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Diarienummer
LS 0808-0772

Kammarrätten i Stockholm
Avdelning 3, rotel 034
Box 2302
103 17 Stockholm

Yttrande i mål nr 6629-08
Stockholms läns landsting (landstinget) får med anledning av att
kammarrätten genom underrättelse 2009-05-12 lämnat landstinget tillfälle
att komma in med yttrande över Per-Ola Larssons skrivelse 2009-05-03
anföra följande.
Per-Ola Larsson vidhåller att det överklagade beslutet strider mot 8 kap 12
§ kommunallagen och därför är olagligt och ska upphävas.
Stockholms läns landsting vidhåller å sin sida sitt tidigare bestridande.
Per-Ola Larsson återkommer således till sin huvudinvändning, att det
överklagade beslutet saknar uppgift om hur ägartillskottet om 100 miljoner
kronor till Karolinska Universitetssjukhuset ska finansieras.
Ett förtydligande bör göras i anslutning till detta.
Av det överklagade beslutet framgår att fullmäktige beslutade att bevilja
Karolinska Universitetssjukhuset ett ägartillskott på 100 miljoner kronor år
2007, att justera sjukhusets resultatkrav 2007 (från minus 100 miljoner
kronor; anm. här) till minus 270 miljoner kronor, att justera AB
Storstockholms lokaltrafiks resultatkrav till 100 miljoner kronor samt att
justera Koncernfinansierings resultatkrav 2007 till 515 miljoner kronor.
Av tredje att-satsen framgår således att fullmäktige beslutade att justera AB
Storstockholms lokaltrafiks resultatkrav 2007 till 100 miljoner kronor.
Skrivningen anger inte omedelbart om beslutet avser en höjning eller en
sänkning av kravet och kan mot denna bakgrund missförstås. I landstingets
tidigare yttrande framstår felaktigt som att det, i likhet med vad som gällde
för Karolinska Universitetssjukhuset, skulle röra sig om en nedskrivning
även av AB Storstockholms lokaltrafiks resultatkrav. Det är viktigt att
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klargöra att så alltså inte var fallet. Av den här bifogade bilagan med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, vilken även var bilaga till
landstingsstyrelsens ärende, framgår att det rörde sig om en höjning av
resultatkravet på AB Storstockholms lokaltrafik med 100 miljoner kronor.
Den beslutade höjningen av kraven på AB Storstockholms lokaltrafik samt
den samtidigt beslutade justeringen av resultatkravet för
Koncernfinansiering med 68 miljoner kronor skapade det finansiella
utrymmet för ägartillskottet till Karolinska Universitetssjukhuset.
Därigenom uppfyllde landstingsfullmäktige kravet i 8 kap. 12 §
kommunallagen och angav hur ägartillskottet till Karolinska
Universitetssjukhuset skulle finansieras.
Slutligen kan anmärkas att de granskningar som landstingets revisorer har
gjort inte har föranlett några anmärkningar gällande omständigheter som
klaganden åberopat till stöd för sin talan i detta mål.
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