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Landstingsstyrelsen

Ägartillskott om 45 mkr vardera till Danderyds Sjukhus AB
och Södersjukhuset AB
Ärendet
I ärendet föreslås att Danderyds Sjukhus AB samt Södersjukhuset AB ges
45 mkr vardera i budget för 2007 i form av ägartillskott.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

bevilja Danderyds Sjukhus AB ett ägartillskott om 45 mkr i budget
för 2007

att

bevilja Södersjukhuset AB ett ägartillskott om 45 mkr i budget för
2007

att

ge Danderyds Sjukhus AB i uppdrag att, i nära samråd med Hälsooch sjukvårdsnämnden och Landstingsstyrelsens förvaltning, till den
1 april 2007 utreda och redovisa möjligheterna för fortsatt
effektivisering och andra förutsättningar för kostnadsreduktion under
2008 motsvarande ovan nämnda ägartillskott

att

ge Södersjukhuset AB i uppdrag att, i nära samråd med Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Landstingsstyrelsens förvaltning, till den 1
april 2007 utreda och redovisa möjligheterna för fortsatt
effektivisering och andra förutsättningar för kostnadsreduktion under
2008 motsvarande ovan nämnda ägartillskott

Bakgrund
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Avtalsförhandlingarna inför 2007 mellan beställaren å ena sidan samt
Danderyds Sjukhus AB och Södersjukhuset AB å andra sidan har ej kunnat
avslutas med påskrivna vårdavtal. Parterna stod så sent som i slutet av
december 2006 långt ifrån varandra avseende nivån på den ekonomiska
ersättningen.
Särskilda budgetmöten genomfördes därför mellan ägaren, beställaren samt
respektive sjukhus i slutet av december 2006. Sammanfattningsvis har vid
dessa möten Danderyds Sjukhus AB och Södersjukhuset AB av ägaren
erbjudits 45 mkr vardera, utöver den ersättningsnivå de blivit erbjudna av
beställaren, för att kunna presentera budgetar för 2007 i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslutade resultatkrav. Bidragen är av
engångskaraktär. Dessutom föreslogs att ägaren skulle ställa ut en
kapitaltäckningsgaranti på 52 mkr för Danderyds Sjukhus AB.
Parterna har enats om en gemensam tolkning att tillskottet skall ses som en
brygga samtidigt som nedanstående två spår bearbetas:
•

Fortsatta effektiviseringsåtgärder utifrån Helseplan,
självkostnadsanalyser och annan benchmarking genomförs. Målet är
att samla ett tillräckligt och gemensamt uppbyggt faktaunderlag för
att kunna inleda en ny prisförhandling inför år 2008 på en nivå som
båda parter finner rimlig.

•

De båda sjukhusen skall sänka sina kostnader med belopp
motsvarande 2007 års omställningsbidrag år 2008. I samråd med
beställarna utreds vad detta skulle innebära i förändrat uppdrag och
hur sjukvårdssystemet skall hantera den vårdvolym som då kan
behöva flyttas till andra sjukhus.

Utredningens båda spår skall genomföras i nära samverkan med beställaren
och ägaren och avrapporteras i Hälso- och sjukvårdsnämnden och i
Produktionsutskottet. Utredningen skall enligt överenskommelse mellan
parterna vara klar i sin helhet senast 1 april 2007.
Resultatprognosen för 2006, enligt novembers månadsbokslut, pekade mot
ett underskott på -70 mkr för Danderyds Sjukhus AB. För 2007 har
landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav på -30 mkr. Om dessa
sammanlagda underskott skulle bli ännu större finns risk för att bolagets
eget kapital kommer att uppgå till mindre än hälften av det registrerade
aktiekapitalet, vilket enligt gällande regelverk för aktiebolag erfordrar
särskilda åtgärder i form av upprättande av kontrollbalansräkning. Mot
bakgrund av detta föreslogs på det särskilda budgetmötet att ägaren skulle
ställa ut en kapitaltäckningsgaranti för Danderyds Sjukhus AB. Från
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Danderyds Sjukhus AB´s sida angavs detta vara en förutsättning för påskrift
av vårdavtalet för 2007.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det är befogat att ägaren tillskjuter 45 mkr vardera
till Danderyds Sjukhus AB samt Södersjukhuset AB, utöver den
ersättningsnivå de blivit erbjudna av beställaren i avtalsförhandlingarna, för
att dessa bolag skall kunna presentera budgetar för 2007 i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslutade resultatkrav. Förvaltningen finner det
också väsentligt att poängtera att ägartillskotten är av engångskaraktär och
inte höjer de ekonomiska ramarna även för 2008 och framåt.
Förvaltningen föreslår att finansiering av ägartillskotten uppgående till
sammanlagt 90 mkr sker genom att sjukhusen debiterar 2930
Koncernfinansiering.
En förutsättning som angavs från Danderyds Sjukhus AB:s sida i de
diskussioner som förts rörande avtalssituation och ägartillskott 2007 har
varit att ägaren ställer ut en kapitaltäckningsgaranti i syfte att eliminera
risken för att kontrollbalansräkning skall behöva upprättas.
Kapitaltäckningsgarantin hanteras i särskild ordning. Landstingsfullmäktige
fattar beslut om ram avseende kapitaltäckningsgarantier för Landstingshuset
i Stockholm AB och dess dotterbolag (LS 0701-0116). Styrelsen i
Landstingshuset i Stockholm AB behandlar redan Danderyds Sjukhus AB´s
hemställan om kapitaltäckningsgaranti och förbereder ett ärende till
landstingsstyrelsen för beslut.

Göran Stiernstedt

