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Landstingsstyrelsen

Bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
I ärendet ges förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och förslag till
former för finansiering och drift av den föreslagna stiftelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science
att godkänna stadgarna för Stiftelsen Flemingsberg Science
att tillskjuta ett stiftelsekapital på 3 500 000 kronor
att i 2011 års budgetprocess inrymma finansieringen av stiftelsekapitalet
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för bildandet av Stiftelsen Flemingsberg
Science
att uppdra åt landstingsstyrelsen att för Stockholms läns landstings del besluta om
samarbetsavtal för åren 2011-2013 mellan Stiftelsen Flemingsberg Science och stiftelsens stiftare
att som styrelseledamöter för perioden 2011 – 2013 utse landstingsdirektör Mona
Boström och FoUU-direktör Thorbjörn Ekström
att beslut i detta ärende gäller under förutsättning av att övriga berörda huvudmän
fattar likalydande beslut
att omedelbart justera beslutet
Bilagor
Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2010-09-01
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dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att bemyndiga landstingsdirektören att underteckna stiftelseförordnandet och andra
för stiftelsens bildande nödvändiga dokument.

Flemingsberg är en viktig del av Stockholmsregionens utveckling. I den regionala
utvecklingsplanen (RUFS 2010) lyfts Flemingsberg fram som en potentiell regional
kärna i södra Stockholmsregionen.
Till grund för utvecklingsarbetet i Flemingsberg ligger Utvecklingsprogrammet för
den regionala kärnan Flemingsberg som antogs av kommunfullmäktige i Huddinge
och Botkyrka samt landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting (SLL) år 2007.
Till de fem övergripande strategierna i utvecklingsprogrammet hör att dra fördel av
forskning och högre utbildning samt att stimulera innovation och entreprenörskap.
För att ytterligare stärka samarbetet och tydliggöra ett gemensamt långsiktigt engagemang för Flemingsbergs fortsatta utveckling föreslås att samverkan fortsätter genom att en särskild stiftelse inrättas.
Stiftelsen Flemingsberg Science föreslås bildas fr o m den 1 januari 2011. Stiftare är
Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Södertörns högskola.
Stiftelsen har till ändamål att främja utveckling av kunskapsintensiv verksamhet i
Flemingsberg. Till följd av detta ändamål ska stiftelsen bland annat:
-

-

Främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.
Medverka till att industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras.
Genomföra informations- och marknadsföringsaktiviteter för att öka kunskapen om Flemingsberg som etableringsalternativ för kunskapsintensiv verksamhet.
Initiera och medverka i samarbeten med externa parter.

Stiftelsen ska drivas utan vinstsyfte.
Av stiftelsens totala kapital om 10 miljoner kronor tillskjuter Stockholms läns landsting 3,5 miljoner kronor. För finansiering av stiftelsekapitalet skapas utrymme i
2011-års budget. Vidare bidrar landstinget under tre år med ett årligt driftbidrag om 1
miljon kronor, vilket är samma nivå som tidigare. Ett samarbetsavtal för åren 20112013 träffas mellan Stiftelsen och SLL som reglerar detta. Driftbidraget finansieras
inom befintliga ramar.
Det övergripande ansvaret för genomförandet av Utvecklingsprogrammet ska även
fortsättningsvis ligga på en politisk styrgrupp. Stiftelsens styrelse utgörs av tjänste-
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män mot bakgrund av att styrelsens uppgift är av mer operativ karaktär, d v s genomföra de politiska besluten och driva utvecklingsprogrammet.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Stf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 september 2010 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science, att godkänna stadgarna för Stiftelsen Flemingsberg Science, att tillskjuta ett stiftelsekapital på 3 500 000 kronor, att i 2011
års budgetprocess inrymma finansieringen av stiftelsekapitalet, att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science, att uppdra åt landstingsstyrelsen att för Stockholms läns landstings del besluta om samarbetsavtal för åren 2011-2013 mellan Stiftelsen Flemingsberg Science och stiftelsens
stiftare, att som styrelseledamöter för perioden 2011 – 2013 utse landstingsdirektör
Mona Boström och FoUU-direktör Thorbjörn Ekström
Under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – föreslås landstingsstyrelsen
för egen del besluta
att bemyndiga landstingsdirektören att underteckna stiftelseförordnandet och andra
för stiftelsens bildande nödvändiga dokument.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 september 2010.

