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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Ändring av bolagsordning för landstinget helägda aktiebolag
Föredragande landstingsråd: Chris Heister

Ärendet
Strategiska utskottet har inkommit med förslag till ändring av bolagsordning
för landstingets helägda bolag.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att ändra bolagsordningen för Stockholms läns landstings helägda bolag och
dotterbolag ingående i Landstingshuskoncernen och AB Storstockholms
Lokaltrafik.

Bilagor
1 Bolagsordning
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2007-02-21
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 april 2007.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 24 april 2007.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s-, v- och mp-ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig:
”Vi föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
ändra förslagen i bilaga 1 och 1:2 till bolagsordning för Stockholms läns
landstings helägda bolag och dotterbolag ingående i Landstingshuskoncernen och AB Storstockholms Lokaltrafik så att aktuell paragraf ges
följande lydelse:
’§ 8 Lekmannarevisorer
Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst sex
lekmannarevisor(-er)
Lekmannarevisorer väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd,
räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.’
att fastställa ändring av bolagsordning enligt förslaget i bilaga 1:1.”

Ärendet och dess beredning
Strategiska utskottet har den 6 mars 2007, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra bolagsordningen för vissa av Stockholms läns landstings helägda
bolag och dotterbolag ingående i Landstingshuskoncernen jämte AB
Storstockholms Lokaltrafik.
S- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att avslå
förslaget i bilaga 1:2 om ändring av antalet lekmannarevisorer och förordade
i stället ett oförändrat antal.
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Gunilla Roxby Cromvall (v) lät anteckna att hon, om hon hade haft rösträtt
skulle ha biträtt avslagsyrkandet.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 februari 2006 bifogas (bilaga).

Produktionsutskottet har den 22 mars 2007, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra bolagsordningen för vissa av Stockholms läns landstings helägda
bolag och dotterbolag ingående i Landstingshuskoncernen.
S- och v-ledamöterna anmälde att de ej deltog i beslutet.
V-ledamoten lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Vänsterpartiet hänvisar till egna förslag i frågan i såväl fullmäktige som
landstingsstyrelsen.
Därutöver vill vi repetera vår ståndpunkt att förslaget innebär demokratiska
inskränkningar. Förändringen i antalet revisorer samt borttagandet av
ersättare innebär att några partier blir utan representation i revisionen. Det är
synnerligen allvarligt eftersom revisorernas huvudsakliga uppgift är att
genomföra oberoende revision av landstingets verksamheter.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 februari 2007 är likalydande
med direktörens tjänsteutlåtande den 21 februari 2007 förutom stycke tre där
orden ”jämte Storstockholms Lokaltrafik” samt stycke fem utgår.
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Bilagor
Bolagsordning

Bilaga 1

Ändrat antal lekmannarevisorer jämte borttagande av ersättare för
lekmannarevisorer

Gäller för Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB,
Stockholm Care AB, Folktandvården Stockholms Län AB och MediCarrier
AB

Förslag till ändring av aktuell paragraf enligt nedan.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 8 Lekmannarevisorer
Stockholms läns landstingsfullmäktige skall
utse lägst en och högst sex lekmannarevisor
( -er ) med ersättare.

§ 8 Lekmannarevisorer
Stockholms läns landstingsfullmäktige skall
utse lägst en och högst fem lekmannarevisor
( -er ).

Lekmannarevisorer och ersättare väljs för
den tid motsvarande mandatperiodens längd,
räknat från årsskiftet efter det år då allmänna
val ägt rum.

Lekmannarevisorer väljs för den tid
motsvarande mandatperiodens längd,
räknat från årsskiftet efter det år då
allmänna val ägt rum.
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Bilaga 1:1

Ändrad mandatperiod för styrelseledamöter och suppleanter

Gäller för Landstingshuset i Stockholm AB, AB Stockholms Läns
Landsting Internfinans, Locum AB och Waxholms Ångfartygs AB

Förslag till ändring av aktuell paragraf enligt nedan.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och
nio suppleanter.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och
nio suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av
Ledamöter och suppleanter väljs av
Stockholms läns landstingsfullmäktige för
Stockholms läns landstingsfullmäktige.
den tid motsvarande mandatperiodens längd,
räknat från årsskiftet närmast efter det år då
allmänna val har ägt rum.
Bland de valda ledamöterna utser
landstingsfullmäktige ordförande och vice
ordförande.

Bland de valda ledamöterna utser
landstingsfullmäktige ordförande och vice
ordförande.
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Bilaga 1:2

Ändrat antal lekmannarevisorer jämte borttagande av ersättare för
lekmannarevisorer

Gäller för Landstingshuset i Stockholm AB, AB Stockholms Läns
Landsting Internfinans, Locum AB och Waxholms Ångfartygs A samt
AB Storstockholms Lokaltrafik.

Förslag till ändring av aktuell paragraf enligt nedan.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 8 Lekmannarevisorer
Stockholms läns landstingsfullmäktige skall
utse lägst en och högst sex lekmannarevisor
( -er ) med ersättare.

§ 8 Lekmannarevisorer
Stockholms läns landstingsfullmäktige skall
utse lägst en och högst fem lekmannarevisor
( -er ).

Lekmannarevisorer och ersättare väljs för
den tid motsvarande mandatperiodens längd,
räknat från årsskiftet efter det år då allmänna
val ägt rum.

Lekmannarevisorer väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat
från årsskiftet efter det år då allmänna val
ägt rum.
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Bakgrund och synpunkter
Enligt bolagsordningen framgår av vem och för vilken tidsperiod styrelseledamöter och suppleanter jämte lekmannarevisorer med ersättare väljs.
För några av aktiebolagen har styrelseledamöter och suppleanter valts för
tidsperiod som överensstämt med den politiska mandatperioden medan för
andra valet har avsett bara ettåriga mandatperioder. Nu föreslås att den
ettåriga mandatperioden skall gälla för samtliga av landstinget helägda
aktiebolag.
Landstingsfullmäktige antog i januari 2007 ett nytt revisoinsreglemente för
den kommande mandatperioden. Enligt detta skall, med hänvisning till en
ändring i kommunallagen avseende lekmannarevisorer och ersättare, inga
ersättare till lekmannarevisorerna utses. Vidare skall antalet
lekmannarevisorer minskas med en.
I alla befintliga bolagsordningar finns inskrivet att dessa endast kan ändras
efter beslut av landstingsfullmäktige. För att underlätta en sådan procedur
läggs ett gemensamt ärende fram för landstingsfullmäktige för beslut som
omfattar berörda bolagsordningsändringar för av landstinget direkt eller
indirekt helägda aktiebolag vilka bedriver verksamhet.
Av hänvisade bilagor visar bilaga 1 vilken respektive paragraf som har
förändrats och bilaga 2 till respektive bolagsordning efter gjorda ändringar.

