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Landstingsstyrelsen

Permutation av fonder vid hälso- och sjukvårdsnämnden

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

ÄRENDET
AB Stockholms läns landstings Internfinans föreslår att landstingsstyrelsen begär permutation av fonder vid hälso- och sjukvårdsnämnden.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att begära permutation hos Kammarkollegiet om ändring av ändamålsbestämmelser för
Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileumsfond, Stiftelsen
Ihrfeltska barn- och ungdomsfonden samt Stiftelsen Lungsjukas donationsfond
att ändra Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileumsfonds ändamålsbestämmelser till att disponibel avkastning skall användas för lungsjuka personer från i första
hand Stockholms kommun och i andra hand Stockholms län. I första hand i anslutning till
öppen eller sluten vård vid landstingets lungmedicinska kliniker och i andra hand vid klinik
där personer med lungsjukdom får vård
att ändra Stiftelsen Ihrfeltska barn- och ungdomsfondens ändamålsbestämmelser till att
disponibel avkastning skall användas till ekonomiskt eller med hänsyn till hem- och familjeförhållanden behövande barn och ungdomar i åldern 3 – 18 år. I första hand barn och
ungdomar bosatta i Stockholms kommun, vilka är i behov av vård eller hjälp till följd av
sjukdom, fysiskt handikapp eller annan därmed jämförlig orsak, allt i den mån utgiften
för vården eller hjälpen inte skall bestridas av allmänna medel eller eljest i särskild ordning
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att ändra Stiftelsen Lungsjukas donationsfonds ändamålsbestämmelser till att disponibel
avkastning skall användas för kvinnor boende i Stockholms län. I första hand lungsjuka
kvinnor i behov av ekonomisk hjälp och i andra hand kvinnor lidande av annan sjukdom
och i behov av ekonomisk hjälp
att fonderna skall förvaltas av Stockholms läns landsting
att uppdra åt AB SLL Internfinans att vidta åtgärder för genomförandet av landstingsstyrelsens beslut.

Ovanstående fonder har inte kunnat disponeras p g a gällande ändamålsregler. En ansöka om permutation är därför viktigt för att fonderna åter ska kunna ge särskilt stöd till
sjuka och behövande.

Ralph Lédel

Christer G Wennerholm
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Produktionsstyrelsen har den 24 oktober 2001 föreslagit landstingsstyrelsen att begära
permutation hos Kammarkollegiet om ändring av ändamålsbestämmelser för Stiftelsen
Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileumsfond, Stiftelsen Ihrfeltska barn- och
ungdomsfonden samt Stiftelsen Lungsjukas donationsfond.
AB Stockholms läns landstings Internfinans har den 25 januari 2002 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att hos Kammarkollegiet begära permutation om ändring av ändamålsbestämmelser för Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileumsfond,
Stiftelsen Ihrfeltska barn- och ungdomsfonden samt Stiftelsen Lungsjukas donationsfond,
att Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileumsfonds ändamålsbestämmelser ändras till att disponibel avkastning skall användas för lungsjuka personer från i
första hand Stockholms kommun och i andra hand Stockholms län. I första hand i anslutning till öppen eller sluten vård vid landstingets lungmedicinska kliniker och i andra hand
vid klinik där personer med lungsjukdom får vård, att Stiftelsen Ihrfeltska barn- och ungdomsfondens ändamålsbestämmelser ändras till att disponibel avkastning skall användas
till ekonomiskt eller med hänsyn till hem- och familjeförhållanden behövande barn och
ungdomar i åldern 3 – 18 år. I första hand barn och ungdomar bosatta i Stockholms
kommun, vilka är i behov av vård eller hjälp till följd av sjukdom, fysiskt handikapp eller
annan därmed jämförlig orsak, allt i den mån utgiften för vården eller hjälpen inte skall bestridas av allmänna medel eller eljest i särskild ordning, att Stiftelsen Lungsjukas donationsfonds ändamålsbestämmelser ändras till att disponibel avkastning skall användas för
kvinnor boende i Stockholms län. I första hand lungsjuka kvinnor i behov av ekonomisk
hjälp och i andra hand kvinnor lidande av annan sjukdom och i behov av ekonomisk
hjälp, att fonderna skall förvaltas av Stockholms läns landsting, att AB SLL Internfinans
får i uppdrag att vidta åtgärder för genomförandet av landstingsstyrelsens beslut.
I skrivelsen från Karolinska sjukhuset anges som skäl för att ovan angivna stiftelser utnyttjas i alltför låg grad med de ändamålsbestämmelser som för närvarande gäller. Förändringar i vårdorganisationen. Nya politiska beslut om vårdomhändertagande innebär att antalet slutenvårdsplatser reducerats i avsikt att patienter skall hänvisas till fortsatt vård inom
sjukhusens öppna vård, primärvård eller privata vårdgivare. Befolkningsstrukturen i
Stockholm har ändrats så att folk flyttar ut till kranskommunerna mer. Berättigade att
söka ur stiftelserna är personer med låg inkomst som oftast är bosatta i Stockholms
kranskommuner. Med hänvisning till förändringarna vill Karolinska sjukhuset ändra på
ändamålsbestämmelserna genom permutation.
Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 januari 2002 inte gjort någon annan
bedömning än AB Stockholms läns landstings Internfinans och föreslår därför landstingsstyrelsen besluta i enlighet med förslaget.
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Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 29 maj 2002.
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