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Stiftelsernas årsredovisningar 2011
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
I detta ärende redovisas årsredovisning 2011 inklusive revisionsberättelse
för de stiftelser i vilka landstinget är intressent som stiftare - ensam eller
tillsammans med andra.

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att lägga till handlingarna att årsredovisningarna 2011 anmälts för
stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin,
Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum,
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms Konserthusstiftelse samt
Flemingsberg Science
att godkänna årsredovisningar 2011 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i
stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin.

Landstingsrådsberedningens motivering
I samtliga fall har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för respektive styrelse
eller konstaterat att revisorerna inte gett anledning till anmärkning
beträffande årsredovisning, räkenskaperna eller förvaltningen.
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2012
Förteckning stiftelser
Ekonomisk sammanställning för 2011
Årsredovisningarna inklusive revisionsberättelserna (bifogas inte)
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Ankom
Stockholms läns landsting

Stiftelsernas årsredovisningar 2011
Ärendebeskrivning
I detta ärende redovisas årsredovisning 2011 inklusive revisionsberättelse
för de stiftelser i vilka landstinget är intressent som stiftare - ensam eller
tillsammans med andra.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 24 oktober 2012
Förteckning stiftelser
Ekonomisk sammanställning för 2011
Årsredovisningarna inklusive revisionsberättelserna (bifogas inte)
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
atf lägga till handlingarna att årsredovisningarna 2011 anmälts för
stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin,
Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum,
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms Konserthusstiftelse samt
Flemingsberg Science
att godkänna årsredovisningar 2011 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i
stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin.
Förvaltningens förslag och motivering
Årsredovisningar för 2011 har inkommit till landstinget från stiftelser där
landstinget är stiftare ensam eller tillsammans med andra.
Enligt senaste beslut om hanteringsordning vad gäller stiftelsernas
årsredovisningar, landstingfullmäktiges beslut den 3 november 1999, § 333
(LS 9905-0339), ska landstinget endast behandla årsredovisningarna från
de stiftelser där landstinget är stiftare och det finns inskrivet i

Stockholms läns landsting

2(2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-10-22

stiftelseförordnandet att landstingsfullmäktige skall pröva frågan om
ansvarsfrihet.
Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsens förvaltning att beslut om
ansvarsfrihet fattas av landstingsfullmäktige bara för de stiftelser där detta
fmns inskrivet i stadgarna, dvs. stiftelserna Cancercentrum Karolinska och
Centrum för Molekylär Medicin. För Stockholms läns museum, Stockholms
läns Äldrecentrum och övriga stiftelser (enligt bilagd förteckning) som
lämnat in årsredovisningar till landstinget, föreslås landstingsfullmäktige
endast lägga till handlingarna att de anmälts till landstinget. I samtliga fall
har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för respektive styrelse eller
konstaterat att revisionen inte givit anledning till anmärkning beträffande
årsredovisning, räkenskaperna eller förvaltningen.
Landstingsfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningarna och bevilja
styrelserna ansvarsfrihet för de stiftelser i vars stadgar det framgår att
landstinget skall pröva ansvarsfrihet. Se bifogad förteckning över stiftelser.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser redovisas i detta ärende.
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.
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Förteckning stiftelser
Stiftelser i vilka landstinget är ensam stiftare:
Cancercentrum Karolinska
Centrum för Molekylär Medicin
I bägge dessa fall skall ansvarsfriheten för styrelsen prövas av
landstingsfullmäktige.
Stiftelsen Clara

Stiftelser där landstinget är stiftare tillsammans med andra:
Stockholms läns museum (ansvarsfrihet prövas av huvudmännen) )
Stockholms läns Äldrecentrum (ansvarsfrihet prövas av stiftarna) )
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Flemingsberg Science (ansvarsfrihet prövas av stiftarna) )
1

1

1

Stiftelse d ä r landstinget endast är finansiär:
Stockholms Konserthusstiftelse

i) Ansvarsfrihet: Förvaltnings- och revisionsberättelse skall överlämnas till
stiftarna som har att vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd vartill
revisorernas yttrande kan föranleda.
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Stiftelser
Ekonomisk sammanställning 2011
Stiftelse 2011
Tkr
Cancercentrum Karolinska
Centrum för Molekylär Medicin
Clara
Stockholms läns museum
Stockholms läns Äldrecentrum
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Stockholms Konserthusstiftelse
Flemingsberg Science

SLL-bidrag

Övriga
intäkter^

Årets
resultat

Balansomslutning

Varav eget
kapital

0
0
0
8 000
6 230
43 965
113 000
1000

17 592
26 468
91001
8828
48 702
38106
41327
4 532

1598
2868
-i3 947
2034
11
4402
702
1724

106 891
167 512
1312 931
6507
44 058
91915
90 228
12 775

69 886
90779
171116
3018
5 480
8860
12 658
11724

2)

Försäljning, hyror, fastighetsförvaltning, övriga verksamhetsintäkter inkl bidrag från
andra givare än SLL

x)

Under 2011 fattade styrelsen beslutet att avbryta projekteringen av Hus G.
Hela projekteringskostnaden om 14 mkr resultatfördes.
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