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Begäran från Stiftelsen Barnens Dag om landstingsstyrelsens godkännande av ändring av stiftelsens stadgar
Ärendet
Stiftelsen Barnens Dag begär att landstingsstyrelsen godkänner att stiftelsens stadgar ändras så att landstinget inte längre skall ha rätt att utse en ledamot och en suppleant i stiftelsens styrelse.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna att stadgarna för Stiftelsen Barnens Dag ändras i enlighet med det förslag till permutationsansökan som bilagts
stiftelsens skrivelse den 16 januari 2006 till landstingsstyrelsen.

Bakgrund
Stiftelsen Barnens Dag bildades 1980 av Stockholms kommun och barnens
Dags Förening. Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta den fasta ege ndomen samt anläggningar och inventarier på Barnens Ö i Norrtälje kommun
och vid Fiskeboda i Katrineholms kommun. Stiftelsen skall i samarbete med
Stockholms kommun och Stockholms läns landsting utveckla sommargårdsoch annan barn- och ungdomsverksamhet på Barnens Ö och Fiskeboda, varvid särkilt skall beaktas att föreningslivet i Stockholm bereds möjlighet att
nyttja anläggningarna som en resurs för den egna verksamheten.
Landstingets rätt att utse en ledamot och en suppleant i styrelsen motiverades av att landstinget vid tiden för stiftelsebildningen var huvudman för omsorgsverksamheten i länet enligt den då gällande omsorgslagen. Enligt den
nu gällande lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindra-
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de (LSS) har landstinget enligt 9 § i LSS endast ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. Stiftelsens styrelse anser därför att det inte längre är motiverat att
landstinget utser ledamot och suppleant i styrelsen.
Landstinget har inte lämnat något ekonomiskt bidrag till stiftelsen.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har inget att erinra mot att stiftelsens stadgar ändras så att
landstinget inte längre skall ute en ledamot och en suppleant i styrelsen.
Det intyg som begärs kan lämpligen utgöras av utdrag ur landstingsstyrelsens protokoll som utvisar la ndstingsstyrelsens beslut i ärendet.
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