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Landstingsstyrelsen

Hemställan från Skärgårdsstiftelsen om låneram för
2008-2011
Ärendet
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har inkommit med hemställan om att
Stockholms läns landsting beviljar stiftelsen låneram för investeringar med
totalt 42 715 000 kronor för åren 2008-2011.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bevilja utlåning till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län med totalt
42 715 000 kronor för åren 2008-2011.
Landstingsstyrelsens förvaltnings synpunkter och kommentarer
Stockholms läns landsting är huvudfinansiär av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och lämnar ett årligt driftbidrag till verksamheten. Bidragsstorleken fastställs i samband med landstingsstyrelsens beslut om kommande års
budget. Stiftelsens investeringar uppgår årligen till cirka tio miljoner kronor och avser infrastruktur, jordbruk samt turism och service. Stiftelsens
styrelse har beslutat om 2008 års investeringar med 12 000 000 kronor och
2009 års investeringar med 10 515 000 kronor. För åren 2010-2011 har
styrelsen behandlat en preliminär investeringsbudget på 20 200 000 kronor, beslut kommer att fattas av stiftelsens styrelse under år 2009.
Förvaltningen har tagit del av underlaget från Skärgårdsstiftelsen och har
inget att erinra beträffande det bedömda investeringsbehovet. Stiftelsen är
en landstingsextern verksamhet och omfattas inte av principerna för landstingets investeringsprocess.
När det gäller utlåning till Skärgårdsstiftelsen vill förvaltningen initialt
nämna att frågan om utlåning till stiftelsens investeringsverksamhet har
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behandlats vid ett tidigare tillfälle år 2006 (LS 0604-0781) avseende investeringar 2006-2007. Den aktuella utlåningen föreslås ske på samma sätt,
det vill säga att lånet beviljas för åren 2008-2011 maximerat till 42 715 000
kronor baserade på stiftelsens bedömningar av investeringsbehovet för respektive år. Lånet föreslås löpa till marknadsmässiga villkor utifrån landstingets egna finansieringskostnader. Den exakta räntenivån fastställs därför
utifrån den marknadsränta som gäller vid det tillfälle Skärgårdsstiftelsen
vill ta upp lånet. Utbetalning av lån avseende investeringarna 2010-2011
förutsätter att investeringarna har beslutats av styrelsen för Skärgårdsstiftelsen.
Reverser utfärdas för varje lån upp till den totala låneramen på 42 715 000
kronor. Den räntekonstruktion som stiftelsen har efterfrågat är 30-åriga lån
med rak amortering och en första räntebindningsperiod på tio år. I likhet
med annan extern utlåning sker utlåningen via Koncernfinansiering.
I sammanhanget vill förvaltningen nämna att utlåningen till Skärgårdsstiftelsen kan innebära ökat upplåningsbehov för landstingets del med ökad
balansomslutning som följd. Resultatmässigt är dock upplägget neutralt för
landstinget. Därutöver kan nämnas att - beaktat den tidigare utlåningen på
22,8 miljoner kronor - kommer landstinget att få en ökad kreditrisk gentemot Skärgårdsstiftelsen vilken landstinget själv kan påverka i sin roll som
huvudfinansiär av stiftelsens verksamhet.
Slutligen vill förvaltningen peka på att stiftelsens investeringsverksamhet
medför en årlig ökning av kapitalkostnader preliminärt beräknad till cirka
800 000 kronor. Beslut om låneramen medför inget löfte om utökat driftbidrag.
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