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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Regler avseende resultathantering och soliditet för en
resultatenhet inom landstingets förvaltningskoncern
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Landstingsdirektören föreslår att regelverks fastställs som ger information
om efter vilka principer ett under verksamhetsåret upparbetat resultat skall
hanteras och vilken soliditet en resultatenhet skall ha inom landstingets
förvaltningskoncernen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att för resultatenhet som ingår i landstingets förvaltningskoncern under
bolagsliknande former fastställa att respektive resultatenhets soliditet skall
kunna variera me llan lägst tio och högst trettio procent
att om resultatenhet i samband med årsbokslut redovisar positivt resultat
skall frågan prövas vilket belopp som eventuellt skall återlämnas till
resultatenheten i form av fritt förvaltningskapital
att om resultatenhet i samband med årsbokslut redovisar negativt resultat
skall frågan prövas om uppkommen förlust skall täckas medelst fritt
förvaltningskapital eller ej
att dessa regler skall gälla från och med 2005 års bokslut.

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2005-10-19
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 26 oktober 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 8 november 2005.
Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till fp-ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.
Fp-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta utöver
majoritetens förslag: att verksamheter som drivs i intraprenadform får
behålla 100 % av ett positivt resultat för 2005.
Grundtanken med intraprenader är att landstingsdriven verksamhet så långt
möjligt ska ges samma självstyre som i privat driven verksamhet. Det
betyder bland annat att en intraprenad ska drivas efter ett eget vårdavtal och
ta fullständigt ansvar för sin ekonomi. Om intraprenaden kan uppvisa ett
överskott i bokslut, ska resultatet stanna i intraprenaden. Någon annan
överprövning ska inte göras. Om beställaren anser att mål för verksamheten
inte är uppnådda, får detta lösas genom förhandlingar mellan beställare och
producent.”

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2005 (bilaga)
förslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att för
resultatenhet som ingår i landstingets förvaltningskoncern under bolagslikna nde former fastställa att respektive resultatenhets soliditet skall kunna
variera mellan lägst tio och högst trettio procent, att om resultatenhet i
samband med årsbokslut redovisar positivt resultat skall frågan prövas vilket
belopp som eventuellt skall återlämnas till resultatenheten i form av fritt
förvaltningskapital, att om resultatenhet i samband med årsbokslut redovisar
negativt resultat skall frågan prövas om uppkommen förlust skall täckas
medelst fritt förvaltningskapital eller ej, att föreslagna regler skall gälla från
och med 2005 års bokslut.
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Bakgrund
För bolag inom Landstingshuskoncernen har ett regelverk tagits fram vad
gäller respektive bolags soliditet samt efter vilka principer koncernbidrag
och aktieäga rtillskott skall lämnas/erhållas för att hantera bolagens resultat i
samband med årsbokslut. I anslutning härtill föreslås ett motsvarande regelverk för landstingets övr iga producenter i form av Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje och Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO), vilka inte är aktie
bolag utan drivs i förvaltningsaform under bolagsliknande former. Genom
dessa två regelverk kommer det att finnas regler för hur en resultatenhets
upparbetade resultat inom olika verksamheter skall hanteras i samband med
årsbokslut för samtliga producerande resultatenheter inom landstinget
oavsett i vilken associationsform som verksamheten bedrivs.
Enheter inom beställarverksamhet samt de verksamheter som inte ingår i
beställar- och utförarmodellen påverkas således inte utan för dessa gäller
fortfarande landstingsstyrelsens beslut, 2000-01-18 , § 7 (LS 9807-0594),
att varken över- eller underskott skall belasta verksamheten genom att föras
över mellan åren utan skall föras mot Koncernfinansiering.
Synpunkter och kommentarer
I samband med att beslut fattas om såväl generella som specifika ägardirektiv för styrning av landstingets producerande enheter, oavsett i vilken
associationsform som verksamheten bedrivs, är det naturligt att även ett
regelverk fastställs vad gäller ha ntering av bolagens / resultatenheternas
resultat. Följande regelverk föreslås gälla från och med 2005 års bokslut
avseende de resultatenheter som ingår i landstingets förvaltningskoncernen.
Insatt kapital
Med insatt kapital avses ursprunglig kapitalinsats vid bildandet av resultatenheten, eventuellt tillskjutet kapital i form av extra tillskott minskat med
återbetalningar samt de av resultatenheten mottagna tillskott som erhållits
för förlusttäckning.
Värdet på insatt kapital kan skilja sig från resultatenhetens eget kapital.
Skillnaden består främst i att det egna kapitalet i motsats till insatt kapital
har påverkats av resultatenhetens uppnådda resultat framförallt negativt
uppnådda resultat där någon fö rlusttäckning ej har erhållits.
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Soliditet
För samtliga resultatenheter ingående i landstingets förvaltningskoncern
gäller att de på sikt skall ha ett eget kapital som motsvarar 30 % av balansomslutningen, dvs summan av samtliga skulder, avsättningar och eget
kapital.
Resultatenhetens rätt till re sultatdisposition.
Resultatenhet som uppvisar vinst skall inleverera hela ,dvs 100 % av det
redovisade resultatet till LSF Koncernfinansiering. Någon rätt att behålla
resultatet föreligger ej.
30 % av redovisad vinst utöver fastställt resultatkrav återbetalas till resultatenheten i form av fritt förvaltningskapital upp till en nivå där resultatenhetens egna kapital utgör 30% av balansomslutningen. En ytterligare förutsättning för att få disponera resultatet är att resultatenheten har uppfyllt
verksamhetens mål och att förvaltningschefen givit sitt godkännande.
Resultatenhet som redovisar förlust kan få sin förlust täckt men inte heller i
detta fall finns någon rätt att få förlusten täckt utan en förlusttäckning får
prövas från fall till fall utifrån vid bokslutstillfället rådande förutsättningar
sett ur ett helhetsperspektiv för landstinget. Ett undantag finns dock och
det är om resultatenhetens soliditet understiger 10 % då skall ett tillskott i
form av fritt förvaltningskapital erhållas.
Kompletterande kapitalisering av resultatenheter
I de fall en resultarenhet är i behov av en utökning av det egna kapitalet som
en effekt av förändrad verksamhet , skall kapitalisering ske genom tillskott
av bundet förvaltnings- och/eller reservkapital. Om förändrad verksamhet
innebär att det egna kapitalet kan minskas skall detta göras genom minskning av det bundna förvaltningskapitalet eller bundet reservkapital med
återbetalning till ägaren. Eventuellt fritt eget förvaltningskapital återbetalas i
form av lämnad utdelning.
Förlusttäckning skall i normalfallet ske genom tillskott av fritt förvaltningskapital. Det fria förvaltningskapitalet kommer förutsatt att resulrtaenheten
redovisar positivt resultat, successivt att återbetalas. I de fall tillskott lämnats
pga förändrad verksamhet skall återbetalning ske till den del det egna
kapitalet överstiger för resultatenheten fastställd procentsats för soliditeten.

