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Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade 2019-11-05 att överlämna 
rapporten till styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB för yttrande 
senast 2020-02-15.  
 
Styrelsens synpunkter önskas särskilt vad gäller  
 

• hur styrelsen ska ta ett aktivt ansvar i styrning och uppföljning av 
dotterbolagen i enlighet med ägardirektivet framförallt de som 
prognostiseras ett negativt ekonomiskt resultat. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
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1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - 
prognos per 2019-08-31 

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) har till uppgift att äga och förvalta aktier i 

bolag inom Region Stockholm. Enligt de specifika direktiven ansvarar LISAB också 

för att dotterbolagens bolagsordningar och ägardirektiv följs. Ledamöterna i LISAB:s 

styrelse är även förtroendevalda i det av regionstyrelsen inrättade produktionsutskot-

tet.  

1.1 Ekonomi 

LISAB prognostiserar årets resultat till 0 mnkr, vilket är 31 mnkr högre än fullmäkti-

ges resultatkrav (-31 mnkr). Avvikelsen beror dels på att bolaget prognostiserar lägre 

räntekostnader, dels på den aktieutdelning bolaget fått från Ambulanssjukvården i 

Storstockholm AB. Trots det positiva resultat som LISAB prognostiserar finns det i 

koncernen dotterbolag som redovisar negativa prognoser för helåret bl.a. Södersjuk-

huset AB (-131 mnkr), Danderyds sjukhus AB (-150 mnkr) och Södertälje sjukhus AB 

(-1,7 mnkr). 

Avseende dotterbolaget Södersjukhuset prognostiserar bolaget ett negativt resultat 

på -131 mnkr för helåret, vilket är 140 mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav. Avvi-

kelsen i förhållande till resultatkravet motsvarar ca 2,6 procent av omsättningen. Den 

prognostiserade avvikelsen beror främst på ökade personalkostnader för pensioner 

och sociala avgifter. Ledningen arbetar med ett åtgärdsprogram för att minska un-

derskottet. 

Avseende dotterbolaget Danderyds sjukhus prognostiserar bolaget ett negativt resul-

tat på -150 mnkr för helåret, vilket är 156,5 mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav. 

Avvikelsen i förhållande till resultatkravet motsvarar ca 3,4 procent av omsättningen. 

Den prognostiserade avvikelsen beror på högre bemanningskostnader än budgeterat, 

främst avseende inhyrd personal, och övriga kostnader. Ledningen arbetar med ett 

åtgärdsprogram för att minska underskottet. 

Avseende dotterbolaget Södertälje sjukhus, prognostiserar bolaget ett negativt resul-

tat om -1,7 mnkr för helåret, vilket är 5 mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav. Avvi-

kelsen i förhållande till resultatkravet motsvarar ca 0,3 procent av omsättningen. 

Den prognosticerade avvikelsen beror på både högre intäkter kopplat till bidrag, pati-

entavgifter och övriga intäkter samt av minskade intäkter avseende sålda primär-

tjänster. Ledningen arbetar med att ta fram ett åtgärdsprogram. 

Det finns en föreliggande tvist i ett av dotterbolagen, mellan MediCarrier AB och en 

transportleverantör kring delar av ett nytt avtal som upphandlades i augusti 2017. 

Om MediCarrier AB vinner tvisten har det en resultatpåverkan på 2019 och uppgår 

till 5,1 mnkr. 
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1.2 Verksamhet 

LISAB:s syfte, uppdrag och mål styrs av bolagsordningen och beslut i regionfullmäk-

tige. Enligt bolagsordningen är bolagets ändamål att i ägarens ställe styra, kontrol-

lera, ha löpande uppsikt samt att finansiellt samordna bolagen i koncernen. I region-

ens budget för 2019 anges ett resultatkrav. Enligt ägardirektivet ska LISAB verka för 

att dotterbolagen uppnår fullmäktiges mål, för att följa upp bolagens resultat liksom 

att de fullgör sina åtaganden.  

Regiondirektören är VD i LISAB och föredragande i produktionsutskottet. Styrelsen 

ska i enlighet med arbetsordningen besluta om frågor som rör väsentliga organisato-

riska förändringar. I enlighet med de specifika ägardirektiven ska LISAB också nomi-

nera ledamöter i styrelserna för dotter- och dotterdotterbolagen. 

I enlighet med regionledningskontorets anvisningar lämnar LISAB inga prognoser 

för fullmäktiges mål för verksamheten. Revisionen lämnar därför ingen bedömning 

av verksamhetsmässigt resultat.  

 

2 Intern styrning och kontroll 

2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning  

Bolaget styrs av bolagsordning, ägardirektiv, VD-instruktion samt arbetsordning för 

styrelsen1. Enligt beslutad arbetsordning för styrelsen ska styrelsemöten hållas när 

det behövs, minst sex gånger årligen. Under perioden januari till och med september 

har styrelsen hållit fyra styrelsemöten och ytterligare tre möten är planerade för året. 

Auktoriserad revisor har inte noterat några väsentliga avsteg från gällande lagar, fö-

reskrifter eller riktlinjer. 

Revisionen har tidigare pekat på behov av att tydliggöra ansvarsförhållanden mellan 

ägaren (RF/LISAB), beställaren (HSN) och dotterbolagen2. Den tidigare gransk-

ningen visade att protokollföringen av de ägardialoger som förekommit var kortfat-

tad och att det fanns utrymme för att förstärka dokumentationen i protokollen, fram-

förallt avseende vilka slutsatser styrelsen dragit från dialogerna och eventuella beslut 

som fattats mot bakgrund av dessa.  

Revisionen noterar att inga protokollförda ägardialoger har ägt rum mellan LISAB:s 

styrelse och dotterbolagen mellan januari till och med september 2019 trots att tre av 

dotterbolagen prognosticerar negativt resultat. Dialog har enbart skett på tjänste-

mannanivån. Revisionen anser därför att styrelsen inte uppfyller ägardirektivets krav 

att verka för att dotterbolagen uppnår fullmäktiges mål, att följa upp bolagens resul-

tat liksom att de fullgör sina åtaganden. Tidigare rekommendationer inom området 

kvarstår. 

                                                             

1 Styrelsen har per 2019-02-14 beslutat om arbetsordning för styrelse samt instruktion för 
arbetsfördelning mellan styrelse och VD. 
2 Årsrapport 2018 för LISAB 
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Granskningen visar att protokollen i övrigt har förtydligats avseende struktur, vilka 

beslut som fattats och vilka underlag som använts.  

2.2 Riskanalys och intern kontrollplan 2019  

I den verksamhetsplan som styrelsen fastställde 2019-02-14 ingår en för året aktuell 

intern kontrollplan. Den interna kontrollplanen innehåller två punkter; stärkt ägar-

styrning av koncernbolag och översyn av rutinen över protokollföringen av styrelse-

mötena. I uppföljningen av interna kontrollplanen i delårsrapporten går det inte att 

utläsa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans hos de dotterbolag 

som redovisar negativa resultat. Den interna kontrollplanen har inte följts upp till 

styrelsens delrapportering i enlighet med regionens policy för intern kontroll. 

2.3 Granskningar utan väsentliga iakttagelser  

Auktoriserad revisor har utan väsentliga iakttagelser granskat att LISAB har process-

beskrivning för bolagets bokslutsprocess. När det gäller försäljningen av WÅAB har 

bokningen av affärshändelsen och protokoll där försäljningen godkänns granskats 

utan noteringar. I övrigt har uppföljning av bokslutsprocessen kontrollerats i dotter-

bolagen. Övriga processer kommer att följas upp i samband med bokslutet 2019. 

2.4 Uppföljning av tidigare rekommendationer 

I tidigare revisorers rapporter har framförts ett antal rekommendationer avseende 

ägarstyrningen och kontrollen i LISAB. I bilaga 1 framgår hur rekommendationerna 

har hanterats. 

 

3 Räkenskaper 

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av auktoriserade revisorer i LISAB 

och dess dotterbolag. 

3.1 Delårsrapport 2019-08-31 

Auktoriserad revisor i LISAB uppger att den finansiella rapporteringen har utförts i 

enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig 

granskning av finansiell delårsinformation.  

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning 

att anse att styrelsens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed.  
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4  Yttrande över Årsrapport 2018 

LISAB:s styrelse har 2019-05-27 lämnat yttrande över revisionens årsrapport för 

2018. Styrelsen har inte i sitt yttrande framhållit synpunkter som avviker från revis-

ionens synpunkter i rapporten. Styrelsen framför att en ny rutin för dokumentation 

av LISAB:s och produktionsutskottets sammanträden har tagits fram som ska inne-

bära att dokumentationen efter ägardialogen stärks. Styrelsen framför också att från 

och med hösten 2019 kommer en produktionsdirektör att arbeta med samordning av 

den egna produktionen, vilket kommer att underlätta och bidra till styrelsens styr-

ning och uppföljning. 

Styrelsen bör tydliggöra ägarrepresentanternas uppdrag och roll samt ange hur upp-

draget ska återrapporteras. 

 

 



 

 

Postadress: Box 22230, 104 22 Stockholm 

Besöksadress: Hantverkargatan 25 b (T-bana Rådhuset) 

Telefon: 08-737 25 00 

E-post: landstingsrevisorerna.rev@sll.se 

Hemsida: www.sll.se 

Org.nr: 232100-0016 

 

Vad gör regionrevisorerna? 

Regionrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av  

regionens nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det  

största inom kommunal verksamhet. 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende,  

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den  

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och  

styrelser tar sitt ansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges  

och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.  

De har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de  

själva, anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret  

ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål,  

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt  

att upprätta rättvisande räkenskaper. 

I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret  

den granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhets- 

revisionen redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på  

www.sll.se. Det går även att prenumerera på regionrevisorernas nyhetsbrev ge-

nom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsreviso-

rerna.rev@sll.se. 

http://www.sll/


BILAGA 1 
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Gransk-
ningsår

Åtgärdat KommentarRekommendation

Del-
vis

Ja Nej

Sammanställning och uppföljning av lämnade rekommendationer avseende 

tidigare år och innevarande år: Landstingshuset i Stockholm AB, Delår 2019

REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2017 
Årsrapp  
ID: 1228

Styrelsen bör förstärka dokumentationen av 
de ägardialoger som sker vid styrelsemöten.

X En ny rutin för dokumentation av 
Landstingshuset i Stockholm AB:s och 
produktionsutskottets sammanträden har 
tagits fram, innebärande att genomförda 
presentationer kommer att publiceras efter 
mötet. Flera ägardialoger i Landstingshuset 
i Stockholm AB ställdes in under hösten 
2018 och under inledningen av 2019. Den 
nya rutinen kring dokumentation tillämpas 
vid kommande sammanträden. 
Revisionskontoret konstaterar att det 
fortfarande saknas dokumentation från de 
ägardialoger som sker vid styrelsemöten. 
Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
(Projekt 
5/2018)  
ID: 1359

Styrelsen bör ta ett aktivt ansvar i styrning 
och uppföljning av dotterbolagen.

X Uppföljning av dotterbolagen sker genom 
att styrelsen för Landstingshuset i Stock-
holm AB i tertial-, delårs- och årsrapporter 
får en kortfattad sammanfattning av det 
ekonomiska läget för respektive 
dotterbolag. Från och med 2018 upprättas 
också en rapport till Landstingshuset i 
Stockholm AB om ägarstyrningen, som 
omfattar dotterbolagens 
bolagsstyrningsrapporter. 
Ägarstyrningsrapporten biläggs 
Landstingshuset i Stockholm AB:s 
bolagsstyrningsrapport i årsbokslutet. 
Rapporteringen till Landstingshuset i 
Stockholm AB styrelse ses över i samråd 
med bolagets ledning. Från och med hösten 
2019 kommer en produktionsdirektör att 
arbeta med samordning av den egna 
produktionen. Detta blir ett tillskott vad 
gäller styrning och uppföljning. Tidplaner 
för dialogmöten har tagits fram, där 
verksamheternas ordförande och 
verkställande direktör kallas för att träffa 
styrelsen. Revisionskontoret konstaterar att 
det fortfarande saknas publicerade underlag 
i samband med genomförda styrelsemöten 
vilket innebär att det är svårt att ta del av 
vilken styrning som styrelsen utövar. Följs 
upp i samband med årsgranskningen 2019.

2018 
(Projekt 
5/2018)  
ID: 1358

Styrelsen bör tydliggöra 
ägarrepresentanternas uppdrag och roll 
samt ange hur uppdraget ska 
återrapporteras.

X Av fullmäktiges beslut, LS 1411-1289, 
framgår att syftet med ägarrepresentanter i 
bolagen är att stärka den samordnade 
ägarstyrningen. Den formella 
återkopplingen sker löpande inom ramen 
för den ordinarie rapporteringen till 
styrelsen. Revisionskontoret konstaterar att 
det fortfarande saknas noteringar i 
protokollen om ägarrepresentanternas 
återkoppling från den samordnade 
ägarstyrningen i dotterbolagen. Följs upp i 
samband med årsgranskningen 2019.
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Gransk-
ningsår

Åtgärdat KommentarRekommendation

Del-
vis

Ja Nej

Sammanställning och uppföljning av lämnade rekommendationer avseende 

tidigare år och innevarande år: Landstingshuset i Stockholm AB, Delår 2019

REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2018 
(Projekt 
5/2018)  
ID: 1357

Styrelsen bör i beredningen av ändrade 
ägardirektiv tydligare ange mål och 
strategisk inriktning för respektive bolag

X Från och med 2019 återfinns ägardirektiven 
i regionfullmäktiges budgetärende, där 
också anslag, resultatkrav, mål och 
uppdrag av löpande karaktär hanteras. 
Därmed återges en helhet för bolagen i ett 
och samma dokument och beslut. 
Revisionskontoret konstaterar att 
rekommendationen är genomförd. 



Region Stockholm i 

Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 LISAB 2019-0004 
2019-06-12 

Kl 10.00 - 11.45 § 22 - 31 

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i 
Stockholm AB 

Irene Svenonius Petra Larsson 

Plats Mälarsalen, Landstingshuset 

Närvarande ledamöter 
Irene Svenonius (M) 
Ella Bohlin (KD) 
Susanne Nordling (MP) 
Petra Larsson (S) 
Gabriel Kroon (SD) 

Närvarande ersättare 
Martina Mossberg (M) tjg 
Rickard Wessman (M) tjg 
Maria Fält (KD) 
Tage Gripenstam (C) 
Tara Twana (S) tjg 
Victor Harju (S) 
Staffan Norberg (V) tjg 

Ej närvarande ledamöter 
Pehr Granfalk (M) 
Anna-Lena Johansson (L) 
Tove Sander (S) 
Anna Sehlin (V) 

Ej närvarande ersättare 
Fredrik Saweståhl (M) 
Mikael Stigenberg (SD) 

Politiska tjänstemän Tjänstemän 
Annica Johansson, Katarina Beech, Sofia Jöngren, Carina Lundberg Uudelepp, Gunnel Forsberg 
Michaela Hollis 

Sekreterare 



Region Stockholm 
Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 

2019-06-12 

2 

LISAB 2019-0004 

Innehållsförteckning 
§ 22 Justerare och justeringsdag 3 

§ 23 Entledigande av vice direktör samt tillsättning av tillförordnad vice 

verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB 4 

§ 24 Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan 

styrelsen och verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm 

AB och ekonomisk rapportering 5 

§ 25 Te rtia I rapport per april 2019, Landstingshuset i Stockholm AB 7 

§ 26 Yttrande avseende landstingsrevisorernas rapport 2018 för 

Landstingshuset i Stockholm AB 8 

§ 27 Fusion av vilande bolaget Prima Liv AB med Danderyds sjukhus AB 9 

§ 28 Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 2018 10 

§ 29 Information från regiondirektör/VD Carina Lundberg Uudelepp 11 

§ 30 Övriga frågor 12 

§ 31 Nästa sammanträde 13 

•u 
Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 
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Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 
2019-06-12 
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LISAB 2019-0004 

§22 
Justerare och justeringsdag 
Ordförande och Petra Larsson utses att justera protokollet. 
Justering sker den 14 juni. 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 4 

Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 
2019-06-12 

LISAB 2019-0004 

§23 
Entledigande av vice direktör samt tillsättning av 
tillförordnad vice verkställande direktör för 
Landstingshuset i Stockholm AB 
LISAB 2 0 1 9 - 0 0 1 4 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen har att besluta om entledigande och utseende av tillförordnad vice 
verkställande direktör i Landstingshuset i Stockholm AB. 

Beslutsunderlag 
Verkställande direktörens skrivelse. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till verkställande direktörens förslag. 

Beslut 
Styrelsen beslutar följande. 
1. Henrik Gaunitz entledigas från uppgiften som vice verkställande 
direktör i Landstingshuset i Stockholm AB. 

2. Gunnel Forsberg utses till tillförordnad vice verkställande direktör i 
Landstingshuset i Stockholm AB för perioden från 2 0 1 9 - 0 6 - 1 2 och 
tillsvidare. 

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Beslutsexpediering: 
Akt 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 5 

Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 
2019-06-12 

LISAB 2019-0004 

§24 
Arbetsordning för styrelsen, instruktion för 
arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande 
direktören i Landstingshuset i Stockholm AB och 
ekonomisk rapportering 
LISAB 2 0 1 9 - 0 0 1 9 

Ärendebeskrivning 
Enligt Region Stockholms ägarpolicy ska styrelsen besluta om 
arbetsordning och instruktion för verkställande direktören. När ny styrelse 
tillsatts ska styrelsen göra en prövning av samtliga instruktioners relevans 
och aktualitet. Förnyad prövning ska göras varje år eller vid behov. 

Beslutsunderlag 
Verkställande direktörens skrivelse 
Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan 
styrelsen och verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB 
och instruktion för ekonomisk rapportering 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till verkställande direktörens förslag. 
V-ledamoten yrkar bifall till sitt förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen 
beslutar enligt verkställande direktörens skrivelse. 

Beslut 
Styrelsen beslutar följande. 

1. Arbetsordning för styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB 
fastställs. 

2. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande 
direktören i Landstingshuset i Stockholm AB fastställs. 

3. Instruktion för ekonomisk rapportering fastställs. 

4. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Reservation 

V-ledamoten reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Deltar inte i beslutet 
S-ledamöterna anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 
Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 

2019-06-12 
LISAB 2019-0004 

Beslutsexpediering: 
Regionledningskontoret 
Akt 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 
FORSLAG TILL BESLUT 

LISAB 2019-0642 

o Vänsterpartiet 

Ärende nr 3 
LISAB 2019-0019 

Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar följande 

1. Arbetsordning för styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB fastställs med 
förändringen att tillägget om flera ekonomiska rapporter som avser den senaste 
perioden behandlas av styrelsen, ska endast den rapport som avser den senaste 
rapporten behandlas av styrelsen, med undantag för tertial-, delårs och årsbokslut som 
alltid behandlas av styrelsen utgår. 

2. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i 
Landstingshusets i Stockholm AB fastställs 

3. Instruktion för ekonomisk rapportering fastställs med förändringen att tillägget om 
flera ekonomiska rapporter som avser den senaste perioden behandlas av styrelsen, ska 
endast den rapport som avser den senaste rapporten behandlas av styrelsen, med 
undantag för tertial-, delårs och årsbokslut som alltid behandlas av styrelsen utgår 

4. Beslutet förklaras omedelbart justerat 

Vi i Vänsterpartiet anser att det är viktigt med kontinuerlig uppföljning av ekonomin. Vi 
tycker det är viktigt att månadsrapporterna ska behandlas av styrelsen även om de delges 
styrelsen samtidigt som en nyare ekonomisk rapport. 



Region Stockholm 7 

Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 
2019-06-12 

LISAB 2019-0004 

§25 
Tertialrapport per april 2019, Landstingshuset i Stockholm 
AB 

LISAB 2 0 1 9 - 0 0 1 7 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av tertialrapport per april 2019 för Landstingshuset i 
Stockholm AB (LISAB). 
Beslutsunderlag 
Verkställande direktörens skrivelse. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till verkställande direktörens förslag. 

Beslut 
Styrelsen beslutar följande. 
1. Tertialrapport per april 2019 för Landstingshuset i Stockholm AB 
godkänns. 

2. Landstingshuset i Stockholm AB:s låneram utökas med 9 0 0 
miljoner kronor för att likvidreglera mellanhavanden med 
dotterbolagen. 

Särskilda uttalanden 
S-ledamöterna anmäler ett särskilt uttalande 
V-ledamoten anmäler ett särskilt uttalande. 

Beslutsexpediering: 
Styrning och ekonomi 
Akt 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 
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LISAB SÄRSKILT UTTALANDE 
2019-06-12 

S o c i a I cl e IT I O k r a t; e r n a 

Ärende 04 
2019-0016 

Tertialrapport per april 

Vi socialdemokrater ser med oro en allvarlig utveckling som riskerar ett 
ekonomiskt läge som långsiktigt kommer ge stora konsekvenser för 
regionen och dess invånare. Resultatet så här långt för bolagen Danderyds 
sjukhus AB och Södersjukhuset AB oroar. Att LISABS:s styrelse dessutom 
får bristfällig rapportering om läget och åtgärdsplanen och att ägardialogen 
med sjukhusen är obefintlig gör att styrelsen inte kan lita på att tillräckliga 
åtgärder vidtas för att uppnå en ekonomi i balans. 

Därtill är tydligt ökade kostnader för hyrpersonal bekymmersamt och en 
utveckling som LISAB som ägare bör lägga ett allt tyngre fokus på att bryta. 

För att styrelsen ska kunna ta sitt ansvar som ägare önskar vi att styrelsen 
ges chans att fördjupa sig i bolagens åtgärdsplaner. Vi ser därför behov av 
att företrädare för ledningen på respektive sjukhus, Danderyds sjukhus och 
Södersjukhuset, bjuds in till LISAB :s kommande sammanträde. De måste då 
redogöra för den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen varit 
under våren och till och med sommarmånaderna samt hur de arbetat med att 
möta situationen. 

Vi socialdemokrater konstaterar att en närmare och mer strukturerad 
uppföljning, ägarstyrning och dialog framöver krävs mellan ägaren och 
bolagen. 



Region Stockholm 
SÄRSKILT UTTALANDE 

LISAB 2019-06-12 

Vänsterpartiet 

Ärende nr 4 
LISAB 2019-0016 

Tertialrapport per april 2019 Landstingshuset i Stockholm AB 

Vi i Vänsterpartiet anser att det är oroväckande att akutsjukhusen redan i april går med 
underskott. Vi ställer oss kritiska till de resultatkrav som ställs på akutsjukhusen och som de i 
verkligheten inte har några förutsättningar att uppfylla med bibehållen kvalitet i vården. Att 
sjukhusen går med underskott beror till stor del på höga kostnader för hyrpersonal. För att få 
till en varaktig lösning på personalbristen krävs bättre löner och villkor för den fasta 
personalen så att fler vill stanna kvar, men också söka sig till sjukhusen. Det är dock omöjligt 
för sjukhusen att uppnå detta så länge de tvingas till besparingar som innebär nedskärningar i 
verksamheten. De fastnar i en nedåtgående spiral av uppsägningar och växande kostnader för 
hyrpersonal. Fackförbunden vittnar om en verksamhet i sönderfall. Att från regionledningens 
sida öka kontrollen och kraven på en ekonomi i balans hjälper föga så länge sjukhusen är 
systematiskt underfmansierade. 



Region Stockholm 8 

Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 
2019-06-12 

LISAB 2019-0004 

§26 
Yttrande avseende landstingsrevisorernas rapport 2018 för 
Landstingshuset i Stockholm AB 
LISAB 2 0 1 9 - 0 0 1 4 

Ärendebeskrivning 
Yttrande avseende landstingsrevisorernas årsrapport 2018 för 
Landstingshuset i Stockholm AB. 

Beslutsunderlag 
Verkställande direktörens skrivelse 
Landstingsrevisorernas årsrapport 2 0 1 8 för Landstingshuset i Stockholm 

Beslut 
Styrelsen beslutar följande. 

Verkställande direktörens skrivelse utgör Landstingshuset i Stockholm 
ABs yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2018 för 
Landstingshuset i Stockholm. 

Särskilda uttalanden 
S-ledamöterna anmäler ett särskilt uttalande 
V-ledamoten anmäler ett särskilt uttalande. 

Beslutsexpediering: 
Regionrevisorerna 
Akt 

AB 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 1 (2) 

LISAB SÄRSKILT UTTALANDE 
2019-06-12 

Ärende 05 
2019-0017 

Landstingsrevisorernas årsrapport 2018 för Landstingshuset i 
Stockholm AB 

Landstingsrevisorerna pekar i sin årsrapport för 2018 på brister i LISAB :s 
styrelses arbete med styrning och uppföljning av landstingets bolag. 
Revisorerna pekar ut ett antal områden som bör bli föremål för förbättring. 
Av de två rekommendationer som revisorerna gav i förra årets rapport anses 
bara den ena vara åtgärdad, medan den andra kvarstår att följa upp under 
detta år. 

Att den styrande blågröna majoriteten valde att sjösätta en ny organisation 
där Ägarutskottet inte längre finns befarade vi redan vid införandet skulle 
riskera leda till just sämre styrning och uppföljning av de delar av 
landstingets verksamheter som drivs i bolagsform. Revisorernas rapport 
talar för att vi dessvärre hade rätt. 

Vi kan konstatera att de tillkortakommanden som revisorerna pekar på när 
det gäller styrning och uppföljning tyvärr till stora delar följer det mönster 
som vi tidigare i olika sammanhang påtalat och uttryckt oro för. 

I årets rapport skriver revisorerna bl.a. om bristande transparens i 
ägardialogerna med dotterbolagen. Revisorerna konstaterar att förra årets 
rekommendation att förstärka dokumentationen av de ägardialoger som sker 
vid styrelsemöten ännu återstår att följa upp under 2019. Av 
tjänsteutlåtandet framgår att nya rutiner för dokumentation förvisso tagits 
fram, men ännu inte kunnat tas i bruk på grund av ett stort antal inställda 
möten under hösten 2018. Vi socialdemokrater konstaterar att de nya 
rutinerna ej kunnat implementeras eftersom att det överhuvudtaget inte har 
kallats till några ägardialoger under 2019. 

Det är dessvärre symptomatiskt för det som vi upplever som en glidning 
mot mer av informell och mindre transparent styrning som i större 
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SÄRSKILT UTTALANDE 

utsträckning sker informellt på tjänstemannanivå än via de mer öppna, 
formella och demokratiska strukturer som är avsedda för denna styrning. 

Denna bild stärks också av de synpunkter och rekommendationer som 
revisorerna lämnar avseende bristande tydlighet om ägarrepresentanternas 
uppdrag och roll i LISABs dotterbolag, såväl som hur detta uppdrag ska 
återrapporteras till LISABs styrelse. Detta tangerar den fråga som vi 
socialdemokrater i andra sammanhang lyft om vikten av att det finns en 
tydligare koppling och styrning mellan ägare och styrelser i Regionen. Vi 
kommer att följa frågan noga framöver och förväntar oss ett annat 
förhållningssätt. 

Vi har i andra sammanhang gett uttryck för vår principiella hållning att 
proportionalitetsprincipen ska användas vid tillsättningen av styrelser och 
vid alla val som fullmäktige gör, såvida inte majoritet och opposition enats 
om något annat. Det skulle göra att problem med ägarrepresentanternas 
otydliga roll i förhållande till övriga ledamöter i en styrelse inte skulle 
finnas. Samtliga ledamöter som utgör styrelsen sitter där på mandat från 
regionfullmäktige och därmed i förlängningen medborgarnas uppdrag. 

När vi socialdemokrater under våren träffat merparten av VD:arna för våra 
bolag har de tydligt påtalat brist av ägardialog och efterlyst detta. Bolagen 
ska ej behöva efterlysa en kontinuerlig dialog med ägarna. 



Region Stockholm 
SÄRSKILT UTTALANDE 

LISAB 2019-06-12 
jÉlllIk 

Vänsterpartiet 

Ärende nr 5 
LISAB 2019-0017 

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2018 för LISAB 

Revisionen bedömer att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att styrelsen för 
Landstingshuset Stockholm AB tar ett aktivt ansvar för styrning och uppföljning av Region 
Stockholms bolag. Som vi i vänsterpartiet återkommande lyft behövs ett tydligt ledarskap 
med klara direktiv och en återkommande uppföljning av alla dotterbolag under koncernen 
LISAB. Den ytterst ansvariga politiska ledningen för Region Stockholm måste tas sitt ansvar. 

Revisionen konstateras i granskningen att de specifika ägardirektiven är övergripande och 
generellt utformade. De saknar i huvudsak specifika mål för respektive bolag utöver de 
resultatkrav som fastställs. Vi anser detta talande för hur Region Stockholm, tidigare 
landstinget, sköts. Det viktiga är att nå ett resultat och inte verksamheten eller målen med 
verksamheten. Vi har återkommande ställt oss kritiska till de resultatkrav som ställs på 
akutsjukhusen och som de i verkligheten inte har några förutsättningar att uppfylla med 
bibehållen kvalitet i vården. När ett akutsjukhus inte klarar resultatkraven så går LISAB med 
underskott, återkommande. 

Revisionen har tittat på ägarrepresentanternas uppdrag. Ägarrepresentanternas adjungeras i 
flertalet av Region Stockholms bolagsstyrelser men revisionen har inte tillgång till rutiner där 
det framgår vad ägarrepresentanterna exakt sak göra eller hur de ska återrapportera. 
Revisionen efterfrågar tydligare direktiv för ägarrepresentanterna. Revisonen har även 
granskat ägardialogen, som bedöms som ett viktigt verktyg för regionens styrning och 
uppföljning av bolagen. Ägardialogen har bestått av möten mellan styrelsen och bolaget men 
det är svårt att se vad som avhandlats på mötena/dialogerna då de inte protokollförts. Vi anser 
i likhet med revisonen att ägardialogerna måste följas upp och göras mer transparenta genom 
att det finns en dagordning för ägardialogerna och att det förs protokoll. 



Region Stockholm 9 

Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 
2019-06-12 

LISAB 2019-0004 

§27 
Fusion av vilande bolaget Prima Liv AB med Danderyds 
sjukhus AB 
LISAB 2 0 1 9 - 0 0 2 1 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds 
Sjukhus AB. 

Beslutsunderlag 
Verkställande direktörens skrivelse 
Fusionsplan Prima Liv i Danderyd AB 
Styrelseintyg fusion Prima Liv i Danderyd AB 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till verkställande direktörens förslag 

Beslut 
Styrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar 
följande. 
Fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB 
godkänns. 

Beslutsexpediering: 
Regionstyrelsen 
Akt 

Exp. datum Sign. 



JIL Region Stockholm 10 

Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 LISAB 2019-0004 
2019-06-12 

§28 
Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 2018 

Styrelsens och VD:s arbete diskuteras och utvärderas. 



Region Stockholm 
Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 

2019-06-12 

11 

LISAB 2019-0004 

§29 
Information från regiondirektör/VD Carina Lundberg 
Uudelepp 
LISAB 2 0 1 9 - 0 0 0 7 

Gunnel Forsberg informerar om LISAB-koncernens organisation och 
struktur samt om bolagens verksamhetsmässiga och ekonomiska situation. 
Gunnel Forsberg informerar även om uppföljning av akutsjukhusen samt 
Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Johan Bratt informerar om planering av vård under sommaren. 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 



JIL Region Stockholm 
Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 

2019-06-12 

12 

LISAB 2019-0004 

§30 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuteras. 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 

Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 3/2019 
2019-06-12 

13 

LISAB 2019-0004 

§ 31 
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum den 12 september. 
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Landstingshuset i Stockholm AB SKRIVELSE LISAB 2019-0017
Mikael Löwenhielm 2019-05-27

Styrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2018 
för Landstingshuset i Stockholm AB

Ärendebeskrivning
Yttrande avseende landstingsrevisorernas årsrapport 2018 för 
Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse
Landstingsrevisorernas årsrapport 2018 för Landstingshuset i Stockholm 
AB

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

Verkställande direktörens skrivelse utgör Landstingshuset i Stockholm 
ABs yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2018 för 
Landstingshuset i Stockholm.

Verkställande direktörens förslag och motivering 
Sammanfattning
Regionrevisorerna (tidigare landstingsrevisorerna) har överlämnat 
årsrapport 2018 till styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB för 
yttrande. 

I årsrapporten 2018 görs en sammanställning av lämnade 
rekommendationer tidigare och innevarande år. Regionrevisorerna har 
sammanlagt lämnat fem rekommendationer, varav en har åtgärdats och 
fyra återstår att hantera.

Verkställande direktörens  bedömning är att samtliga av revisionens 
rekommendationer kommer hanteras i och med åtgärderna genomförs.
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Bakgrund
Regionrevisorerna (tidigare landstingsrevisorerna) har överlämnat 
årsrapport 2018 till styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB för 
yttrande senast den 31 augusti 2019. 

I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 

Revisionen bedömer att det finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa en 
tillräcklig styrning och intern kontroll inom styrelsens verksamhetskritiska 
processer. Revisionen bedömer dock att åtgärder behöver vidtas för att 
säkerställa att styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB tar ett aktivt 
ansvar i styrning och uppföljning av Region Stockholms bolag. Det gäller 
bland annat ansvaret för att utveckla ägardirektiven med mål och strategisk 
inriktning för respektive bolag samt att förtydliga ägarrepresentanternas 
uppdrag och roll. Den interna styrningen och kontrollen bedöms, utifrån 
genomförd granskning, sammantaget inte vara helt tillräcklig.

Årsbokslutet är i allt väsentligt upprättat enligt god redovisningssed, enligt 
Region Stockholms anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets 
resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.

I årsrapporten görs en sammanställning av lämnade rekommendationer 
tidigare år och innevarande år. Revisorerna har sammanlagt lämnat fem 
rekommendationer varav en har åtgärdats. 
Den rekommendation som åtgärdats är, Styrelsen bör behandla 
arbetsordning samt VD instruktion årligen.

De fyra rekommendationer som kvarstår att hantera är:

 Styrelsen bör förstärka dokumentationen av de ägardialoger som 
sker vid styrelsemöten.

 Styrelsen bör ta ett aktivt ansvar i styrningen och uppföljen av 
dotterbolagen.

 Styrelsen bör tydliggöra ägarrepresentanternas uppdrag och roll 
samt ange hur uppdraget ska återrapporteras.
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 Styrelsen bör i beredningen av ändrade ägardirektiv tydligare ange 
mål och strategisk inriktning för respektive bolag.

Överväganden
Verkställande direktören lämnar följande kommentarer som yttrande på 
regionrevisorernas rekommendationer:

 Styrelsen bör förstärka dokumentationen av de ägardialoger som 
sker vi styrelsemöten.

En ny rutin för dokumentation av Landstingshuset i Stockholm AB:s och 
produktionsutskottets sammanträden har tagits fram, innebärande att 
genomförda presentationer kommer att publiceras efter mötet. Flera 
ägardialoger i Landstingshuset i Stockholm AB ställdes in under hösten 
2018 och under inledningen av 2019. Den nya rutinen kring dokumentation 
tillämpas vid kommande sammanträden.

 Styrelsen bör ta ett aktivt ansvar i styrningen och uppföljen av 
dotterbolagen.

I revisorernas projektrapport 5/2018 granskades ägarstyrningen inom 
Region Stockholm och Landstingshuset i Stockholm AB. I regionstyrelsens 
yttrande, LS 2018-1298, redogörs för hur Landstingshuset i Stockholm AB 
aktivt agerar styrande och som ägare/moderbolag inom ramen för sitt 
uppdrag. 

Uppföljningen utvecklas kontinuerligt för att säkerställa styrningen och 
uppföljningen. Uppföljning av dotterbolagen sker genom att styrelsen för 
Landstingshuset i Stockholm AB i tertial-, delårs- och årsrapporter får en 
kortfattad sammanfattning av det ekonomiska läget för respektive 
dotterbolag. Från och med 2018 upprättas också en rapport till 
Landstingshuset i Stockholm AB om ägarstyrningen, som omfattar 
dotterbolagens bolagsstyrningsrapporter. Ägarstyrningsrapporten biläggs 
Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstyrningsrapport i årsbokslutet. 
Rapporteringen till Landstingshuset i Stockholm AB styrelse ses över i 
samråd med bolagets ledning.

Från och med hösten 2019 kommer en produktionsdirektör att arbeta med 
samordning av den egna produktionen. Detta blir ett tillskott vad gäller 
styrning och uppföljning, vilket kommer att underlätta och bidra till 
styrelsens styrning och uppföljning. 
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Tidplaner för dialogmöten har tagits fram, där verksamheternas ordförande 
och verkställande direktör kallas för att träffa styrelsen. 

Dotterbolaget Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) kommer inom kort 
överlåtas till AB Storstockholms Lokaltrafik, som ett led i att tydliggöra 
ägarstyrningen av WÅAB. 

 Styrelsen bör tydliggöra ägarrepresentanternas uppdrag och roll 
samt ange hur uppdraget ska återrapporteras.

Av fullmäktiges beslut, LS 1411-1289, framgår att syftet med 
ägarrepresentanter i bolagen är att stärka den samordnade ägarstyrningen. 
Samordningen underlättas av den insyn som representanterna ges, 
samtidigt som de stärker styrelsernas navigeringsförmåga med ytterligare 
resurser och regionintern information. Representanterna är endast 
adjungerade med yttranderätt, inte beslutanderätt, och är inte en del av den 
valda styrelsen. Ägarrepresentanterna diskuterar frågorna på 
tjänstemannanivå för att bedöma vilka relevanta frågor som ska lyftas 
vidare till styrelsen. Den formella återkopplingen sker löpande inom ramen 
för den ordinarie rapporteringen till styrelsen.

 Styrelsen bör i beredningen av ändrade ägardirektiv tydligare ange 
mål och strategisk inriktning för respektive bolag.

Ägardirektiven fungerar som komplement till bolagsordningen och utgör 
ramverk för den verksamhet, uppgift och inriktning som bolaget ska ägna 
sig åt. Ägardirektiven är således att se som bolagens grunduppdrag på 
medellång och lång sikt. Landstingshuset i Stockholm AB:s uppdrag är att 
framlägga förslag på ägardirektiv till fullmäktige. Från och med 2019 
återfinns ägardirektiven i regionfullmäktiges budgetärende, där också 
anslag, resultatkrav, mål och uppdrag av löpande karaktär hanteras. 
Därmed återges en helhet för bolagen i ett och samma dokument och 
beslut.  

Verkställande direktörens bedömning är att samtliga av revisionens 
rekommendationer kommer hanteras i och med att åtgärderna genomförs.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Carina Lundberg Uudelepp
Verkställande direktör

Gunnel Forsberg
Tf. ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Regionrevisorerna

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2019-05-27
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