS AB enligt lag inte kunde föras över till förvaltningen Huddinge
Universitetssjukhus, som bildades som en direkt följd av beslutet den
3/11 2003 om en sammanslagning, utan kvarstod i det vilande bolaget
HS AB.
Med anledning av ovan bör Karolinska Universitetssjukhusets egna kapital
justeras så att det uppgick till önskad nivå den 1/1 2004. Denna nivå är
900 miljoner kronor, vilket motsvarar det egna kapital på 350 mkr som
beslöts att HS AB skulle ha vid bildandet den 1/1 2002 plus det egna kapital
på 550 mkr som beslöts att Karolinska Sjukhuset skulle ha när verksamheten
skulle börja drivas under bolagsliknande former den 1/1 2003.
Tillskottet av eget kapital sker genom överföring av likviditet från Huddinge
Universitetssjukhus AB (vilande bolag) till Landstinget som en effekt av att
det egna kapitalet i HS AB kan nedsättas enär all verksamhet överförts till
Karolinska Unive rsitetssjukhuset. Slutlig reglering sker i samband med att
nedsättning av bolagets egna kapital blir registrerat av Bolagsverket.
Överflyttning av eget kapital reducerar på inget sätt budgetramarna.

