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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Stiftelsernas årsredovisningar 2008
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet
I detta ärende redovisas årsredovisning 2008 inkl revisionsberättelse för de
stiftelser i vilka landstinget är intressent som stiftare – antingen ensam eller
tillsammans med andra.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningarna 2008
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelserna Cancercentrum
Karolinska, Centrum för Molekyl Medicin, Clara, Stockholms läns museum,
Stockholms läns äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
Stockholms Konserthusstiftelse.

Bilagor
1 Förteckning över stiftelser
2 Ekonomisk sammanställning 2008
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 juni 2010.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 24 augusti 2010.

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har den 4 juni 2010 föreslagit landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningarna 2008,
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelserna Cancercentrum
Karolinska, Centrum för Molekyl Medicin, Clara, Stockholms läns museum,
Stockholms läns äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
Stockholms Konserthusstiftelse.
Årsredovisningar för 2008 har inkommit till landstinget från stiftelser där
landstinget är stiftare ensam eller tillsammans med andra.
Stiftelsernas årsredovisningar har sedan lång tid tillbaka gått till landstingsfullmäktige för beslut. Enligt senaste beslut om hanteringsordning – landstingfullmäktige LS 9905-0339 – vad gäller stiftelsernas årsredovisningar
skall landstinget endast behandla årsredovisningarna för de stiftelser som
landstinget ensam eller tillsammans med någon annan är stiftare av. Det ska
också finnas inskrivet i stadgarna att landstinget skall bevilja ansvarsfrihet.
Enligt gällande stiftelselag (1994:1220), 5 kap 4§, kan flera parter, däribland
stiftaren samt de som enligt stiftelseförordnandet har rätt att föra sådan talan,
väcka talan om skadestånd. Bland de stiftelser, i vilka landstinget på olika
sätt har ett engagemang, finns ett flertal i vars stadgar det föreskrivs att
landstinget skall pröva ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. Prövningen
preciseras olika för stiftelserna. För vissa stiftelser anges landstingsfullmäktige och för ytterligare andra anges endast huvudmännen eller stiftarna.
Landstingets godkännande av denna grupp av stiftelsers årsredovisningar
innebär att landstinget för sin del avstår från den ovan redovisade rätten att
väcka talan om skadestånd. Föreslås att landstingsfullmäktige godkänner
årsredovisningar och beviljar styrelserna ansvarsfrihet för alla de stiftelser i
vars stadgar det framgår att landstinget skall pröva ansvarsfrihet. Se bilaga.
I samtliga fall har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för respektive styrelse
eller konstaterat att revisionen inte givit anledning till anmärkning
beträffande årsredovisning, räkenskaperna eller förvaltningen.
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Årsredovisningarna har registrerats och finns hos registrator men bifogas
inte detta ärende.
Miljöbedömning
Ingen miljöpåverkan
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Bilagor
Stiftelse i vilken landstinget är ensam stiftare:
Cancercentrum Karolinska
Centrum för Molekyl Medicin
Stiftelsen Clara
I samtliga dessa fall skall ansvarsfriheten för styrelsen prövas av landstingsfullmäktige.
Stiftelse där landstinget är stiftare tillsammans med andra:
Stiftelsen Stockholms läns museum (ansvarsfrihet prövas av huvudmännen)
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum (ansvarsfrihet prövas av stiftarna)
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Stockholms Konserthusstiftelse
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Bilaga 2

Stiftelser
Ekonomisk sammanställning 2008

Stiftelse 2008
Tkr
Cancercentrum Karolinska
Centrum för Molekylär Medicin
Clara
Stockholms läns museum
Stockholms läns äldrecentrum
Skärgårdsstiftelsen i Sthlms län
Stockholms Konserthusstiftelse

1)

SLL-bidrag

Övriga
1)
intäkter

Årets
resultat

Balansomslutning

Varav eget
kapital

0
0
0
7 760
4 848
42 240
101 000

17 510
21 857
90 300
20 681
26 966
34 890
41 823

-555
-6 495
1 861
-567
1 394
-505
-1 900

114 325
165 050
1 328 396
9 171
30 768
60 028
84 989

67 973
86 630
177 974
3 420
7 552
3 550
23 159

Försäljning, hyror, fastighetsförvaltning, övriga verksamhetsintäkter inkl bidrag från
andra givare än SLL

