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LS 0404-

Landstingsstyrelsen

Stiftelsernas årsredovisningar 2003
Ärendet
I detta ärende redovisas årsredovisning 2003 inkl revisionsberättelse för de stiftelser i
vilka landstinget är intressent som stiftare – antingen ensam eller tillsammans med
andra.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

godkänna årsredovisningarna 2003 och bevilja ansvarsfrihet för
stiftelsernaCancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin,
Centrum för bioteknik i Huddinge, Centrum för Oral biologi, Centrum för
Nutrition och toxikologi i Huddinge, Centrum för Strukturbiokemi, Clara,
Stockholms läns museum, Stockholms läns äldrecentrum, Stockholms
Museispårvägar samt Vira Bruk.

Förvaltningens förslag
Årsredovisningar för 2003 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. Tidigare tog
landstingsfullmäktige beslut om stiftelsernas årsredovisningar på samma sätt som för
landstingets egen verksamhet eller landstingets bolag. Landstinget kan emellertid inte
besluta om en stiftelses årsredovisning på samma sätt som en årsredovisning från ett
landstingsägt bolag. Skälet är att en stiftelse inte har någon ägare i egentlig mening.
Enligt ny hanteringsordning – beslutad av fullmäktige 1999-11-09 , § 333 - vad gäller
stiftelsernas årsredovisningar skall landstinget endast behandla årsredovisningarna för
de stiftelser som landstinget ensam eller tillsammans med någon annan är stiftare av.
Det ska också finnas inskrivet i stadga rna att landstinget skall bevilja ansvarsfrihet.
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Enligt nu gällande stiftelselag (1994:1220), 5 kap 4 §, kan flera parter, däribland
stiftaren samt de som enligt stiftelseförordnandet har rätt att föra sådan talan, väcka
talan om skadestånd. Bland de stiftelser, i vilka landstinget på olika sätt har ett
engagemang, finns ett flertal i vars stadgar det föreskrivs att landstinget skall pröva
ansvarsfriheten för stiftelsens styrelse. Prövningen preciseras olika för stiftelserna. För
vissa stiftelser anges landstingsfullmäktige, för en stiftelse landstingsstyrelsen och för
ytterligare andra anges endast huvudmännen eller stiftarna.
Landstingets godkännande av denna grupp av stiftelsers årsredovisningar innebär
juridiskt att landstinget för sin del avstår från den ovan redovisade rätten att väcka
talan om skadestånd. För enkelhetens skull föreslås att landstingsfullmäktige
godkänner årsredovisningar och beviljar styrelserna ansvarsfrihet för alla de stiftelser i
vars stadgar det framgår att landstinget skall pröva ansvarsfriheten.
I samtliga fall har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för resp styrelse eller konstaterat
att revisionen inte givit anledning till anmärkning beträffande årsredovisning,
räkenskaperna eller förvaltningen.
Årsredovisningarna har registrerats och finns tillgängliga i akten hos registrator men
bifogas ej ärendet.

Göran Stiernstedt
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Stiftelse i vilken landstinget är ensam stiftare:
Cancercentrum Karolinska
Centrum för Molekylär Medicin
Centrum för bioteknik i Huddinge
Centrum för Oral biologi
Centrum för Nutrition och toxikologi i Huddinge
Centrum för Strukturbiokemi
Stiftelsen Clara
I samtliga dessa fall skall ansvarsfriheten för styrelsen prövas av
landstingsfullmäktige.
Stiftelse där landstinget är stiftare tillsammans med andra:
Stiftelsen Stockholms läns museum (ansvarsfrihet prövas av huvudmännen)
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum (ansvarsfrihet prövas av stiftarna)
Stiftelsen Stockholms Museispårvägar (ansvarsfrihet prövas av landstingsstyrelsen)
Stiftelsen Vira bruk (ansvarsfrihet prövas av landstinget)

