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Landstingsstyrelsen

Ägartillskott Karolinska och justerade resultatkrav
Karolinska, SL och Koncernfinansiering

Ärendet
Ärendet avser ägartillskott år 2007 till Karolinska universitetssjukhuset samt
justering av resultatkraven år 2007 för Karolinska Universitetssjukhuset, AB
Storstockholms Lokaltrafik samt Koncernfinansiering.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

bevilja Karolinska Universitetssjukhuset ett ägartillskott på 100
miljoner kronor år 2007,

att

justera Karolinska Universitetssjukhusets resultatkrav 2007 till
minus 270 miljoner kronor,

att

justera AB Storstockholms lokaltrafiks resultatkrav 2007 till 100
miljoner kronor samt

att

justera Koncernfinansierings resultatkrav 2007 till 515 miljoner
kronor.

Bakgrund
Förhandlingarna avseende vårdavtal 2007 mellan Beställare Vård och
Karolinska Universitetssjukhuset har inte resulterat i påskrivna avtal.
Parterna stod så sent som i januari långt ifrån varandra avseende nivån på
den ekonomiska ersättningen. Ägaren har därför kommit överens med
Karolinska Universitetssjukhuset om att tillskjuta ett ägartillskott 2007 på
100 miljoner kronor samt att justera ned resultatkravet från minus 100
miljoner kronor till minus 270 miljoner kronor för att skapa realistiska
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budgetförutsättningar 2007. Ägartillskottet samt justeringen av
resultatkravet är av engångskaraktär.
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ska enligt tidigare givna
förutsättningar till och med år 2010 erlägga en årlig kapitalkostnadsersättning på 239 miljoner kronor till SJ för pendeltågtrafikens
fordon och infrastruktur. Under förutsättning av fullmäktiges beslut rörande
årsbokslut kommer ersättningen avseende perioden 2007 till och med 2010
att kostnadsföras i årsbokslut 2006. Detta skapar utrymme för att höja SL:s
resultatkrav 2007 till 100 miljoner kronor. Parallellt med ovan justeras
resultatkravet för Koncernfinansiering med 68 miljoner kronor till 515
miljoner kronor.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det är befogat att ägaren tillskjuter 100 miljoner
kronor i ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset 2007 samt att
resultatkravet 2007 sänks till 270 miljoner kronor. Karolinska står inför
stora ekonomiska utmaningar de kommande åren och det är viktigt att
Karolinska har realistiska förutsättningar att klara sin budget 2007 så att full
kraft kan läggas på att identifiera, och börja genomföra, såväl operationella
som strukturella åtgärder syftande till att skapa en långsiktig ekonomi i
balans.
Förvaltningen instämmer i att kostnadsföringen 2006 av
kapitalkostnadsersättningen 2007-2010 till SJ skapar ett utrymme för att
justera SL:s resultatkrav 2007.
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