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Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias
Registret 2012
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Stockholm Care AB har ansökt om bidrag för utveckling av Tobias Registret
motsvarande den summa som verksamheten redovisat som överskott i årsbokslut för 2011.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att Stockholm Care AB får ett bidrag år 2012 på 2 418 373 kronor för utveckling av Tobias Registret
att finansiera bidraget till Stockholm Care AB på 2 418 373 kronor inom
ramen för Koncernfinansiering.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholm Care AB äger och förvaltar Tobias Registret som är ett nationellt
register för stamcellsdonationer. Stockholm Care AB uppvisar i årsbokslut
2011 ett överskott om 2 418 373 kronor som är hänförligt till Tobias Registret.
Det nu föreslagna bidraget motsvarar överskott som avser Tobias Registret
för år 2011, vilket återgått till Landstingshuset i Stockholm AB i samband
med beslut om 2011 års resultat.
Bidraget lämnas för utvecklingsinsatser för registret såsom rekrytering av
donatorer och investering i nytt datasystem, personalutveckling samt ackreditering av registret.
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 april 2012
Stockholm Care AB:s skrivelse den 15 mars 2012
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Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias
Registret 2012
Ärendebeslmviiing
Landstingsstyrelsen har mottagit en hemställan från Stockholm Care AB
om bidrag för utveckling av Tobias Registret motsvarande den summa som
verksamheten redovisat som överskott i årsbokslut för 2011.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 april 2012
Hemställan från Stockholm Care AB den 15 mars 2012
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att Stockholm Care AB får ett bidrag år 2012 på 2 418 373 kronor för
utveckling av Tobias Registret i enlighet med detta tjänsteutlåtande
att bidraget till Stockholm Care AB på 2 418 373 kronor finansieras inom
ramen för Koncemfinansiering.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund

Stockholm Care AB äger och förvaltar Tobias Registret som är ett nationellt
register för stamcellsdonationer. Stockholm Care AB uppvisar i årsbokslut
2011 ett överskott om 2 418 373 kronor som är hänförligt till Tobias
Registret. Detta belopp, som överstiger budgeterat resultatkrav för
Stockholm Care AB, återförs till Landstingshuset i Stockholm AB i samband
med årsbokslut 2011 enligt gällande resultatdispositioner för
landstingsägda bolag.
Beviljade medel 2006-2011

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
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(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 fortsattfinansieringav 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. År 2011 beslutade
Landstingsfullmäktige att ge Stockholm Care AB ett bidrag om 1173 595
kronor 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 nu föreslagna bidraget motsvarar
överskott som avser Tobias Registret för år 2011, vilket återgått till
Landstingshuset i Stockholm AB i samband med beslut om 2011 års
resultat.
Bidraget lämnas för utvecklingsinsatser för registret såsom rekrytering av
donatorer och investering i nytt datasystem, personalutveckling samt
ackreditering av registret.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Bidraget anses som rimligt och motsvarar det överskott som redovisats för
2011 avseende registret.
Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.
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Ang Tobias Registrets resultat - anhållan

Tobias Registrets, som är Sveriges nationella benmärgs/stamcellsregister, ägs och förvaltas
av Stockholm Care AB för SLL:s räkning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
rekommenderat alla landstmg och regioner att fr.o.m. hösten 2009 och 3 år framåt betala
0.40 kronor per invånareförutveckling av Tobias Registret, dvs. främstförrekrytering av nya
donatorer men ävenföratt investera i ett nytt datasystem, personalutveckling samt
ackreditering av registret. Tobias Registret har under 2011 erhållit utvecklingsbidrag med
4 234 772* (3 039 010) kr för kvalitetshöjande åtgärder. Totalt 1 608 602 (1 244 477) kr har
ianspråktagitsförtypningar av nya donatorer samt byte av donatorsystem. Ett belopp av
2 626 170 (1 794 533) kr har överförts till 2012 för fortsatt utveckling. Tobias Registret hade
den31 december 2011 totalt 40 151 (40 451) potentiella donatorer i registret. Därtill kommer
1 956 (1 367) navelsträngsenheter.
Detförhållandetatt Tobias Registret bedrivs i bolagsform och i huvudsak finansieras med
försäljningsintäkter ställer krav på att samtliga landsting har full insyn i verksamheten. Då
registret i årsbokslut 2011 uppvisar étt överskott uppgående till 2 418 373 (1 173 595) kronor
anhåller styrelsen för Stockholm Care AB att få detta belopp åter från ägarna i form av ett
utvecklingsbidragförTobias Registret att användas enligt kriterierna ovan.
Tobias Registret hade den 31 december 2011 totalt 40 151 potentiella donatorer i registret.
Målet är att behålla minst 40 000 potentiella donatorer i registret. Under 2011 bortföll 1 112
donatorer ur registret varav de flesta på grund av åldersregeln (60 år). Fram till år 2023 kommer
vi att tappa totalt 19 621 donatorer på grund av 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
Myndighetenförsamhällsskydd och beredskap (MSB)förattfåmöjlighet att sprida
informationsmaterial och ansökan vid dessa organs lokala avdelningar. MSB har tillmötesgått
våra önskemål. V i kommer också att exponera Tobias Registret i samband med att
Blodomloppet genomförs den 7 juni 2Öi2.
*) Avser belopp som faktiskt inbetalats 2011 inkl. eftersläpningar från tidigare år.
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Mot denna bakgrund anhåller styrelsen för Stockholm Care AB att få 2 418 373 kronor
åter av 2011 års resultat att disponera som utvecklingsbidrag för Tobias Registret.

2(2)

