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Delrapport 2020 
Landstingshuset i Stockholm AB 

I denna rapport ges en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts 

hittills under året inkl. en översiktlig granskning av styrelsens delårsrapport. 

Rapporten är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och be-

dömning utifrån årets granskning i mars/april 2021. 

Den pågående pandemin har påverkat både verksamhet och ekonomi för 

koncernen hittills under året och innebär även en osäkerhet för resterande 

del av 2020. 

1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - 

prognos per 2020-08-31 

Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) prognostiserar årets 

resultat till -18 mnkr, vilket överensstämmer med fullmäktiges resultatkrav. 

Styrelsen för LISAB bedömer att resultatprognosen är rimlig trots ett negativt 

resultat per 31 augusti 2o2o. Detta eftersom dotterbolagen i LISAB-koncer-

nen räknar med att få statsbidrag för att täcka merkostnader för covid-19. 

Styrelsen bedömer i delårsrapporten även att nedskrivningarna troligen inte 

kommer bli så stora i årsbokslutet efter utjämning av eventuella förluster ge-

nom koncernbidrag.  

För helåret finns det i koncernen fem dotterbolag1 som redovisar negativa 

prognoser för helåret. LISAB-koncernen i sin helhet prognostiserar årets re-

sultat till -466 mnkr, vilket är 612 mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav. 

Merkostnaderna i koncernen med anledning av coronapandemin t.o.m. au-

gusti uppgick till 463 mnkr och intäkterna minskade med 263 mnkr. 

Södersjukhuset AB prognostiserar årets resultat till -288 mnkr, vilket är 297 

mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav på 9 mnkr. Avvikelsen i förhållande 

till resultatkravet motsvarar ca 5,2 procent av omsättningen. Den prognosti-

cerade avvikelsen utgörs bland annat av lägre sålda primärtjänster på -113 

mnkr främst beroende på coronapandemin. I budgeten fanns ett åtgärdspro-

gram på 300 mnkr för att nå en ekonomi i balans 2020. På grund av coro-

napandemin har styrelsen bestämt att senarelägga vissa väsentliga delar av 

åtgärdsprogrammet. 

Danderyds sjukhus AB prognostiserar årets resultat till -137 mnkr, vilket är 

145 mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav på 8 mnkr. Avvikelsen i förhål-

lande till resultatkravet motsvarar ca 3 procent av omsättningen. Den pro-

gnostiserade avvikelsen beror på effekten av merkostnader och förlorade in-

täkter kopplat till coronapandemin (255,2 mnkr). Bolagets omställning till att 

vårda covid-19 patienter har gjort att tidigare beslutat åtgärdsprogram på 
 

1 Fullmäktige beslutade den 23 juni att för regionstyrelsen och vissa nämnder och bolag, 
däribland dessa dotterbolag, undanta merkostnader och minskade intäkter avseende covid-
19 vid bedömningen av om de uppnått sina budgeterade resultatkrav. 

RK 2020-008 
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300 mnkr har omprioriterats under perioden mars-augusti. Bolaget har upp-

rättat kostnadseffektiviseringar och intäktshöjande åtgärder per verksam-

hetsområde. Per delårsbokslutet 2020-08 har effektiviseringsåtgärder uppgå-

ende till 28,2 mnkr genomförts. 

S:t Eriks Ögonsjukhus AB prognostiserar årets resultat till -26 mnkr, vilket är 

29 mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav på 3 mnkr. Avvikelsen i förhål-

lande till resultatkravet motsvarar ca 4,3 procent av omsättningen och beror 

främst på lägre intäkter för helåret på grund av coronapandemin (-43,6 

mnkr).    

Södertälje sjukhus AB prognostiserar årets resultat till -9 mnkr, vilket är i 11 

mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav på 2 mnkr. Avvikelsen i förhållande 

till resultatkravet motsvarar ca 0,7 procent av omsättningen. Den prognosti-

serade avvikelsen beror främst på merkostnader relaterat till coronapande-

min (72 mnkr). Styrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram för att nå eko-

nomi i balans under 2020. I styrelsens delårsrapport framgår att effekten av 

sjukhusets åtgärdsprogram för en ekonomi i balans inte kommer att uppnå 

full budgeterad effekt med anledning av pandemin. 

Stockholm Care AB prognostiserar årets resultat till -0,5 mnkr, vilket är 1,5 

mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav på 1 mnkr. Avvikelsen i förhållande 

till resultatkravet motsvarar ca 2,9 procent av omsättningen. Uteblivna intäk-

ter på grund av coronapandemin uppgår till 25,5 mnkr.  

Revisionen bedömer att LISAB:s prognos för det ekonomiska resultatet är 

rimlig utifrån dagens förutsättningar. Men prognosen är svårbedömd då det 

finns osäkerheter kopplade till coronapandemins effekter och när verksam-

heterna kan återgå till normalläge. 

I LISAB:s delårsrapport framkommer inget som innebär risk för att verksam-

heten inte kommer att kunna genomföras enligt fullmäktiges uppdrag och 

mål under året. I enlighet med regionledningskontorets anvisningar lämnar 

LISAB inga prognoser för fullmäktiges mål för verksamheten. Revisionen 

lämnar därför ingen bedömning av det verksamhetsmässigt resultat. 

2 Intern styrning och kontroll 

Granskningen av den interna styrningen och kontrollen har genomförts av re-

visionskontoret och auktoriserad revisor.  

2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning  

LISAB har till uppgift att äga och förvalta aktier i bolag inom Region Stock-

holm. Enligt de specifika direktiven ansvarar LISAB också för att dotterbola-

gens bolagsordningar och ägardirektiv följs. Ledamöterna i LISAB:s styrelse 

är även förtroendevalda i det av regionstyrelsen inrättade produktionsutskot-

tet.  
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Bolaget styrs av bolagsordning, ägardirektiv, VD-instruktion samt arbetsord-

ning för styrelsen. Styrelsen har per 2020-02-13 beslutat om attestanter och 

utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen har per 2019-06-

04 beslutat om arbetsordning för styrelse samt instruktion för arbetsfördel-

ning mellan styrelse och VD. Under perioden januari till och med september 

har styrelsen hållit fyra styrelsemöten och ytterligare tre möten är planerade 

för året 

På grund av det rådande läget till följd av coronapandemin har styrelsen be-

slutat att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta om 

en kapitaltäckningsgaranti till LISAB på maximalt en miljard kronor under 

2020.2 Dotterbolagen i LISAB som är verksamma inom sjukvårdsområdena 

har, liksom moderföretaget, att efterleva aktiebolagslagens regler om skyldig-

het att upprätta kontrollbalansräkning vid kapitalbrist. Syftet med beslutet är 

att moderbolaget samt de aktuella dotterbolagen ekonomiska situation i för-

hållande till dessa krav stärks upp så att sådan skyldighet inte inträffar. 

Inga dokumenterade ägardialoger eller annan kommunikation har förekom-

mit mellan styrelsen för LISAB och dotterbolagen under perioden januari till 

september 2020. Detta förklaras med att huvudfokus för dotterbolagen har 

varit att vårda patienter som varit sjuka i Covid-19. Styrelsen har också beslu-

tat att avvakta med övrig utvärdering av styrelsearbetet till ett senare tillfälle 

då ett möte kan hållas fysiskt. Revisionen konstaterar därför att styrelsen be-

dömt att de under pandemin inte kunnat uppfylla ägardirektivets krav att ge-

nomföra ägardialoger med dotterbolagen.  

Uppföljning av rekommendationer framgår av bilaga 1. 

3 Räkenskaper 

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av auktoriserad revisor i LI-

SAB och dess dotterbolag per 2020-08-31. 

3.1 Delårsrapport 2020-08-31 

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med Inter-

national Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation.  

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger an-

ledning att anse att styrelsens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprät-

tad i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd 

och god redovisningssed.  

 

2 RS 2020-0338 
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4 Yttrande över Årsrapport 2019 

Bolagets styrelse har 2020-06-04 lämnat yttrande över revisionens årsrapport för 

2019. Styrelsen har inte i sitt yttrande framhållit synpunkter som avviker från revis-

ionens synpunkter i rapporten. 
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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/
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Bilaga 1 

 

 

Region Stockholm 

Landstingshuset i Stockholm AB 

Intern kontroll 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

37979 
Från rapport 
2019 Årsrapport 
 

Styrelsen bör säkerställa att den interna kontrollplanen 
följs upp enligt fullmäktiges policy för internkontroll. 

 Delår 2020 
 

Uppföljningen av den interna kontrollplanen gjordes i 
samband med verksamhetsberättelsen för 2019, LISAB 
2020-0003. Från och med 2020 görs uppföljningen av den 
interna kontrollplanen även i samband med delårsrappor-
ten. Bedöms som åtgärdad. 

Ägarstyrning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29889 
Från rapport 
2017 Årsrapport 
Tidigare ID 
1228 

Styrelsen bör förstärka dokumentationen av de ägardialo-
ger som sker vid styrelsemöten. 

 Delår 2020 
 

Bedömdes åtgärdat i samband med årsbokslut 2019, då 
ägardialog hölls med samtliga dotterbolag och minnesan-
teckningar fördes vid dessa tillfällen. Vid tiden för delårs-
granskningen 2020 har inga ägardialoger genomförts under 
innevarande år, varför status ändras till delvis åtgärdat. 

29890 
Från rapport 
5/2018 Projektrapport 
Tidigare ID 

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

 Delår 2020 
 

Ägarrepresentation är ägarens sätt att genom ombud 
skaffa information om dels styrelsens diskussioner och 
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 Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

1358 förtydliga grunder för de beslut som styrelsen fattar, men 
också att som ägarens företrädare löpande kunna sätta 
styrelsernas uppdrag, resultat och arbete i ett perspektiv i 
relation till andra verksamheters resultat och ansträng-
ningar. Det underlättar också arbetet med styrelsens upp-
följning då ägarrepresentanten kan bidra i framtagandet av 
olika underlag och analyser som lämnas till styrelsen. Åter-
rapportering sker genom att ansvariga ägarrepresentanter 
finns med på styrelsens sammanträden och har punkter 
med information att lämna vid mötena. Revisionen bedö-
mer rekommendationen som åtgärdad. 

  

29891 
Från rapport 
5/2018 Projektrapport 
Tidigare ID 
1359 

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

 Delår 2020 
 

Styrning förbättrad genom tydligare mål för dotterbolagen. 
Ekonomisk uppföljning löpande, dock saknas löpande kon-
takt mellan moder- och dotterbolag under året. 

 


