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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Ansökan om ökat landstingsbidrag för Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter Svärd

Ärendet
Skärgårdsstiftelsen ansöker om ökat landstingsbidrag för Skärgårdsstiftelsen
i Stockholms län.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att för år 2008 bevilja ökat driftbidrag med 1 334 000 kronor för kapitalkostnader avseende av landstinget tidigare beviljat lån för år 2006 och 2007
att för år 2008 bevilja ökat driftbidrag med 341 000 kronor för kapitalkostnader avseende investeringslån som Skärgårdsstiftelsen avser lyfta under
år 2008
att beviljat ökat driftbidrag finansieras av enheten koncernfinansiering,
medan betalning ombesörjs av landstingsstyrelsens förvaltning på sedvanligt
sätt vad gäller driftsbidrag till Skärgårdsstiftelsen.
Skärgårdsstiftelsens ansökan om utökat driftsbidrag är en funktion av det lån
som landstingsfullmäktige beviljat Skärgårdsstiftelsen (LS 0604-0781). Detta
lån medför ökade kostnader. I den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten
för 2008 har avsatts medel för ökat driftsbidrag till Skärgårdsstiftelsen, vilka är
budgeterade i Koncernfinansiering.

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 23 januari 2008.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 19 februari 2008.

Ärendet och dess beredning
Skärgårdsstiftelsen har den 18 juni 2007 beslutat att ansöka om ökat
landstingsbidrag med 1 675 000 kronor för kapitalkostnader avseende
landstingets tidigare beviljat lån för år 2006 och 2007, att överlämna
preliminär investeringsbudget för år 2008-2009 till landstinget som grund
för landstingsfullmäktiges beslut om kommande investeringslån för
stiftelsen.
Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 13 december 2007 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att för år
2008 bevilja ökat driftbidrag med 1 334 000 kronor för kaptialkostnader
avseende av landstinget tidigare beviljat lån för år 2006 och 2007, att för år
2008 bevilja ökat driftbidrag med 341 000 kronor för kapitalkostnader
avseende investeringslån som Skärgårdsstiftelsen avser lyfta under år 2008,
att beviljat ökat driftbidrag finansieras av enheten koncernfinansiering,
medan betalning ombesörjs av landstingsstyrelsens förvaltning på sedvanligt
sätt vad gäller driftsbidrag till Skärgårdsstiftelsen.
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Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Skärgårdsstiftelsens ansökan om ökat driftbidrag har direkt koppling till
ärende LS 0604-0781 där Landstingsfullmäktige beviljar Skärgårdsstiftelsen
lån avseende investeringar. I slutet av detta ärende påpekas speciellt
följande:
”Slutligen vill förvaltningen peka på att enligt stiftelsens beräkningar medför
investeringarna behovet av anslagshöjningar, i detta fall högre driftbidrag,
till följd av ökade kapitalkostnader, dvs. ränta och avskrivningar.”
Förvaltningen har av Skärgårdsstiftelsen begärt och fått in underlag för de
lån som är aktuella. Materialet återfinns i bilaga till tjänsteutlåtandet.
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Bilaga 1.1
Specifikation av amortering samt ränta uppdelat på lån

Kostnader för Landstingslån 2008
(1 000-tal kronor)
Lånebelopp

Amortering

Ränta

Summa

Lånenummer 210761

6 530

218

257

475

Lånenummer 210871

10 377

346

513

859

4 050

135

206

341

699

976

1 675

Påbörjade investeringar, lånet kommer att
lyftas under 2008

I bilden ovan visas oavkortat den specifikation Skärgårdsstiftelsen inkommit med för
att redovisa fördelningen av de 1 675 tkr som ärendet rör.
•
•
•

Amortering och ränta för existerande lån uppgår till 475 + 859 = 1 334 tkr.
Amortering och ränta för planerade lån uppgår till 341 tkr.
Totalt 1 675 tkr, den summa som Skärgårdsstiftelsen ansöker om.

