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Landstingsstyrelsen

Årsredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting
och bolag
ÄRENDET
Härmed överlämnas årsredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting
och bolag för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade
årsredovisning och beslut om disposition av årets resultat.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att

fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen
för år 2009, som framgår av bilaga 1

att

resultatenheternas resultat disponeras i enlighet med bilaga 2:1

att

uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma/årsstämma att under förutsättning av revisorernas
tillstyrkande rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks vinst om
21 898 206 kronor samt SL-koncernens vinst om 413 891 000
miljoner kronor balanseras i ny räkning
att AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet

att

att

uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma/årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att

de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
samt resultatdispositioner i enlighet med bilaga 2:2 fastställs

att

Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet

Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade aktieägartillskott till Södersjukhuset AB med 12 766 000
kronor, Danderyds Sjukhus AB med 57 198 000 kronor, S:t Eriks
Ögonsjukhus AB med 3 931 000 kronor, Folktandvården Stockholms
län AB med 46 453 000 kronor, Stockholm Care AB med 2 714 000
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kronor, MediCarrier AB 8 220 000, Locum AB med 15 113 000
kronor och Waxholms Ångfartygs AB med 23 290 000 kronor i
enlighet med gällande sanktionsregler och vinstdispositionsregler

att

Koncernfinansiering skall lämna villkorat aktieägartillskott till AB
Storstockholms Lokaltrafik med 31 851 000 kronor med anledning av
sänkt diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskuld

att

godkänna gjord reservering avseende pensioner med 505 000 000
kronor i Koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens
alternativregel gällande landstingets bolag

att

uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s bolagsstämma/årsstämma att under förutsättning av revisorernas
tillstyrkande rösta för
att

de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs

att

besluta att TioHundra AB:s vinst om 10 524 955 kronor
balanseras i ny räkning

att

TioHundra AB:s styrelse och verkställande direktör beviljas
ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet

att

godkänna överförandet av 62 485 000 kronor från Koncernfinansiering till TioHundranämnden/Norrtälje kommun avseende ersättning
för tillkommande kostnader för akutsjukvård utanför Norrtälje samt
landstingets del av nämndens underskott samt

att

godkänna att Karolinska Universitetssjukhuset respektive Landstingsstyrelsens förvaltning tillåts reservera 2 886 000 kronor
respektive 20 000 000 kronor avseende kostnader för omställningsarbete.

Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Helena Holmstedt
Finansdirektör
Bilagor:
Bilaga 1
Årsredovisning 2009, Stockholms läns landsting.
Bilaga 2:1 Förslag till resultatdispositioner år 2009 för resultatenheter,
förvaltningar.
Bilaga 2:2 Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen
Landstingshuset i Stockholm AB.
Bilaga 2:3 Underlag för vinstdisponering.
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