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Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2011
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
ÄRENDET
Stockholm Care AB anhåller om bidrag för utveckling av Tobias Registret motsvarande den summa som avser registret och återgår till Landstingshuset i Stockholm
AB i samband med 2010 års resultat.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bevilja Stockholm Care AB ett bidrag år 2011 på 1 173 595 kronor för utveckling
av Tobias Registret
att finansiering sker inom ramen för koncernfinansiering.
Stockholm Care AB äger och förvaltar Tobias Registret som är ett nationellt register
för stamcellsdonationer. Stockholm Care AB uppvisade i årsbokslut 2010 ett överskott om 1 173 595 kronor som är hänförligt till Tobias Registret. Det föreslagna
bidraget motsvarar det belopp som avser Tobias Registret och återgick till Landstingshuset i Stockholm AB i samband med beslut om 2010 års resultat.

Torbjörn Rosdahl

Bilagor
1 Stockholm Care AB:s skrivelse
2 Tf landstingsdirektörens tj änsteutlåtande

2011-02-22
2011-04-27

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2011-06-08

2
LS 1103-0312

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Stockholm Care AB har i skrivelse den 22 februari 2011 (bilaga) hemställt om att få
1 173 595 kronor åter av 2010 års resultat att disponera som utvecklingsbidrag för
Tobias Registret.
Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 27 april 2011 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att Stockholm Care AB får
ett bidrag år 2011 på 1 173 595 kronor för utveckling av Tobias Registret, att finansiering sker inom ramen för koncernfinansiering.
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 juni 2011.

Stockholm Care
Arikom
Stockholms läns landsting
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Ang Tobias Registrets resultat - anhållan
Tobias Registret, som är Sveriges nationella benmärgs/stamcellsregister, ägs och
förvaltas av Stockholm Care AB för SLLs räkning.Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har rekommenderat alla landsting och regioner att fr o m hösten 2009 och 3 år
framåt betala 0.40 öre per invånare för utveckling av Tobias Registret, dvs främst för
rekrytering av nya donatorer men även för att investera i ett nytt datasystem,
personalutveckling samt ackreditering av registret. Tobias Registret har under 2010
erhållit utvecklingsbidrag med 3 039 010 (1 465 372) kr för kvalitetshöjande åtgärder.
Totalt 1 244 477 (676 758) kr har ianspråktagits för typningar av nya donatorer samt
byte av donatorsystem. Ett belopp av 1 794 533 (788 614) kr har överförts till 2011
för fortsatt utveckling. Tobias Registret hade den 31 december 2010 totalt 40 451
potentiella donatorer i registret. Därtill kommer 1 367 navelsträngsenheter.
Det förhållandet att Tobiasregistret bedrivs i bolagsform och i huvudsak finansieras
med försäljningsintäkter ställer krav på att samtliga landsting har full insyn i
verksamheten. Då registret i årsbokslut 2010 uppvisar ett överskott uppgående till
1 173 595 kronor anhåller styrelsen för Stockholm Care AB att få detta belopp åter
från ägarna i form av ett utvecklingsbidrag för Tobias Registret att användas enligt
kriterierna ovan.
Tobias Registret hade den 31 december 2010 totalt 40 451 potentiella donatorer i
registret. Därtill kommer 1 367 navelsträngsenheter. Målet är att behålla minst 40.000
potentiella donatorer i registret. Under 2010 bortföll 722 donatorer ur registret på
grund av åldersregeln (60 år). Fram till år 2023 kommer vi att tappa totalt 19.621
donatorer p g a åldersregeln •* det ger ett snitt på 1 509 per år. Hittills har rekrytering
skett främst genom blodcentralerna. Vi ökar nu våra ansträngningar för att rekrytera
nya donatorer i åldern 18-35 år. Vi har bl a vänt oss till Apoteket AB samt till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att få möjlighet att sprida
informationsmaterial och ansökan vid dessa organs lokala avdelningar.
Mot denna bakgrund anhåller styrelsen för Stockholm Care AB att få 1 173 595
kronor åter av 2010 års resultat att disponera som utvecklingsbidrag för Tobias
Registret.
Stockholm Care AB
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Landstingsstyrelsen

Bidrag till Stockholm Gare AB för utveckling av Tobias
Registret år 2011
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har mottagit en hemställan från Stockholm Care AB
om bidrag för utveckling av Tobias Registret motsvarande den summa som
avser registret och återgår till Lahdstingshuset i Stockholm AB i samband
med 2010 års resultat.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-27
Hemställan från Stockholm Care AB, 2011-02-22
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att Stockholm Care AB får ett bidrag år 2011 på 1173 595 kronor för
utveckling av Tobias Registret i enlighet med detta tjänsteutlåtande
att finansiering sker inom ramen för Koncernfinansiering.
Förvaltningens f ö r s l a g och motivering
Bakgrund

Stockholm Care AB äger och förvaltar Tobias Registret som är ett nationellt
register för stamcellsdonationer. Stockholm Care AB uppvisar i årsbokslut
2010 ett överskort om 1173 595 kronor som är hänförligt till Tobias
Registret. Detta belopp, som överstiger budgeterat resultatkrav, återförs till
Landstingshuset i Stockholm AB i samband med årsbokslut 2010 enligt
gällande resultatdispositioner för landstingsägda bolag.
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Beviljade medel

2006-2010

Landstingsstyrelsen beslutade våren 2006, i enlighet med förslag från
dåvarande ägarutskottet, om driftsbidrag på sammanlagt 7 500 000 kr för
utveckling av Tobias Registret. Beloppet fördelades över tid enligt följande:
3 000 000 kr år 2006, 2 500 000 kr år 2007 samt 2 000 000 kr år 2008

(LS 0503-0447). Landstingsstyrelsen beslutade våren 2009, i enlighet med
förslag från produktionsutskottet, om driftsbidrag om 444 840 kronor
motsvarande den summa som återgått till Landstingshuset i Stockholm AB
i samband med årsbokslut 2006 (LS 0810-0963). Landstingsstyrelsen
beslutade också att fortsatt finansiering av Tobias Registrets utveckling i
första hand bör ske genom avgifter från användare av registret och/eller
nationellt bidrag. Efter hemställan från Stockholms läns landsting hos
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har SKL rekommenderat
landsting och regioner att fr o m hösten 2009 och tre år framåt bidra med
0,40 öre per invånare för utveckling av Tobias Registret.
Överväganden

Enligt gällande resultatdispositionsregler för Stockholms läns landsting ska
belopp som överstiger budgeterat resultatkrav återföras till
Landstingshuset i Stockholm AB. Det föreslagna bidraget motsvarar det
belopp som avser Tobias Registret och återgår till Landstingshuset i
Stockholm AB i samband med beslut om 2010 års resultat.
Förvaltningen föreslår att bidraget lämnas för utvecklingsinsatser för
registret såsom rekrytering av donatorer och investering i nytt datasystem,
personalutveckling samt ackreditering ay registret. Bidraget anses som
rimligt och motsvarar det överskott som redovisats för 2010 avseende
registret.
M i l j ö k o n s e k v e n s e r av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
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Handläggare: Christina Holmqvist

Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias
Registret 2011
Fråga till Jenette Fored, Sveriges Kommuner och Landssting
(2011-03-16):

Stockholms läns landsting äger genom Landstingshuset i Stockholm AB
dotterbolaget Stockholm Care AB. Stockholm Care äger och förvaltar Tobias
Registret som är ett nationellt register för stamcellsdonationer.
Finansiering av registret görs med försäljningsintäkter (slagningar i
registret som görs från institutioner etc från i stort sett hela världen). Dessa
intäkter har lämnat ett överskott för Stockholm Care. Detta är en vinst för
bolaget som kommer att återtas av ägaren (Landstingshuset i Stockholm
AB) i samband med beslut om årsbokslut för 2010. Stockholm Care
hemställer nu till Stockholms läns landsting om ett utvecklingsbidrag för
Tobias Registret motsvarande det återtagna överskottet.
Om Stockholms läns landsting ska lämna ett bidrag till Stockholm Care
behöver vi då ta någon hänsyn till moms, skatt etc? Hur ska bidraget
lämpligen formuleras (utvecklingsbidrag, driftsbidrag etc)?
Svar f r å n Jenette Fored:

Bidrag utgör normalt ingen omsättning. Om den som får ett bidrag inte sålt
eller gjort något till den som ger bidraget föreligger ingen omsättning. Om
det endast är medel som ska utbetalas/överföras föreligger ingen
omsättning enligt kriterierna nedan. Om däremot bidragsmottagaren har
tillhandahållit SLL något för att få pengarna ska de fakturera för sin tjänst
och då aktualiseras frågan om moms.
Detta är med sannolikhet ett bidrag och bör då rubriceras som ett sådant.
"Mervärdesskatt ska betalas vid sådan omsättning inom landet av varor
eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet, 1
kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.
Med omsättning av tjänst förstås, såvitt nu är i fråga, att en tjänst utförs
mot ersättning, 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML. Bestämmelsen motsvaras av
artikel 2.1.c i mervärdesskattedirektivet. Enligt EU-domstolens praxis kan
en tjänst anses utförd mot ersättning endast om det finns ett
rättsförhållande mellan den som tillhandahåller tjänsten och mottagaren,
enligt vilket det rör sig om ett ö m s e s i d i g t utväxlande av prestationer
s å att den ersättning som den som tillhandahåller tjänsten
erhåller utgörs av det faktiska m o t v ä r d e t av den tillhandahållna
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tjänsten (se tex. p. 14 i domen C-16/93 R. J. Tolsma). Av EU-domstolens
praxis följer vidare att det för att skattskyldighet ska uppstå måste finnas
en direkt koppling mellan den tjänst som tillhandahålls och det
m o t v ä r d e som erhålls (se p. 12 i domen 154/80 Coöperatieve

Aardappelenbewaarplaats GA)."

Fråga till Mikael Sjölander, Ernst & Young (2011-04-05):

Koncernfinansiering har fått en hemställan att betala ut ett bidrag till ett av
landstinget helägt dotterbolag. I detta fall för utveckling av Tobias Registret
som ägs av Stockholm Care AB.
- när är det en skattepliktig intäkt resp icke skattepliktig intäkt för
mottagaren?
- spelar det någon roll om vi kallar bidraget för utvecklingsbidrag,
driftbidrag eller bara bidrag?
Svar från Mikael Sjölander:

Har pratat med vår skatteavdelning. Det viktiga är att det framgår att
bidraget endast får användas för vissa specificerade kostnader för
Tobiasverksamheten. I så fall kan bidraget skuldföras och sedan
intäktsföras i takt med att bolaget redovisar dessa specificerade kostnader.
Bidraget blir skattepliktigt i den takt som intäkterna redovisas enligt god
redovisningssed. Kontentan är alltså att SCAB skall ha en
återbetalningsplikt för bidraget om det ej används på specificerat sätt. Om
så ej är fallet blir bidraget skattepliktigt direkt. I så fall skall bidraget också
redovisas som intäkt direkt i resultaträkningen.
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