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Stiftelsernas årsredovisningar 2010
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören redovisar i ärendet årsredovisning 2010 inkl revisionsberättelse för de stiftelser i vilka landstinget är intressent som ensam
stiftare eller som stiftare tillsammans med andra.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att årsredovisningarna 2010 anmälts för stiftelserna Cancercentrum Karolinska Centrum för Molekylär Medicin, Clara, Stockholms lans museum
s S o l m s läns äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms lan samt
Stockholms Konserthusstiftelse
att godkänna årsredovisningar 2010 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i
S s e Z Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin.
Landstingsrådsberedningens motivering
Landstingsstyrelsens förvaltning föreslår att beslut om ansvarsfrihet fattas
av landstingsfullmäktige bara för de stiftelser där detta finns inskrivet 1
stadgarna, dvs. stiftelserna Caneercentrum Karolinska och Centrum tor
Molekylär Medicin.
För Stockholms läns museum, Stockholms läns äldrecentrum och övriga
stiftelser enligt bilaga 1 som lämnat in årsredovisningar till landstinget,
föreslås landstingsfullmäktige endast lägga till handlingarna att de anmälts
till landstinget.
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I samtliga fall har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för respektive styrelse
eller konstaterat att revisionen inte givit anledning till anmärkning beträffande årsredovisning, räkenskaperna eller förvaltningen.
Landstingsrevisorerna har i årsrapport 2010 över landstingsstyrelsen framhållit att det varit felaktigt att fullmäktige tagit ställning i frågan om an- ^
svarsfrihet, trots att detta inte finns inskrivet i stadgarna för flera av de stiftelser som lämnat in årsredovisningar till landstinget. Mot bakgrund av
detta har hanteringen av frågan om ansvarsfrihet ändrats.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november 2011
Förteckning stiftelser, 2011-11-07
Ekanomisk sammanställning för 2010, 2011-11-07
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Stiftelsernas årsredovisningar 2010
Ärendebeskrivning
I detta ärende redovisas årsredovisning 2010 inkl revisionsberättelse för de
stiftelser i vilka landstinget är intressent som stiftare - antingen ensam
eller tillsammans med andra.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november 2011
Förteckning stiftelser, 2011-11-07
Ekonomisk sammanställning för 2010, 2011-11-07
Årsredovisningarna inkl revisionsberättelserna är registrerade i ärendet och
finns tillgängliga på registratorsexpeditionen
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att lägga till handlingarna att årsredovisningarna 2010 anmälts för
stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin,
Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns äldrecentrum,
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län samt Stockholms Konserthusstiftelse
att godkänna årsredovisningar 2010 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i
stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin.
Förvaltningens förslag och motivering
Årsredovisningar för 2010 har inkommit till landstinget från stiftelser där
landstinget är stiftare ensam eller tillsammans med andra.
Stiftelsernas årsredovisningar har sedan lång tid tillbaka gått till landstingsfullmäktige för beslut. Enligt senaste beslut om hanteringsordning vad
gäller stiftelsernas årsredovisningar - landstingfullmäktiges beslut den 3
november 1999, § 333 (LS 9905-0339) - skall landstinget endast behandla
årsredovisningarna från de stiftelser där landstinget är stiftare och det finns
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inskrivet i stiftelseförordnandet att landstingsfullmäktige skall pröva frågan
om ansvarsfrihet.
Landstingsrevisorerna har i årsrapport 2010 över landstingsstyrelsen
framhållit att det varit felaktigt att fullmäktige tagit ställning i frågan om
ansvarsfrihet, trots att detta inte finns inskrivet i stadgarna för flera av de
stiftelser som lämnat in årsredovisningar till landstinget. I rapporten
framhålls bl.a. följande:
"Enligt senaste beslut om hanteringsordning avseende stiftelsernas
årsredovisningar ska landstinget endast behandla årsredovisningarna för
de stiftelser som landstinget ensam eller tillsammans med någon annan är
stiftare av. Det ska också finnas inskrivet i stadgarna att landstinget ska
bevilja ansvarsfrihet. Av stadgarna för Centrum för Molekulär Medicin och
CancerCentrum Karolinska framgår att fullmäktige ska besluta i ansvarsfrågan. En sådan skrivning saknas i stadgarna för Skärgårdsstiftelsen,
Konserthusstiftelsen och Stiftelsen Clara. Av stadgarna för Stockholms läns
Museum och Stockholms läns Äldrecentrum framgår att stiftarna ska
"vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorernas
yttrande kan föranleda".
Revisionen kan även konstatera att fullmäktige tagit ställning i frågan om
ansvarsfrihet, trots att detta inte finns inskrivet i stadgarna för flera av
ovan nämnda stiftelser. Ärendet bedöms därför felaktigt hanterat. Landstingets godkännande av årsredovisning för stiftelse och beviljande av
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse, innebär att landstinget avstår från sin
rätt att i förekommande fall väcka talan om skadestånd."
Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsens förvaltning att beslut om
ansvarsfrihet fattas av landstingsfullmäktige bara för de stiftelser där detta
finns inskrivet i stadgarna, dvs. stiftelserna Cancercentrum Karolinska och
Centrum för Molekylär Medicin. För Stockholms läns museum, Stockholms
läns äldrecentrum och övriga stiftelser enligt bilaga 1 som lämnat in årsredovisningar till landstinget, föreslås landstingsfullmäktige endast lägga
till handlingarna att de anmälts till landstinget. I samtliga fall har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för respektive styrelse eller konstaterat att
revisionen inte givit anledning till anmärkning beträffande årsredovisning,
räkenskaperna eller förvaltningen.
Föreslås att landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningar och beviljar
styrelserna ansvarsfrihet för de stiftelser i vars stadgar det framgår att
landstinget skall pröva ansvarsfrihet. Se bifogad förteckning över stiftelser.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser redovisas i detta ärende.
Miljökonsekvenser 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.

Landstingsdirektör
Anne Runaquist
Tf funktionsområdesdirektör
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Stiftelser i vilka landstinget är ensam stiftare:
CancerCentrum Karolinska
Centrum för Molekylär Medicin
I bägge dessa fall skall ansvarsfriheten för styrelsen prövas av
landstingsfullmäktige.
Stiftelsen Clara

Stiftelser där landstinget är stiftare tillsammans med andra:
Stiftelsen Stockholms läns museum (ansvarsfrihet prövas av
huvudmännen) )
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum (ansvarsfrihet prövas av
stiftarna) )
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
1

1

Stiftelse där landstinget endast är finansiär:
Stockholms Konserthusstiftelse

i) Ansvarsfrihet: Förvaltnings- och revisionsberättelse skall överlämnas till
stiftarna som har att vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd vartill
revisorernas yttrande kan föranleda.
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Stiftelser
Ekonomisk s a m m a n s t ä l l n i n g

Stiftelse 2010
Tkr
CancerCentrum Karolinska
Centrum för Molekylär Medicin
Clara
Stockholms läns museum
Stockholms läns äldrecentrum
Skärgårdsstiftelsen i Sthlms län
Stockholms Konserthusstiftelse

2010

SLL-bidrag

Övriga
intäkter )
1

0
0
0
7 834
6228
43 040
108 000

18 790
24 323
91 000
11807
48 264
52 724
49828

Årets
Balansresultat omslutning
177
168
6715
-50
-1477
544
120

110 240
172 070
1335 46o
5 307
36752
84 613
63 172

!) Försäljning, hyror, fastighetsförvaltning, övriga verksamhetsintäkter inkl bidrag från
andra givare än SLL

Varav eget
kapital
68 287
87912
185 063
5 307
5 469
4 459
21971

