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Landstingsstyrelsen

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Ärendet avser en ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen med ett
belopp som uppgår till 39 658 677 kronor under året 2014.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att förstärka Skärgårdsstiftelsens kapital med 39 658 677 kronor,
motsvarande det belopp som stiftelsens pensionsförpliktelser inldusive
särskild löneskatt kommer att uppgå till per den 31 december 2014.
Landstingsrådsberedningens motivering
Det är viktigt med ordning och reda i ekonomin såväl för landstinget som
för Skärgårdsstiftelsen.
Som en följd av införande av nya redovisningsregler måste
Skärgårdsstiftelsens pensionsskuld från och med 2014 redovisas som en
skuld i Skärgårdsstiftelsens balansräkning i stället för som en
ansvarsförbindelse. Det innebär att stiftelsens egna kapital förbrukas i sin
helhet.
För att återställa det egna kapitalet kommer landstinget i årsbokslutet 2014
att förstärka stiftelsens egna kapital. Därmed säkerställer landstinget de
ekonomiska förutsättningarna för stiftelsens fortlevnad samt efterlever
landstingets garanti, enligt fullmäktigebeslut från 1998, angående
pensionsåtaganden för stiftelsens anställda.
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Kaptalförstärkningen på 39,7 miljonen kronor motsvarar det belopp som
stiftelsens pensionsförpliktelser, inklusive särskild löneskatt, beräknas
uppgå till per den 31 december 2014.
Förstärkningen kommer att genomföras genom nedskrivningar av delar av
de lån som Skärgårdsstiftelsen sedan tidigare har från landstinget. Som en
konsekvens kommer stiftelsens räntekostnader att minska med drygt en
miljon kronor per år under perioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 november 2014

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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Landstingsstyrelsen

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014
Ärendebeskrivning
Ärendet avser en ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen med ett
belopp som uppgår till 39 658 677 kronor under år 2014.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 november 2014
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att förstärka Skärgårdsstiftelsens kapital med 39 658 677 kronor,
motsvarande det belopp som stiftelsens pensionsförpliktelser inklusive
särskild löneskatt kommer att uppgå till per den 31 december 2014.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Som en följd av införandet av K3-regelverket måste Skärgårdsstiftelsens
pensionsförpliktelser från och med år 2014 redovisas som en skuld i
balansrälaiingen. Detta får till följd att Skärgårdsstiftelsen under år 2014
måste boka upp dels en pensionsskuld med 31 915 884 kronor och dels en
skuld för särskild löneskatt med 7 742 793 kronor, vilket totalt motsvarar
39 658 677 kronor. Beloppet regleras mot Skärgårdsstiftelsens egna kapital,
vilket får till följd att eget kapital blir negativt.
Stockholms läns landsting föreslås därför förstärka Skärgårdsstiftelsens
eget kapital med 39 658 677 kronor.
Bakgrund
Med anledning av landstingsfullmäktiges beslut den 10 mars 1998, § 63,
(LS 9712-1082) om att garantera Skärgårdsstiftelsens pensionsförpliktelser,
har stiftelsen till och med räkenskapsåret 2013 redovisat aktuella
pensionsförpliktelser som en ansvarsförbindelse.
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Från och med år 2014 omfattas stiftelsen av förändrade redovisningsregler,
det så kallade K3-regelverket, vilket innebär att pensionsförpliktelsen,
inklusive särskild löneskatt, måste skuldföras inom ramen för
balansräkningen.
Överväganden
Skärgårdsstiftelsens ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser uppgår
per den 31 december 2013 till 30,6 miljoner kronor, exklusive särskild
löneskatt. Enligt beräkningar utförda av KPA i oktober 2014 ökar
pensionsförpliktelserna, exldusive särskild löneskatt, till 31915 884 kronor
fram till den 31 december 2014. Den särskilda löneskatten som också måste
skuldföras när pensionsförpliktelserna skuldföres uppgår till 7 742 793
kronor. Landstinget har i enlighet med det avtal som upprättades i
samband med att Skärgårdsstiftelsen bildades ett ansvar för finansiering av
stiftelsens verksamhet.
För att säkerställa dels att stiftelsens eget kapital förblir opåverkat av den
ändrade redovisningsprincipen och dels att skapa ekonomiska
förutsättningar för stiftelsens fortsatta verksamhet, föreslås att landstinget
förstärker stiftelsens kapital med 39 658 677 kronor, motsvarande det
belopp som pensionsförpliktelserna inklusive särskild löneskatt beräknas
uppgå till per den 31 december 2014.
Detta föreslås ske i samband med årsbokslutet för 2014 genom
nedslaivning av delar av de lån som Skärgårdsstiftelsen sedan tidigare har
från landstinget. Nedskrivningsbeloppets storlek ska motsvaras av
Skärgårdsstiftelsens pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt per
den 31 december 2014.
Skärgårdsstiftelsens har mottagit lån som totalt uppgår till cirka 49,3
miljoner kronor i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 13 juni
2006, § 168 (LS 0604-0781) och den 12 maj 2009, § 104 (LS 0812-1177).
Per den 31 december 2014 kommer kvarstående lån före föreslagen
nedskrivning att uppgå till cirka 39,8 miljoner kronor. Efter nedskrivning
reduceras de kvarstående lånen till 134 755 kronor.
Som en konsekvens av nedskrivningen av Skärgårdsstiftelsens lån minskar
Skärgårdsstiftelsens räntekostnader. Under åren 2015-2018 minskar de
beräknade räntekostnaderna, jämfört med att nedskrivning inte sker, för
respektive år med cirka 1,2/1,2/1,1/1,1 miljoner kronor. Om nedskrivning
genomförs är samtliga lån amorterade per den 31 december 2015.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Den ekonomiska förstärkningen av Skärgårdsstiftelsens kapital enligt detta
tjänsteutlåtande innebär ökade kostnader för Stockholms läns landsting
genom Koncernfinansiering med 39 658 677 kronor under år 2014. Som en
konsekvens av nedskrivning av lånen kommer ränteintäkterna för
Stockholms läns landsting genom Koncernfinansiering att minska med
cirka 1,2 miljoner kronor under 2015. Beräknade ränteintäkter för åren
2016-2018 reduceras till följd av nedskrivningen av lånen med 1,2/1,1/1,1
miljoner kronor.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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