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Revidering av AB Transitios bolagsdokument
Ordförandens förslag
1.

Förslag till beslut om justeringar av bolagsdokumenten för AB
Transitio; aktieägaravtal, bolagsordning, instruktion för valberedning,
instruktion för ägarrådet, ägardirektiv och instruktion för verkställande
direktör godkänns.

Sammanfattning
AB Transitio utgör en gemensam resurs för landets samtliga huvudmän för
den regionala rälsbundna kollektivtrafiken. Bolagets uppdrag är att anskaffa,
finansiera och hyra ut spårfordon till ägarna som i sin tur ansvarar för
trafiken. Bolaget ansvarar även för tungt underhåll av fordonen. Vid AB
Transitio 's årsmöte i maj 2018 beslutades om förändringar i några av
bolagets styrdokument. För att förändra styrdokumenten krävs
godkännande av samtliga delägares högsta beslutande organ. Ändringarna
beskrivs punktvis i skrivelse från AB Transitio. Styrelsens förslag till
ändringar fastställdes vid bolagets årsstämma med undantag av ändringar
avseende VD 's anställningsvillkor.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Regionstyrelsens Arbetsutskotts beslut 2019-03-25 § 23
c)
Skrivelse från AB Transitio 2018-06-07 med bilagor
1) Tabell över ändringsförslag (med markerade ändringsförslag)
2) Aktieägaravtal (med markerade ändringsförslag)
3) Bolagsordning (med markerade ändringsförslag)
4) Instruktion för valberedning (med markerade ändringsförslag)
5) Instruktion för ägarrådet (med markerade ändringsförslag)
6) Ägardirektiv (med markerade ändringsförslag)
7) Instruktioner för verkställande direktör (med markerade
ändringsförslag)
8) Ändringsavtal (för respektive ägare att underteckna efter beslut på
årsstämma samt os högsta beslutande organ i den egna
organisationen)
9) Protokoll årsstämma 2018-05-24

Postadress

Besöksadress

Kontakt

Handläggare

Box 712
791 29 Falun

Vasagatan 27
Falun

023-490000
Org.nr: 232100-01 80

Cederberg Kerstin
023-49 11 13
Chefsjurist
kerstin .cederberg@ ltdalarna.se
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Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
I oktober 2012 fastställdes de styrande dokumenten i AB Transitio vid en
extra bolagsstämma som en följd av omstrukturering av bolagets ägande
föranledd av ny lag om regionala kollektivtrafikmyndigheter. En mindre
förändring av aktieägaravtalet beslutades under 2016. Under hösten 2017
genomförde styrelsen en översyn av de styrande dokumenten och fann
därvid att det fanns behov av justeringar i flera styrdokument. Styrelsens
förslag till förändringar har, enligt bolagets skrivelse, förankrats och stämts
av med ägarrådet vid ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Styrelsen fick i
uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslag till förändringar till årsstämman
som vid stämma 2018-05-24 beslutade att genomföra de föreslagna
förändringarna . Ändringarna kräver godkännande av samtliga ägares
fullmäktige.
De bolagsdokument som föreslås ändras är
-

Aktieägaravtal
Bolagsordning
Instruktion för valberedning
Instruktion för ägarrådet

-

Ägardirektiv
Instruktion för verkställande direktör

Förändringarna innebär bland annat att VD's beloppsbegränsning vid
anskaffning höjs från 500 tkr till 5.000 tkr. Vidare tydliggörs att
valberedningen föreslår styrelsens arvode för bolagsstämman. Ägarrådets
arvodesberedning stryks, liksom ägarrådets mandat att godkänna
instruktion till VD och rätt till samråd med styrelsen inför rekrytering ,
lönesättning etc för VD. Passus i ägardirektivet att finanspolicy ska
efterlikna ägarnas stryks.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Ägarrådets insyn och påverkansmöjligheter försvagas
Säkerhet

Beslutet innebär att ägarrådet får minskad insyn och kontroll vid
anskaffningar samt vid beslut om styrelsens arvoden .

Region Dalarna
Central förvaltning

BESLUTSUNDERLAG
Regionfullmäktige
Datum

Dnr

2019-04-29 RD19/00736

Sida

3 (3)

Samverkan med fackliga organisationer
Ändringar av styrdokument för bolag som regionen är delägare i, är inte
föremål för facklig samverkan.

Uppföljning
Emil Sivander har uppdraget från Peter Hansson att ta fram en
strategi/policy för ägarstyrning med målet att uppföljning av denna skall
inkluderas och sammanfattas i årsredovisningen.
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Regionfullmäktiges beslutsärenden
§ 23 Revidering av AB Transitios bolagsdokument
Diarienummer RD19/00736

Regionstyrelsens Arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå fullmäktige:

1.

Förslag till beslut om justeringar av bolagsdokumenten för AB
Transitio; aktieägaravtal, bolagsordning, instruktion för valberedning,
instruktion för ägarrådet, ägardirektiv och instruktion för verkställande
direktör godkänns.

Sammanfattning av ärendet
AB Transitio utgör en gemensam resurs för landets samtliga huvudmän för
den regionala rälsbundna kollektivtrafiken. Bolagets uppdrag är att
anskaffa, finansiera och hyra ut spårfordon till ägarna som i sin tur ansvarar
för trafiken. Bolaget ansvarar även för tungt underhåll av fordonen. Vid AB
Transitio's årsmöte i maj 2018 beslutades om förändringar i några av
bolagets styrdokument. För att förändra styrdokumenten krävs
godkännande av samtliga delägares högsta beslutande organ. Ändringarna
beskrivs punktvis i skrivelse från AB Transitio. Styrelsens förslag till
ändringar fastställdes vid bolagets årsstämma med undantag av ändringar
avseende VD's anställningsvillkor.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag Bilaga§ 23 A
b) Skrivelse från AB Transitio 2018-06-07 med bilagor Bilaga§ 23 B
1) Tabell över ändringsförslag (med markerade ändringsförslag)
2) Aktieägaravtal (med markerade ändringsförslag)
3) Bolagsordning (med markerade ändringsförslag)
4) Instruktion för valberedning (med markerade ändringsförslag)
Utdrag exp 2019-03-28

till

1. Akten

2.
3.

Vid protokollet :

Jessica Johansen
Bestyrkes i tjänsten

Jessica Johansen

Landstinget Dalarna
Central förvaltning

Protokollsutdrag
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5) Instruktion för ägarrådet (med markerade ändringsförslag)
6) Ägardirektiv (med markerade ändringsförslag)
7) Instruktioner för verkställande direktör (med markerade ändringsförslag)
8) Ändringsavtal (för respektive ägare att underteckna efter beslut på
årsstämma samt os högsta beslutande organ i den egna organisationen)
9) Protokoll årsstämma 2018-05-24
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Dnr: ABT-18178

Transitio Ägare

2018-06-07

Beslut om justering av bolagsdokument
Bakgrund och syfte
Vid AB Transtio bolagsstämma 2018-05-24 beslutade stämman att genomföra
de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument.
I oktober 2012 fastlades vid en extra bolagsstämma de styrande dokumenten för
bolaget. Under hösten 2017 initierade styrelsen ett seminarium där bland annat
en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn
framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument.
Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid
ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Ändringsförslagen framgår av bifogad tabell
bilaga 1, och förändringarna i respektive dokuments ändringsmarkeringar
bilaga 2-7. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att
beslut därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande
organ.

Analys
Styrelsen fick i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslagna ändringar på
årsstämman, utifrån vad som diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i
februari 2018.
De bolagsdokument som fordrar justering är:
-

Aktieägaravtal
Bolagsordning
Instruktion för valberedning
Instruktion för ägarrådet

-

Ägardirektiv
Instruktioner för verkställande direktör

Drottninggatan 92, 6 tr.

111

36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30
www.transitio.se

info@transitio.se
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Styrelsen föreslår att bolagsstämman/ägarna beslutar och godkänner de i
bifogade bilagorna justerade bolagsdokumenten. Ägarnas godkännande
bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal bilaga 8 skrivs ut och signeras i två
exemplar av behöriga personer och återsänds till Transitio. Handlingarna ska
ställas till Vd och verifierat utdrag från beslut i fullmäktige ska bifogas det
undertecknade Ändringsavtalet.
Processen för ändring av bolagsdokumenten i Transitio
1) Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att ändra i berörda bolagsdokument

i enlighet de bifogade dokumenten
2)

Årsstämman 2018 i Transitio fattar beslut om att, förutsatt att samtliga
fullmäktige/högsta beslutande organ ger sitt samtycke, ändra
aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, instruktion till ägarråd,
instruktion till valberedning samt instruktioner till verkställande direktör

3) Fullmäktige eller motsvarande högsta beslutande organ i respektive
aktieägare fattar beslut om att godkänna de ändringar som föreslagits
4) Ändringsavtalet signeras av samtliga aktieägare
5) När samtliga fullmäktige/högsta beslutande organ har fattat beslut,
samtliga aktieägare undertecknat ändringsavtalet samt insänt detta till
Transitio träder ändringsavtalet ikraft och bolagsordningen anmäls för
registrering hos Bolagsverket.

Tidplan
Styrelsen beslutar att lägga fram ärendet på bolagets årsstämma. Efter beslut på
årsstämman den 24 maj 2018 har respektive ägare att ta upp ärendet till
fullmäktige/högsta beslutande organ för beslut.
Signerade Ändringsavtal inklusive kopia på fullmäktigebeslut skickas sedan till
Transitio. Ambitionen är att alla ska ha inkommit med undertecknade avtal
innan årsskiftet 2018/2019.

Drottninggatan 92, 6 tr.

111

36 Stockh olm
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Förslag till beslut
Årsstämman och ägarna föreslås besluta att:
•

godkänna förslag till beslut om justeringar av bolagsdokumenten enligt
ovan beskrivning och bifogade bilagor.

•

ägarna i AB Transitio godkänner justeringarna genom att signera
ändringsavtal samt bifoga kopia på beslut från respektive ägares
fullmäktige/högsta beslutande organ.

AB Transitio
Styrelsen

Bilagor:

1. Tabell

2.

över ändringsförslag

Aktieägaravtal (med markerade ändringsförslag).

3. Bolagsordning (med markerade ändringsförslag).
4. Instruktion för valberedning (med markerade ändringsförslag).
5. Instruktion för ägarrådet (med markerade ändringsförslag).
6. Ägardirektiv (med markerade ändringsförslag).
7. Instruktioner för verkställande direktör (med markerade
ändringsförslag).
8. Ändringsavtal (för respektive ägare att underteckna efter beslut
på årsstämma samt hos högsta beslutande organ i den egna
organisationen)
9. Protokoll årsstämma 2018-05-24

Drottninggatan 92, 6 tr.

111

36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30
www.transitio.se

info@transitio.se
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Bakgrund och/eller syfte till föreslagen
förändring
Fråga har uppkommit om vi lka ägare som ska
ingå i Ägarrådet. En ligt nuvarande ordning är
det de som har störst finansiellt engagemang i
bolaget som ska utse representanter. Om detta
innebär en stor geografisk koncentration kan
det vara lämpligt att annan konstellation är
möjlig.
Transitios fordonsflotta börjar till vissa delar bli
äldre och på sikt behöver viss del av flottan att
avvecklas - antingen genom skrotnin g eller
försäljning. Frågan kan även uppkomma när
ägarna förvärvar nya fordon framöver och
fordon blir övertaliga.
De styrande dokumenten är av naturliga skäl
inriktade på förvärv och förva ltning av fordon.
Det är att rekommendera att även avveckling
anges i de styrande dokumenten.
I Instruktionen för VD anges att styrelsen ska
följa upp bolaget ur ekonomisk synvinkel. Det
saknas att styrelsen följer upp att bolaget sköts
även på ett ändamålsenligt sätt i övrigt.
I instruktionen för VD anges en beloppsgräns
om 500 000 kr för VD vid beslut om anskaffning.
Med hänsyn till bolagets omsättning samt syftet
med bo laget framst år beloppsbegränsningen
som alltför låg.
Oklarhet har uppdagat s kring vem som föreslår
styrelsens arvode. önskan om att klargöra detta
genom att låta Valberedningen föreslå
styrelsens arvode. Fastställande/beslut tas på
bolagsstämma - i enlighet med
Aktiebolagslagen och Bolagsordningen.
Lön/arvode till VD samt övriga
anst ällningsvill kor är enligt aktiebolagslage n en
uppgift för styrelse. I nuvarande Instruktion för
ägarrådet anges att ägarrådet ska utgöra
arvodesberedning för VDs lön. Det anges även
att styrelsen ska samråda med ägarrådet inför
rekrytering, lönesättning etc för VD.
Vidare anges att ägarrådet ska godkänna
styrelsen s instruktion till VD.
Lämpligt att styrelsen har mandat att utföra
dessa uppgifter.
Efter synpunkter från bland annat
lekmannarevisorsgruppen om att det är mindre
lämpligt att det anges att bolagets finanspolicy
ska efterl ikna ägarnas, eftersom det är fråga om
20 olika ägare med olika policies samt att
bolaget har ett an nat finansiellt upplägg.
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Styrelsens förslag till förändring
Tillägg om "eller annan sammansättning som
bolagsstämman bestämmer'', till den befintliga
texten om störst finansiellt engagemang.
Förändring krävs i Bolagsordningen och
Aktieägaravtalet samt Instruktion till
valberedning.
Införa tillägg i styrande dokument för att
tydliggöra att bolaget har stöd i dessa
dokument för avveckling.
Aktieägaravta let, Bolagsordningen och
Ägardirektiven berörs.

Göra tillägg om att styrelsen även ska övervaka
att VD sköter bolaget på ett ändamålsenligt sätt
och i linje med de styrande dokumenten .
Endast VD-Instruktionen berörs.
Ändra beloppet för VD att besluta om upp till S
miljoner kr. Anskaffningar överstigande 5
miljoner ska alltjämt framläggas till styrelsen för
beslut.
Endast VD Instruktionen berörs.
Förslag att göra tillägg i Instruktionen för
valberedningen för att tydliggöra ansvaret för
arvodesförslag samt att stryka delen om att
Ägarrådet utgör arvodesberedning i Instruktion
till ägarrådet.
Förslag att göra strykningar i Instruktion för
Ägarråd och Ägardirektiv.

Endast Ägardirektivet berörs. Strykning föreslås
att passusen avseende att finanspo licy ska
efterlikna ägarnas stryks.

Region Dalarna RD19/00736
Bilaga 1

Vissa ägare har påpekat att dessa inte
omnämns på ett formellt korrekt sätt i de
styrande dokumenten. Det handlar främst om
kommunalförbund, där vissa inte har
fullmäktige som högsta beslutande organ utan
direktion.

Ägardirektiv, Instruktion för ägarråd,
Bolagsordning och Aktieägaravtalet berörs. I
dessa får det läggas till skrivningar så att alla
ägare och beslutande församlingar omnämns på
ett lämpligt sätt.
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AKTIEÄGARAVTAL
AB TRANSITIO

AKTIEÄGARAVTAL - TRANSITIO
1

PARTER

Bilaga 2

1.

Landstinget iRegion Uppsala-J.iift, org.nr 232100-0024;

2.

AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;

3.

Region Kronoberg, arg.nr 232100-0065;

4.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, org.nr
222000-2923;

5.

Regionförbundet Västerbotten, arg.nr 222000-2436;

6.

Region Jämtland Hätjedalen, org.m 232100-0214;

7.

Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 2220002949;

8.

Västra Götalandsregionen, arg.nr 232100-0131;

9.

Landstinget i Kalmar län, arg.nr 232100-0073;

10.

Landstinget Region Västmanland, arg.nr 232100-0172;

11.

Regionrorbundet Landsti nget Dalarna, org.nr 232 1m00--14460180;

12.

Region Örebro län, arg.nr 232100-0164;

13.

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198;

14.

Region Östergötland, arg.nr 232100-0040;

15.

Region Blekinge, org.nr 222000-1321;

16.

Region Jönköpings län, org.nr 232100-0057;

17.

Region Halland, arg.nr 232100-01 15;

18.

Region Värmland, org.nr 222000-1362;

19.

Region Skåne, arg.nr 232100-0255;

20.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, arg.nr 222000-293 1;

21.

AB Transitio, arg.nr 556033-1984; samt

22.

den eller de Tillkommande Aktieägare som sedermera har tillträtt detta
Aktieägaravtal enligt vad som närmare anges i punkt 17 nedan;

Parterna i punkt 1 till 20 benämns härefter gemensamt såsom "Aktieägarna" eller, var för sig,
"Aktieägare". Parterna ovan har träffat följande avtal, "Aktieägaravtalet".

I (18)
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AKTIEÄGARE M.M.

2.1

Aktieägarna äger gemensamt Bolaget. Aktieägarna kan enbart bestå av:

2

1.

RKTM jämlikt lagen (2010: 1065) om kollektivtrafik
("Kollektivtrafiklagen"), inklusive landsting;

11.

det landsting och de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 §
Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst
län i de fall RKTM i aktuellt län består av en gemensam nämnd;

111.

de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 §Kollektivtrafiklagen ansvarar för
den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i aktuellt län
består av en gemensam nämnd;

iv.

aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har
överlämnats av RKTM jämlikt 3 kap. 2 § 1 stycket Kollektivtrafiklagen;
och

v.

kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har
överlämnats jämlikt 3 kap. 2 § 2 stycket Kollektivtrafiklagen.

2.2

Aktieägarna tillhandahåller b·ansporttjänster jämlikt 1 kap. 8 § lagen (2007: 1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transpo1ter och posttjänster ("LUF") och är
upphandlande enheter enligt samma lag.

2.3

Aktieägarnas syfte med Bolaget är att Bolaget, i egenskap av ett sa1miskföretag enligt LUF,
skall införskaffa och ombesöija underhåll av spårfordon och reservdelar samt utföra vissa
anknutna tjänster för respektive Aktieägares försö1jningsverksamhet i enlighet med vad som
närmare framgår av punkten 5 nedan. Bolagets verksamhet utgör således ett led i respektive
Aktieägares försö1jningsverksamhet.

2.4

Bolagets policy för spårfordonsanskaffning skall vara att införskaffa spårfordon allmänt
lämpade för främst regional järnvägstrafik och andra typer av järnvägsfordon. Bolaget skall
härvid eftersträva att införskaffa standardiserade spårfordon som med ett minimum av
anpassning skall kunna användas i flera Aktieägares trafikområden.

2.5

I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av
Bolagets resurser har Aktieägarna i oktober 2012 denna dag träffat detta Aktieägaravtal, vilket
ändrats och bekräftats den 16 juni 2016~, samt den [datum för när alla ägare inkommit med
undertecknat ändringsavtall.

3

DEFINITIONER M.M.
"Aktieägare"

skall betyda Landstinget iRegion Uppsala läR, AB
Storstockholm
Lokaltrafik,
Region
Kronoberg,
Kommunalförbundet
Kollektivtrafilanyndigheten
i
Västernorrlands län, Regionförbundet Västerbottens län,
Region Jämtland Häijedalen, Kommunförbundet Norrbottens
läns Kollektivtrafilanyndighet, Väsb·a Götalandsregionen,
Landstinget i Kalmars län, Landstiaget Region Västmanland,
2 (18)
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LandstingetRegionfcirbundet Dalarna, Region Örebro, Region
Gävleborg, Region Östergötland, Region Blekinge, Region
Jönköpings län, Region Halland, Region Värmland, Region
Skåne,
Kommunalförbundet
Sörmlands
Kollektiv:
trafikmyndighet samt Tillkommande Aktieägare till dess att
någon av dessa utträder eller utesluts ur Aktieägaravtalet,
varvid denne inte längre är att betrakta som Aktieägare.
"Anslutrungsavtal"

skall betyda det anslutn ingsavtal vilket Tillkommande
Aktieägare skall ingå med övriga Aktieägare enligt vad som
anges i punkt 17.5 nedan.

"Bolaget"

skall betyda AB Transitio, org. nr 556033-1984.

"Finansiellt
Nettoengagemang"

skall betyda enligt Bolagets balansräkning kvarvarande
restvärde på för respektive Aktieägare anskaffat tåg.

"Godkänd Hyrestagare"

skall betyda Aktieägare, sådant aktiebolag till vilket RKTM
överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik eller
operatör anlitad av RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket
RKTM överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän
trafik.

"Kontrollbolag"

skall betyda ett av Aktieägare direkt eller indirekt (genom andra
helägda dotterbolag) helägt bolag.

"Reservdel"

skall betyda högvärdeskomponent, exempelvis boggi, koppel
eller motor.

"RKTM"

skall betyda sådan myndighet som är att anse som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt Kollektivtrafiklagen eller
annan motsvarande lagstiftning och som äger Aktieägare, som
är Aktieägare eller som Aktieägare deltar i.

"Tillkommande
Aktieägare"

skall betyda vaije sådan Aktieägare i Bolaget som ingått
Anslutningsavtal med övriga Aktieägare.

"Underhåll"

skall betyda sådana underhållsåtgärder som utförs löpande med
sällan återkommande cykler och är i omfattning både
tidsluävande och kostnadskrävande.

4

AKTIEÄGARNAS ÅTAGANDE

4. 1

Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud (eller genom av dem utsedda
styrelseledamöter) vid bolagsstämmor, ägarrådsmöten, valberedningsmöten, styrelsemöten
samt i övrigt utöva sin rösträtt på sådant sätt som erfordras för Aktieägaravtalets rätta
genomförande.
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5

BOLAGETS VERKSAMHET

5.1

Bolaget skall ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja Aktieägare_avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon och Reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift
avseende förvaltning och underhåll av spå1fordon. Bolaget har också en rådgivande roll som
sakkunnig inom spårfordonsområdet.

5.2

Bolagets verksamhet skall vara att:

i.

11.

självt anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade
spårfordon lämpade för regional kollektivtrafik;
genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande för
Aktieägare eller sådant aktiebolag till vilket RKTM överlämnat sin befogenhet att
ingå avtal om allmän trafik;

iii.

genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande för
operatör som anlitats av RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket RKTM
överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, dock endast under
förutsättning att berörd Aktieägare ställer säkerhet i form av borgen såsom för egen
skuld för operatörens förpliktelser gentemot bolaget;

iv.

ombesöija förvaltning och Underhåll av spå1fordon;

v.

självt anskaffa eller medverka vid anskaffandet av Reservdelar;

YL_bistå RKTM med sakkunskap inom spårfordonsområdet;
"r't:-VJI.
'Ytr.VIJI .

avyttra spårfordon eller Reservdelar; samt
i enlighet med punkt 14 nedan förvalta tidigare genomförda finansieringar (vilket
inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).

5.3

Bolaget skall vara ett sa1miskföretag i den betydelse som anges i LUF. Ett sa1miskföretag är
ett bolag bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för att bedriva verksamhet som
omfattas av lagens tillämpningsområde. Bolaget skall bedriva försö1jningsverksamhet i LUF:s
mening i minst tre år.

5.4

Bolaget och Bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande.

6

INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON TILL BOLAGET

6.1

Vid tidpunkten för detta Aktieägaravtals ingående innehar Bolaget de existerande spårfordon,
med fördelning mellan Aktieägarna, som framgår av bilaga 2.

6.2

Av förteckningen framgår för vilken Aktieägares räkning spårfordonen, beställningarna och
optionsrättema har införskaffats eller sedermera kommit att innehas.

6.3

De optionsrätter att införskaffa spårfordon som Bolaget från tid till annan innehar och som
inte utnyttjats enligt punkt 6. 1 ovan, skall fördelas mellan Aktieägarna genom skriftlig
överenskommelse. För det fall de Aktieägare som önskar utnyttja dessa optionsrätter inte kan
enas om fördelningen innan optionsrätterna måste utnyttjas för att inte förfalla eller om berörd
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Aktieägare så skriftligen begär, skall Bolagets styrelse fördela optionsrätterna efter främst
följande kriterier; (i) Aktieägares behov av snabb leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans
av specifik fordonsmodell och (iii) total kostnad för utnyttjande av optionsrätterna på av
Aktieägarna önskat sätt, varvid den lägre totalkostnaden skall äga företräde om inte särskilda
skäl talar häremot.
6.4

I syfte att undvika att kapacitetsbrist uppkommer i Bolagets verksamhet är Aktieägarna
överens om undersöka möjligheterna att Bolagets vagnförsö1jningsresurser utökas genom
offentlig upphandling, där så erfordras, förvärv av dotte1företag, apportemissioner eller på
annat för Bolaget lämpligt sätt.

6.5

Bolaget får enbart förvärva dotterbolag om förvärvet dessförinnan godkänts av Aktieägarna.
För det fall Bolaget förvärvar dotterföretag, är Aktieägarna ense om att dotterföretagets
verksamhet bör integreras i Bolagets verksamhet och att dotterföretaget i samband därmed
avvecklas på lämpligt sätt, såvida inte bibehållandet av dotterföretaget är fördelaktigt ur
ekonomisk synvinkel och riskneutralt för Bolaget.

7

FINANSIERING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets verksamhet skall finansieras genom dess aktiekapital, internt genererade medel,
genom enskilda tillskott, upplåning från Aktieägare eller andra samt genom utnyttjande av för
dess verksamhet möjliga finansie1ingsfonner.

8

FINANSIERING AV INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON OCH ÖVRIGA
TJÄNSTER UTFÖRDA AV BOLAGET

8. 1

När och i den mån som Aktieägare anmodar Bolaget att avropa optionsrätter att införskaffa
spå1fordon eller på annat sätt tar i anspråk Bolagets resurser, skall Aktieägaren vara skyldig
att ställa fullgod säkerhet, i första hand i form av proprieborgen, eller lämna villkorat
aktieägartillskott som motsvarar Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de
aktuella spårfordonen för Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de aktuella
spå1fordonen. För det fall Aktieägare är ett aktiebolag skall säkerhet ställas av kommun,_~
landsting eller kommunalförbund som äger aktiebolaget. Utan hinder härav skall dock
Aktieägare, mot betalning, kunna utnyttja de övriga tjänster som Bolaget kan komma att
tillhandahålla, t.ex. Underhåll, allt under förutsättning av att ett sådant utnyttjande sker på ett
sätt som inte riskerar att märkbart försämra Bolagets kreditvärdighet.

8.2

När flera Aktieägare gemensamt införskaffar spårfordon genom Bolaget skall dessa
Aktieägare vara skyldiga att ställa gemensam solidarisk säkerhet för Bolagets totala kostnadsoch förlustexponering avseende de aktuella spårfordonen eller lämna villkorat
aktieägartillskott som motsvarar Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de
aktuella spårfordonen eller andel därav.
Utöver vad som följer av punkterna 8. 1 och 8.2 ovan, skall Aktieägare inte vara skyldig att
tillskjuta ytterligare medel till Bolaget.

8.3

Den Aktieägare för vars räkning spårfordon är införskaffade skall ersätta Bolaget för samtliga
kostnader vid införskaffandet av spårfordon.
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8.4

För det fall Bolaget utför tjänster för en Aktieägare som inte har införskaffat spårfo rdon genom
Bolaget skall Bolaget debitera Aktieägaren för dessa tjänster till självkostnadspris.

9

UTHYRNING AV INFÖRSKAFFADE SPÅRFORDON

9. I

Bolaget skall till självkostnadspris ställa de spå1fordon som Bolaget införskaffat till Godkänd
Hyrestagares förfogande genom uthyrning enligt av Bolaget framtaget hyresavtal.

9.2

Sådan uthyrning skall primärt ske till Godkänd Hyrestagare med anknytning till den
Aktieägare för vars räkning de aktuella spårfordonen är införskaffade.

9.3

Prissättning för uthyrning enligt ovan skall innebära skälig ersättning för Bolagets alla
kostnader samt administration.

9 .4

Om Aktieägare för vars räkning spår fordonen är införskaffade inte längre önskar hyra visst
spårfordon eller inte längre önskar att Godkänd Hyrestagare med anknytning till Aktieägaren
skall hyra visst spårfordon, skall övriga Aktieägare ges möjlighet att på marknadsmässiga
villkor hyra spårfordonen eller anvisa annan Godkänd Hyrestagare som hyresman. Anmäler
flera Aktieägare intresse av att förhyra de erbjudna spårfordonen, skall spårfordonen fördelas
mellan Aktieägarna och av Aktieägare anvisad operatör genom skriftlig överenskommelse.
Om dessa Aktieägare inte kan enas om fördelningen innan de aktuella spårfordonen måste
förberedas för uthyrning, skall Bolagets styrelse på ett objektivt och omdömesgillt sätt fördela
de aktuella spårfordonen efter främst följande kriterier; (i) Aktieägares behov av snabb
leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans av specifik fordonsmodell och (iii) för
uthyrningen föreslagna villkor, varvid det för Bolaget ur finansiell synvinkel mest fördelaktiga
erbjudandet skall äga företräde.

9.5

Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare, som inte är Aktieägare, som hyresman av
spå1fordon, skall Aktieägaren vara skyldig att i förhållande till Bolaget utfärda en
garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för hyresmannens rätta fullgörande av
hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt hyresavtalet. Garantiförbindelsen
skall, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår av bilaga 91..Q. Om sådan
garantiförbindelse inte utfärdas skall Aktieägaren inte äga rätt att anvisa hyresman.

9.6

Om Bolaget inte kan hyra ut spårfordon med full kostnadstäckning skall den Aktieägare eller
de Aktieägare för vars räkning spårfordonen har införskaffats, alltid vara skyldig(-a) att
förhyra spårfordonen av Bolaget enligt hyresavtalet som nämns i punkten 9 .1, eller täcka hela
kostnaden på annat för Bolaget, och enligt styrelsens mening, likvärdigt sätt. Så att Bolaget
erhåller full kostnadstäckning.

9.7

Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade som önskar hyra ut spårfordonen
till tredje part skall alltjämt ansvara gentemot Bolaget och tillse att Bolaget erhåller full
kostnadstäckning från Aktieägaren.

10

UNDERHÅLLAV SPÅRFORDON
Bolagets styrelse äger besluta att Underhåll skall organiseras genom annan. För det fall
Bolagets styrelse beslutar att sådant underhåll skall organiseras genom annan skall Bolaget
genomföra upphandling av underhållstjänster i konkurrens. Sådan upphandling skall vända sig
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mot företag som har särskild kompetens inom detta område och skall ske med iakttagande av
de riktlinjer för upphandling av underhåll som vid var tid beslutas av styrelsen.

11

FÖRVALTNING AV SPÅRFORDON

11.1

Bolaget ansvarar för förvaltningen av de spårfordon som Bolaget anskaffat för Aktieägares
räkning.

11 .2

Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare förvalta spårfordon som Aktieägare införskaffat med
medverkan av Bolaget eller på annat sätt. Sådan förvaltning skall dock begränsas till
administrativ förvaltning och upphandling av förvaltnings- och konsulttjänster.

11 .3

Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare ombesö1ja eller vara behjälpligt med förfaranden med
anknytning till registrering och myndighetsgodkännande av spå1fordon som Aktieägare
införskaffat med medverkan av Bolaget eller på annat sätt samt därti ll relaterade uppgifter.

12

AVSKRIVNINGAR PÅ FORDON

12.1

Avskrivningar av spårfordons eller Reservdels redovisningsmässiga värde får enbart ske enligt
av Bolagets styrelse fastslagen avsluivningsplan.

12.2

Överavskrivningar får aldrig förekomma på spårfordon eller Reservdel som införskaffats för
annan Aktieägares räkning utan enba1t på spårfordon eller Reservdel som Bolaget införskaffat
för egen räkning.

13

RESERVDELAR
Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare eller för egen del anskaffa Reservdelar. Bolaget skall
hyra ut Reservdelar till Godkänd Hyrestagare. Av Bolaget anskaffade Reservdelar skall kunna
samlas i en "pool'', det vill säga hanteras som en gemensam nyttighet som flera Aktieägare har
tillgång till. Bolaget skall kunna anskaffa och underhålla Reservdelar åt flera Aktieägare
gemensamt. Bolagets prissättning vid anskaffning och underhåll av Reservdelar skall ge
Bolaget skälig ersättning för alla kostnader samt administration.

14

AVYTTRING AV FORDON OCH RESERVDELAR
Bolagets styrelse äger rätt att besluta att fordon och/eller Reservdelar ska ayyttras genom
skrotning, försäljning eller annat lämpligt förfaringssätt. För det fall Bolagets styrelse beslutar
att försäljning av fordon och/eller Reservdel ska ske, ska en sådan försäljning ske med
beaktande av marknadsvärde, utnyttjande av marknadskonkurrens samt med iakttagande av de
riktlinjer för försäljning som vid var tid beslutas av styrelsen.
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14li...__HANTERING AV REDAN GENOMFÖRDA FINANSIERINGAR
Redan genomförda finansieringar, inklusive s.k. US-leasar, upphör inte att gälla i samband
med ingåendet av detta Aktieägaravtal utan skall bibehållas enligt nuvarande villkor i enlighet
med villkoren i det bilagda aktieägaravtalet och dess bilagor bilaga 6. Detta regleras vidare
genom det bilagda avslutnings- och överlämningsavtalet, bilaga 7.

1$!f..__FÖRDELNING AV ÄGANDET I BOLAGET
~~Envar

Aktieägare skall, om inte något annat sägs i punkt 16.2, äga 10 000 stycken aktier i
Bolaget.

~ 16.2

Om landstinget och kommunerna i ett län har beslutat att uppgiften som RKTM skall fullgöras
av en gemensam nämnd skall kommunerna eller landstinget och kommunerna gemensamt
genom samägande äga samma antal aktier som i punkt 16. l stycken aktier i Bolaget.

~ 16.3

Om RKTM har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till aktiebolag eller
kommun och sådant aktiebolag eller kommun skall vara Aktieägare skall sådan Aktieägare
äga ett antal aktier så att sådan(-a) Aktieägare tillsammans med sådan RKTM (eller, i
förekonm1ande fall, landstinget och/eller kommunerna i aktuellt län) äger det antal aktier som
anges i punkt 16.1 ovan.

~ 16.4

Aktiebolag, till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåtits, skall ensamt äga
det antal aktier som anges i punkt 16. l ovan i det fall RKTM (eller, i förekommande fall
landstinget och/eller kommunerna) i aktuellt län inte är Aktieägare.

~ 16.5

För tillkommande Aktieägare gäller punkt 17 i detta Aktieägaravtal.

~ 16.6

Vid Aktieägares utträde gäller punkt 28 i detta Aktieägaravtal.

1'~TILLKOMMANDE AKTIEÄGARE

+&.4-.lL.l._Aktieägarna är överens om att medverka till att även andra som uppfyller kraven i punkt 2.1 i
detta Aktieägaravtal som önskar utnyttja Bolagets resurser och verksamhet blir Aktieägare i
Bolaget på och i enlighet med de villkor som anges i detta Aktieägaravtal.
~ 17 .2

Bolagets styrelse beslutar huruvida Tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier från
befintlig Aktieägare som i enlighet med punkt 28 anmält sitt utträde eller genom riktad
nyemission enligt nedan. Om tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier från en
befintlig Aktieägare eller från ett dotterbolag till Bolaget, skall Bolagets styrelse tillse att de
förutsättningar som anges i punkten 17 .3 är uppfyllda. Förvärvet skall ske till aktiens
kvotvärde.

~ 17 .3

Under förutsättning att kraven i punkt 2. 1 samt nedanstående villkor är uppfyllda är Aktieägare
skyldig att på bolagsstämma rösta för en riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare:
(a)

att den Tillkommande Aktieägaren inträder som part i Aktieägaravtalet enligt punkt
17.5 nedan; och
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att Bolagets resurser - med beaktande av vad den Tillkommande Aktieägaren
eventuellt tillför vid förvärvet eller teckning av aktier i Bolaget - är eller blir
tillräckligt omfattande för att kapacitetsbrist inte därigenom skall uppstå i Bolagets
verksamhet.

+6A 17.4 Vid sådan riktad nyemission skall det antal aktier som anges i punkt 16.1 emitteras till va1je
Tillkommande Aktieägare~ Om inget ägande är fördelat enligt punkt 16.2 eller punkt 16.3 skall
således alla Aktieägare äga lika många aktier även efter att Aktieägare tillkommit.
Emissionskursen skall motsvara aktiens kvotvärde.
~ 17.5

Utöver de handlingar varigenom Tillkommande Aktieägare förvärvar, tecknar eller på annat
sätt erhåller aktier i Bolaget, skall Tillkommande Aktieägare ingå ett Anslutningsavtal med
existerande Aktieägare. Detta Anslutningsavtal skall i allt väsentligt ha den lydelse som
framgår av bilaga 3.

-l-&617.6 Tillkommande Aktieägare skall ha för avsikt att vara Aktieägare i minst tre år.

!+~ÄGARDIREKTIV

Ägardirektiv skall antas årligen av bolagsstämman. Ägardirektivet skall ha till syfte att
tydliggöra vissa utgångspunkter för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet är bindande för
Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall
inte strider mot aktiebolagslagen (2005:55 1) (nedan "Aktiebolagslagen") eller Bolagets
bolagsordning.

18!2__ÄGARINFLYTANDE
Respektive Aktieägare åtar sig att delta i och fatta de beslut som krävs av Aktieägare som
har förvärvat spårfordon genom Bolaget om, och endast om, sådan Aktieägare begär det med
anledning av sp åtfordon som denne har förvärvat genom Bolaget. Detta innebär att om
Aktieägare vill lösa ut spårfo rdon som denne har finansierat eller anskaffat med hj älp av
Bolaget och berörd finansiär godkänner detta så skall övriga Aktieägare inte vägra
Aktieägaren att lösa ut de aktuella sp årfordonen.

1-91.Q..._BOLAGETS LEDNING OCH STYRELSE
-l-9.l-20. I Års§.tämma skall hållas en gång per år. Bolagsstämma sammankallas av styrelsen.
Årsstämman skall utse ägarråd, eventuella adjungerande ledamöter till ägarrådet och två (2)
av ledamöterna i valberedningen.
~20.2 Ägarrådet skall ha sju (7) ledamöter varvid de sju (7) aktieägare som har störst Finansiellt
Nettoengagemang skall få nominera en ledamot var. Utöver dessa sju (7) ledamöter kan

ägarrådet ad jungera upp till två (2) personer, efter förslag från valberedningen, för att
tillgodose en geografisk spridning eller annan relevant omständighet hos ägarna. Aktieägarna
förbinder sig att vid bolagsstämma rösta för de nominerade kandidaterna. För ägarråd gäller
instrnktion i bilaga 8.
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Valberedningen utgörs av tre (3) ledamöter utsedda av ägarrådet samt två (2) ledamöter som
välj s av årsstämman varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att
lämna förslag till ledamöter. Nominering till de två (2) poster i valberedningen som antas av
årsstämma enligt 20.1, skall göras till styrelsen senast kallelsetid + två (2) veckor före
årstämma. Endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet äger rätt att nomi nera
personer. För valberedningen gäller instruktion i bilaga 9.

-1-9,420.4 Styrelsen skall sammanträda sex (6) gånger per år. Verkställande direktör i Bolaget får inte
vara styrelseledamot. Styrelsen väljs årligen.
..J-9-,.S20.5 Styrelsen skall ha nio (9) ledamöter. Ledamöterna i styrelsen skall tillsättas utifrån den
kompetens och e1farenhet som speglar Bolagets verksamhet, detta skall regleras genom en
instruktion till valberedningen.
-J-9.:.620.6 Styrelseledamöter och styrelsens ordförande skall nomineras av valberedningen. Styrelsen
skall kunna utse utskott som tillsammans med verkställande direktör ges i uppdrag att utreda
särskilda frågor.
+9;7.20.7 Ägarrådet skall godkänna arbetsordningen fö r styrelsens arbete.

~ll...__BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH FÖRVALTNING
~~Bolagets

verkställande direktör utses av styrelsen efter samråd med ägarrådet. Vid lika röstetal
skall det förslag till verkställande direktör som biträdes av styrelsens ordförande anses utgöra
styrelsens beslut.

~2 1 .2

Styrelsen skall upprätta instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören, instiuktioner för ekonomisk rapportering, instruktioner för
verkställande direktörens arbete samt instruktioner för verkställande direktörens arvode. Dessa
instrnktioner skall godkännas av ägarrådet.

~2 1 .3

Styrelsen äger besluta om hur Bolagets förvaltning praktiskt skall bemannas och hanteras.

U ll._MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT
~22. 1

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller
Bolagets bolagsordning stadgar - enighet föreligga mellan Aktieägarna:
(a)

Ändring av Bolagets bolagsordning;

(b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning eller andra instrnment vilka
berättigar till aktier i Bolaget och vinstandelsbevis, med undantag för riktad
nyemission till Tillkommande Aktieägare i enlighet med punkt 17 ovan;

( c)

Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske enligt lag
eller detta Aktieägaravtal;

( d)

Förändring av instruktion till Bolagets valberedning;
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(e)

Bolagets ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger fem (5) basbelopp
enligt socialförsäkringsbalken (2010: 110), i annat fall än då finansiering av
införskaffade spårfordon eller Reservdelar sker i enlighet med punkt 8 ovan;

(f)

Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig
mån påverkar Bolagets verksamhet; samt

(g)

Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-e) angivna såvitt avser
Bolagets dotterföretag.

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller
Bolagets bolagsordning stadgar - beslutet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av
Aktieägarna:
(a)

Vinstutdelning eller återbetalning av villkorade aktieägartillskott;

(b)

Förändring av instrnktionen till ägarrådet;

(c)

Förändring av instruktionen till Bolagets styrelse;

(d)

FöräAdriAg av iAstrulctioAeA till Bolagets verkställaAde direktör;

~.(QL_Beslut rörande

imiktningen av Bolagets verksamhet;

Etj.(tl__Bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterföretag; samt
Eg)(fl__Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-f) angivna såvitt avser
Bolagets dotterföretag.
~22.3

Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesanunanträde sådan fråga som
enligt denna punkt 22 eller detta Aktieägaravtal i övrigt fordrar enighet eller viss majoritet
mellan Aktieägarna och kan enighet eller sådan majoritet ej uppnås skall frågan avföras från
dagordningen. Om parts representant är förhindrad att delta i styrelsens behandling av viss
fråga p.g.a. jäv enligt Aktiebolagslagens bestämmelser, skall representanten inte beaktas vid
bedömningen av om enighet eller erforderlig majoritet föreligger.

aiR_FIRMATECKNING
~23. 1

Bolagets firma skall tecknas av styrelsen i dess helhet eller av två (2) styrelseledamöter i
föreni ng. Två styrelseledamöter skall dock inte ensamma kunna teckna Bolagets firma i
förening om de är utsedda av samma Aktieägare. Suppleant för styrelseledamot skall inte
kunna teckna Bolagets firma i förening med suppleant eller styresledamot som utsetts av
samma Aktieägare som suppleanten.

~23.2

Därutöver äger Bolagets verkställande direktör teckna Bolagets firma enl igt vad som anges i
8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.
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iJM.__BOLAGETSREVISOR
Bolaget skall ha minst en ( l) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter.
Dessa skall samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag och skall
utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.

i4~LEKMANNAREVISORER

Bolagsstämman skall utse fem lekmannarevisorer som väljs för en mandatperiod om fyra år
med undantag för de första lekmannarevisorerna vars mandatperiod sträcker sig fram till och
med årsstämman 2014. Nominering av lekmannarevisorer sker i enlighet med separat anvisat
schema i Bilaga Wl. Aktieägare åtar sig att rösta för de nominerade lekmannarevisorerna. Om
därtill berättigad aktieägare inte nominerar lekmannarevisor skall ingen sådan utses utan ett
lägre antal lekmannarevisorer utses för perioden i fråga.

~~INSYN

I BOLAGETS VERKSAMHET

~26. 1

Styrelsen skall vid bolagsstämma eller vid annat tillfälle delge Aktieägarna all information om
Bolaget som Aktieägare efterfrågar.

~26.2

Aktieägare har när som helst rätt att få del av och (mot en administrativ avgift) kopiera alla
handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget, med undantag för handlingar som
innehåller affärshemligheter. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller
annan person utsedd av Aktieägare. Det noteras att styrelsen och sådan Aktieägare har att svara
för att eventuella sekretessåtaganden som Bolaget gjo1t mot tredje man samt skyddet för
affärshemligheter upprätthålls inom sådan Aktieägares verksamhet.

~26.3

Offentlighetsprincipen gäller enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
(nedan "OSL'') i Bolagets verksamhet. Bolagets styrelse samt dess anställda skall tillse att
allmänheten får tillgång till information och allmänna handlingar i enlighet med vad som följer
av en korrekt tillämpning av offentlighetsprincipen.

Ull__PANTSÄTTNING AV AKTIER I BOLAGET
Aktieägare äger inte rätt att pantsätta eller på annat sätt ställa aktier i Bolaget som säkerhet.

i.+M...__VISSA REGLERINGAR I HÄNDELSE AV AKTIEÄGARES UTTRÄDE
~28. 1

Om Aktieägare, efter att ha varit Aktieägare i minst tre år, vill träda ur Avtalet skall
Aktieägaren skriftligen underrätta Bolagets styrelse om detta.

~28.2

Om Aktieägare av fri vilja eller av annan anledning skall upphöra att vara Aktieägare
("Utträdande Aktieägare") äger styrelsen besluta hur Aktieägaren skall utträda ur bolaget,
enligt vad som stadgas nedan. Styrelsen skall besluta att aktierna antingen skall överlåtas till
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Tillkommande Aktieägare som styrelsen anvisar, till av Bolaget ägt dotterbolag eller att aktien
skall lösas in enligt punkt 32 nedan. Överlåtelse skall ske till aktiens kvotvärde.
~28.3

Utträdande Aktieägare är skyldig att lösa ut samtliga spårfordon som Bolaget har förvärvat för
Aktieägarens räkning samt lösa alla eventuella finansieringar som upptagits för dessa
spårfordon. Att lösa ut spårfordon samt lösa finansieringar är enbart möjligt om berörd
finansiär godkänner detta.

~28.4

Utträdande Aktieägare skall, om Bolaget så begär, vara skyldig att från Bolaget förvärva
samtliga de spårfordon samt avropade optionsrätter som Bolaget innehar, direkt eller indirekt,
eller har avropat för Utträdande Aktieägares räkning. Överlåtelsen skall ske per den dag då
Utträdande Aktieägarens aktier inlöses eller överlåtes och till ett p1is som motsvarar
spårfordonens bokförda värde.

~28.5

Aktieägare som förvärvar spårfordon m.m. enligt punkt 17 ovan har aldrig rätt att gentemot
Bolaget rikta några som helst invändningar eller anspråk avseende de aktuella spårfordonens
skick.

~28 .6

Aktieägare vars aktier inlöses eller överlåtes äger rätt att få tillbaka eventuella villkorade
aktieägartillskott samt lån som Aktieägaren lämnat till Bolaget. Detta gäller enbart under
forntsättning att Aktieägaren löser ut de fordon och Reservdelar för vilka villkorade
aktieägartillskott och lån betalats, och även i övrigt löser samtliga engagemang. Om
Aktieägare förvärvar spårfordon m.m. enligt denna punkt 28 skall Aktieägaren utan kostnad
för Bolaget lösa eller tillse att Bolaget löses från all finansiering i den mån finansieringen är
hänförlig till förvärvad egendom och täcka Bolagets kostnader i samband med detta. Under
dessa förutsättningar skall Aktieägaren även äga rätt att säga upp garantiförbindelse för
hyresmans förpliktelser enligt punkt 9.5 ovan. Sådan Aktieägares skyldighet att ställa borgen
eller garantiförbindelse för Bolagets förpliktelser upphör först när samtliga engagemang och
finansieringar som belöper på Aktieägaren är lösta.

U~AKTIEÄGARES AVTALSBROTT
~29. 1

Aktieägare som överträder bestämmelserna i detta Aktieägaravtal eller underlåter att fullgöra
sina förpliktelser enligt detta Aktieägaravtal, skall, oavsett om Aktieägaravtalet upphör eller
inte och oavsett om avtalsbrottet är väsentligt eller inte, ersätta Bolaget och/eller Aktieägarna
för den skada som uppkommer för Bolaget respektive Aktieägarna på grund av avtalsbrottet.

~29 .2

Oaktat vad som anges ovan i punkt 29. I om avtalsbrott, skall vad som anges i denna punkt
29.2 gälla om Aktieägare ("Felande Aktieägare") gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott
eller, vid upprepade tillfällen, begår annat avtalsbrott och avtalsbrottet respektive avtalsbrotten
inte har åtgärdats av den felande Aktieägaren inom fjo1ton (14) veckodagar från det att denne
erhöll den första skriftliga underrättelsen om förekomsten av avtalsbrott från annan
Aktieägare. Felande Aktieägare är skyldig att snarast, och senast inom en (1) vecka från det
att han erhöll sådan underrättelse om förekomst av avtalsbrott, framställa en begäran till
styrelsen om att denne önskar upphöra att vara Aktieägare, varpå styrelsen har att besluta
ordningen för utträde enligt punkten 28 ovan. Felande Aktieägaren är dessutom skyldig att
hålla Bolaget och övriga Aktieägare helt skadeslösa genom att ersätta dem för alla kostnader
som uppstår på grund av den Felande Aktieägarens utträde ur Bolaget och Aktieägaravtalet.
Härvid skall vad som anges i punkt 28 äga tillämpning.
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i9~UTTRÄDE VID OENIGHET

För det fall oenighet uppkommer bland Aktieägama och samma ärende därför avförs från
dagordningen för bolagsstämma eller styrelsesammanträde i enlighet med punkt 22.2 ovan
mer än en ( 1) gång under en period om tolv ( 12) månader, kan Aktieägare, meddela styrelsen
om att denne önskar träda ur Avtalet. I samband med sådant utträde skall vad som anges i
punkt 28 äga tillämpning.

~ll..._SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DET FALL AKTIEÄGARAVTALET SKULLE

MEDFÖRA ATT ETT ENKELT BOLAG FÖRELIGGER
~.1L.l_Om

detta Aktieägaravtal - mot parternas uttalade avsikt - skulle medföra att ett enkelt bolag
mellan Aktieägarna skall anses föreligga överenskommer Aktieägarna härmed om följande
reglering med avvikelse från vad som anges i lagen (1980 :11 02) om handelsbolag och enkla
bolag.

~3 1 .2

För det fall en sådan omständighet inträffar vilken medför att det enkla bolaget enligt lagen
( 1980: 1102) om handelsbolag och enkla bolag (i) skall träda i likvidation, eller (ii) kan begäras
i likvidation av bolagsman och sådan begäran framställs, skall Aktieägare till vilken
Jikvidationsgrunden kan hänföras eller, där så är fallet, dennes rättsinnehavare, uteslutas ur det
enkla bolaget på begäran av Aktieägare. Framställes sådan begäran skall Aktieägaren framföra
sin önskan till styrelsen om att utträda ur Avtalet.

~Jl]_Därtill

gäller vad som stadgas i punkt 28 ovan.

M ll..__INLÖSEN AV AKTIER
~32. I

Om styrelsen så påkallar skall Aktieägare vid eventuellt utträde, senast inom en (1) vecka
framföra en begäran till styrelsen att Aktieägaren önskar minska bolagets aktiekapital och att
få sina aktier inlösta, enligt den ordning som stadgas i Bolagets bolagsordning, bilaga I
("lnlösenförfarandet"). Styrelsen skall, om så krävs, göra en bedömning enligt 20 kap 33 §
2 st. 1 p. ABL hurnvida Inlösenförfarandet är förenligt med ABL:s regler om värdeöverföring
( 17 kap 3 § 1 st.).

~32.2

Vid en eventuell bolagsstämma, åtar sig samtliga Aktieägare, om så krävs, att rösta för en
minskning av aktiekapitalet, att den Utträdande Aktieägarens aktier skall inlösas samt på
övriga sätt verka för att inlösen av aktierna kan ske enligt Jnlösenförfarandet. Detta åtagande
gäller under förutsättning att Aktieägarens samtliga engagemang kan lösas.

~ll.__A VTALSTID

~llJ._Detta

Aktieägaravtal träder i kraft vid undertecknandet av i punkt l angivna parter och gäller
därefter i minst tre år. Om Aktieägaravtalet skriftligen sägs upp av någon Aktieägare minst ett
( 1) år före utgången av sagda period, skall det upphöra att gälla vid utgången av avtalsperioden
under förutsättning att även övriga Aktieägare vill utträda ur Aktieägaravtalet. Om
Aktieägaravtalet inte sägs upp enligt ovan, förlängs avtalstiden automatiskt i perioder om tre
(3) år åt gången med motsvarande uppsägningstid.
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~33.2

Utan att påverkas av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss
Aktieägare skall utställda borgensåtaganden gälla till dess att berörd(-a) Aktieägare löst
samtliga sådana borgensåtaganden. Aktieägares skyldighet att garantera hyrestagares
åtaganden påverkas inte av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till
viss Aktieägare.

~33.3

Aktieägare äger inte rätt att överlåta sina aktier i Bolaget förrän Aktieägaren har varit
Aktieägare i minst tre år.

~J.i..._KONKURRENSFRIHET

Det står va1je Aktieägare fritt att införskaffa, hyra eller på annat sätt ta i anspråk spårfordon
samt uppsöka och utnyttja tjänster avseende underhåll och finansiering för sin verksamhet på
annat sätt än genom utnyttjande av Bolagets resurser. Denna möjlighet för Aktieägare att
införskaffa spårfordon samt att uppsöka och utnyttja tjänster avseende underhåll och
finansiering direkt från annan leverantör än Bolaget inverkar dock inte på giltigheten av de
åtaganden Aktieägaren har gjort beträffande Bolagets förpliktelser.

J4~SEKRETESS
~J2j_Aktieägarna

förbinder sig att inte för utomstående avslöja känslig affärsinformation eller
kunskap om Bolaget och dess verksamhet som Aktieägare fått del av på grnnd av sitt
engagemang i Bolaget och som inte dessförinnan var tillgänglig för Aktieägare eller är eller
blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Aktieägaravtal. Detta
sekretessåtagande skall gälla för Aktieägare så länge Aktieägaren är Aktieägare och för en
period om ett (I) år efter det att Aktieägare upphört att vara part till detta Aktieägaravtal.

~35.2

Sekretesskyldigheten i denna punkt 35 må dock jämkas på grund av tvingande tillämplig
författning såsom OSL eller föreskrift eller på grund av för part gällande kontrakt med börs
eller auktoriserad marknadsplats.

J4..J35.3 Aktieägarna är medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medföra en
skyldighet för Bolaget eller Aktieägarna att lämna ut information eller handlingar.

~~MEDDELANDEN

~J.§_,_L_Uppsägningar,

förköpserbjudanden och andra meddelanden skall ske genom bud eller
rekommenderat brev till Aktieägares eller Bolagets i bilaga 5 angivna eller senare meddelade
adresser.

~36.2

Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda
(a)

om avlämnat med bud: vid överlämnandet; samt

(b)

om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för
postbefordran.
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Aktieägares adressändring skall meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt föreskrivs i denna
bestämmelse.

Jell._FULLSTÄNDIGT AVTALSINNEHÅLL
Aktieägaravtalet utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av samtliga frågor som
Aktieägaravtalet berör. Vatje skriftligt eller muntligt åtagande och/eller utfästelse som föregått
Aktieägaravtalet, inklusive tidigare ingånget aktieägaravtal, ersätts till fullo av innehållet i
Aktieägaravtalet med undantag för de delar av det tidigare aktieägaravtalet samt därtill
hörande avtal inklusive regressavtalet som skall kvarstå i enlighet med avslutnings- och
överlämningsavtalet, bilaga 7.

~J.!_AVTALAD SKRIFTFORM FÖR ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
~~Ändring i och/eller tillägg till Aktieägaravtalet skall för att erhålla bindande verkan vara

skriftligen avfattat och undertecknat av samtliga övriga Aktieägare.
~38 .2

Oaktat vad som anges i punkt 38.1 ovan skall styrelsen för Bolaget kontinuerligt uppdatera
följande bilagor baserat på de förändringar som ägt mm i enlighet med Aktieägaravtalets
bestämmelser:
(a)

fördelning av spåtfordon-, bilaga 2;

(b)

fotteckning över Aktieägare, bilaga 4; och

(c)

adressförteckning, bilaga 5.

J8.J2..__BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Aktieägaravtalet visa sig vara ogiltig,
skall detta inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället skall - i den
mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares utbyte av eller prestation enligt
Aktieägaravtalet - skälig jämkning av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske.

~.1Q__ÖVERLÅTELSE ELLER PANTSÄTTNING AV AKTIEÄGARAVTALET

Aktieägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får endast överlåtas,
upplåtas eller pantsättas under förutsättning av samtliga övriga Aktieägares föregående och
skriftliga godkännande.
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4-0.il...._PASSIVITET
4-0,-l-1Ll_Aktieägares underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Aktieägaravtalet eller
underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Aktieägaravtalet skall inte innebära att
Aktieägare frånfallit sin rätt i sådant avseende.
~4 1 . 2

Skulle Aktieägare vilja med bindande verkan mot övriga Aktieägare avstå från att utnyttja viss
rättighet eller att påtala visst förhållande skall sådant avstående ske si<Jiftligen i va1je enskilt
fall.

4l~TILLÄMPLIG LAG

Detta Aktieägaravtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

42~TVISTELÖSNING

4*t43. 1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
~43 .2

Skiljenämnden skall bestå av tre ledamöter.

~43.3

Skiljefö1farandet skall äga rum i Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.

Avtalet har upprättats i ett (I) exemplar varav Aktieägarna tagit varsin kopia. Originalet förvaras hos
Bolaget.

Bilagor:

1. Bolagets bolagsordning;
2. Fördelning av spårfordon;
3. Anslutningsavtal;
4. Förteckning över Aktieägare och respektive Aktieägares ägarandel;
5. Adressförteckning;
6. Tidigare aktieägaravtal jämte bilagor;
7. Avslutnings- och överlämningsavtal;
8. Instruktioner till ägarrådet;
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9. Instruktion till valberedningen;
10. Garantiförbindelse; och
11. Schema - nominering av lekmannarevisor.
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BOLAGSORDNING
§1

Firma

Bilaga 3

Bolagets firma är AB Transitio, registreringsnummer 556033-1984.

§2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3

Verksamhet

Bolaget skall ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja Aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende
anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende
spårfordon och reservdelar avseende spå1fordon. Vidare har Bolaget till uppgift att avveckla/avyttra
spårfordon och högyärdeskomponenter när sådana relevanta omständigheter föreligger. Bolaget har
också en rådgivande roll som sakkunnigt inom spårfordonsornrådet. Bolaget skall också förvalta
tidigare genomförda finansieringar (vilket inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).

§4

Bolaget skall ej vara vinstdrivande

Bolaget och bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande. Vid bolagets likvidation skall bolagets
behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras finansiella nettoengagemang,
varvid en aktieägares finansiella nettoengagemang beräknas som det enligt bolagets balansräkning
kvarvarande restvärdet för respektive aktieägare anskaffat tåg. Bolagets bokföring skall vara ordnad
så att respektive aktieägares finansiella nettoengagemang kan utläsas.

§5

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst I 0.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§6

Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000 aktier.

§7

Aktieserier

Aktierna skall utgöras av dels aktier av serie l , vilka kan utges till ett antal motsvarande högst I 00 %
av antalet aktier, dels aktier av serie 2, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 % av
antalet aktier.

§8

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av nio (9) ledamöter med högst nio (9) suppleanter. De väljes på årsstämma för tiden
intill dess nästa årsstämma har hållits.

§9

Revisorer

Bolaget skall ha minst en ( 1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa
skall samtliga vara auktoriserade revisorer. Istället kan ett registrerat revisionsbolag utses. Revisor
utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.
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§ 10

Lekmannarevisorer

Bolagsstänunan får utse högst fem lekmannarevisorer.

§ 11

Meddelande

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brevförsändelse med posten. Kallelse
till bolagsstänunan avsändes tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13

Ägarråd

Bolagsstämman skall utse ägarråd, som . Agarrådet skall bestå av sju (7) ledamöter_,_ van·id dJ2e sju
(7) aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang (beräknat i enlighet med§ 4 ovan) skall få
utse en ledamot var och anmäla denna till valberedningen inför bolagsstämma. Valberedningen ska,
om ägar.rådsledamöterna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till
bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer till ägarrådet så att geografisk spridning
och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i ägan-ådet.

§ 14

Valberedning

Valberedningen består av totalt fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2)
ledamöter välj s på år~stämma bland de kandidater som nominerats av aktieägare som inte är
representerade i ägarrådet.

§ 15

Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.

§ 16

Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande för bolagsstämman har valts.

§ 17

Bolagsstämma

Årnstämma skall hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Därvid skall följande
ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande vid stämman;

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.

Godkännande av dagordning;

4.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5.

Val av en (1) eller två (2)justeringsmän;
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6.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncemredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7.

Beslut om
a)

fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)

om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansrälmingen,

c)

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och,
direktör;

förekommande fall, verkställande

8.

Fastställande av arvode till styrelse respektive revisorer;

9.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

I 0.

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier,
utan begränsning i röstetalet.

§ 18

Samtyckesförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare
i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära styrelsens samtycke till
överlåtelsen. Frågan om samtycke skall prövas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.
Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget skall
anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren skall ange samtliga villkor för
överlåtelsen i sin ansökan.
Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke skall bolaget meddela beslut i frågan.
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid
allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut sldckades till den aktieägare som begärt
samtycke.
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare skall betalas inom en månad från den
tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 19

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget, har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall även kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till
bolagets styrelse. Han skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.
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När anmälan om en akties övergång har gjo1ts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till
va1je lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget.
Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk till bolaget
senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan
de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier
fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius
publicus.
Lösenbeloppet skall, oavsett hur aktien har övergått, motsvara aktiernas kvotvärde. Lösenbeloppet
skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos bolaget. En tvist om inlösen skall avgöras av en eller flera skiljemän.

§ 20

lnlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av aktieägare äga
rum genom inlösen av denne aktieägares aktier av serie 2. Begäran från aktieägare skall framställas
skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut
fattas, skall ett belopp motsvarande rninskningsbeloppet avsättas till reservfonden, om härför
erforderliga medel finns tillgängliga.
Inlösenbeloppet per aktie skall vara aktiens kvotvärde.
Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbait efter det man underrättats om
inlösenbeslutet taga lösen för aktien, eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen erfordras,
efter det man underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.

§ 21

Rätt för aktieägares fullmäktige att ta ställning

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt skall fullmäktiges godkännande inhämtas för de aktieägare som har ett fullmäktige. Hos de ägare
som inte har fullmäktige ska godkännande inhämtas av högsta beslutande organ hos aktieägaren.

§ 22

Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige eller annat högsta
beslutande organ hos .fäHie aktieägarna. e som har sådan.

Antagen vid bolagsstämma den [•]
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INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I AB TRANSITIO

1

Bakgrund

Bilaga 4

I syfte att tillgodose bland annat en effektiv och grundlig beredning av styrelseval i AB
Transitio org. nr 556033-1984 ("Bolaget") har en valberedning inrättats. Valberedningens
uppgifter och sa1mnansättning regleras i denna instruktion. Instrnktionen utgör en bilaga till
ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget som har antagits på bolagstäimna den 24 maj
~

2

Valberedningens sammansättning

2.1

Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och
två (2) ledamöter utses av års~tämma, varvid endast aktieägare som inte är representerade i
ägatTådet har rätt att lämna förslag till ledamöter.

3

Valberedningens uppgifter

3. I

Valberedningen lämnar förslag till:-n.åJedamöterna i Bolagets styrelse och dess ordförande.
Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden
i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de
bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn
könsfördelning ska eftersträvas. Vid nomineringen av ledamöter till styrelsen ska eftersträvas
att ledamot har erfarenhet och bred kompetens av eller anknytning till ägarnas uppgifter på
ko llektivtrafikområdet. Styrelsen ska bestå av icke fö1troendevalda ledamöter/personer som
inte är aktiva företrädare för ett politiskt parti.

3.2

Valberedningen utarbetar förslag till styrelsearvoden, vilka ska läggas fram på årsstämman.

H3.3

Valberedningen bar även ti ll uppgift att se till att ägarrådet består av ledamöter som
representerar en aatioaellgeografisk spridning av ägarna. För det fall att ägarrådets ledamöter
med beaktande av det F inans ie lla nettoengagemanget innebär en väsentlig aatioaellgeografisk
koncentration ska valberedningen, med beaktande av geografisk spridning och and ra för
bolaget relevanta omständ igheter. lägga fram förslag om att adjungera upp till två (2) personer,
utöver ägarrådsledamöterna, på årsstäm man .

I (I)
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INSTRUKTION FÖR ÄGARRÅDET I AB TRANSITIO
Bilaga 5

1.

Bakgrund

1.1

Ägarnas f01mella inflytande kan endast utövas på bolagsstämman. I syfte att öka
informationsutbytet mellan ägare och AB Transitio, arg.nr. 556033-1984 ("Bolaget")
har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna
instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget
som har antagits på bolagsstämma ("Ägardirektivet"). ÄgaITådet skall även ~
ruvodesberedniBg för styrelsearvoden och lön till VD samt utse vissa medlemmar till
valberedningru.

2.

Ägarrådets sammansättning

2.1

Ägarrådet ska bestå av sju (7) ledamöter som är förtroendevalda. varvid va1je De
aktieägare som tillhör den grupp om sju (7) aktieägare som har störst finansiellt
nettoengagemang i Bolaget llisef-nominerar var sin ledamot.

bl-2.2 Om ledamöterna i punkten 2.1 ovan innebär en stor geografisk koncentration har
valberedningen möjlighet att föreslå att upp till två (2) förtroendevalda från andra delar
av landet ska adjungeras till ägarrådet. Bolagsstämman beslutar om adjungeringen. För
det fall bolagsstämman beslutar om adjungering gäller denna instruktion även för de
adjungerade ledamöterna.Valberedningen har möjlighet att nominera andra personer
för att sammansättningen i ägarrådet ska beakta andra releit'anta omständigheter för
bolaget, såsom nationell spridning. Bolagsstämman beslutar om vilka ledamöter som
ägan-ådet ska bestå av.
~2.3 Ägarrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Agarrådets ledamöter består

av förtroendevalda.
~2.4

Ägarrådets ledamöter bör även representera sin respektive ägare vid bolagsstämma i
Bolaget.

3.

Ägarrådets uppgifter

3 .1

Ägarrådet har som huvuduppgift att hålla sig väl informerat om Bolagets utveckling.
Enligt Ägardirektivet ska ägarrådet träffa Bolagets ledning/styrelse minst två gånger
per år.

3.2

Ägarrådet ansvarar för att dessa träffar kommer till stånd. Vid dessa möten med
ägarrådet ska Bolaget redovisa hur verksamhet och ekonomi utvecklats. Vid mötena
ska protokoll upprättas, som ska tillställas alla ägare. Bolagets styrelse ska samråda
med Ägarrådet om fråga som uppkommit är av större vikt, som kräver
ställningstagande från samtliga fullmäktigeförsamlingar. Äganådet har att tillsammans
med Bolaget verka för att frågor av större vikt som kräver fullmäktiges eller annat
högsta beslutande organs ställningstagande bereds i syfte att undvika att delägarna
kommer till skilda ställningstaganden. Ägarrådet ska även tillse att frågor som de
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finner bör behandlas i Bolagets styrelse anmäls till styrelsen eller VD. Bolagets
styrelse ska vidare samråda med Ägarrådet avseende rekrytering/avveckling och
anställningsvillkor för VD. Styrelsens instruktion till VD ska godkäimas skriftligen av
ägarrådet.

4.

Valberedning

4.1

Ägarrådet ska utse tre (3) ledamöter till valberedningen vars närmare uppgifter och
sammansättning anges i Instruktion för valberedning.
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ÄGARDIREKTIV FÖR AB TRANSITIO

Bilaga 6

1

Bakgrund

1.1

AB Transitio, orgnr 556033-1984 ("Bolaget"), är ett sam1;skföretag och ägs i dag av 20
landsting, regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sve1;ge. Ägandet är lika fördelat d v s
varje aktieägare äger 10 000 aktier i bolaget. Genom aktieägaravtal har ägarna beslutat om
detta gemensamma ägardirektiv för bolaget. Ägardirektivet ska antas av bolagsstämman.

2

Verksamhetsinriktning

2.1

Bolaget ska ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare_avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och reservdelar. Bolaget
har tillika en uppgift avseende fö rvaltning och underhåll av fordon" Bolaget har också en
rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet.
Bolagets uppgifter kan sammanfattas enligt följande.
På uppdrag av aktieägare ska bolaget:
(i)

Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade
spårfordon lämpade för regional j ärnvägstrafik;

(ii)

Genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana fordon till förfogande för
kollektivtrafikmyndighet~

(iii)

Ombesö1ja förvaltning och tungt underhåll av spå1fordon;

(iv)

Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av högvärdeskomponenter och
reservdelar;

~(v)

Avyttra, genom tex försäl jning eller skrotning, fordon eller högyärdcskornponenler,
samt

M{yll_Bistå kollektivtrafikmyndighet med sakkunskap inom spårfordonsområdet.

Verksamheten i bolaget ska drivas enligt affärsmässiga pn nc1per och ska vara
kommunalrättsligt kompetensenlig. Verksamheten i bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte.

3

Ekonomiska förhållanden

3. 1

Bolaget ska bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen, innebärande att alla uppdrag
som utförs åt aktieägarna ska ha full kostnadstäckning genom avtal. Bolaget får inte fastställa
budgetar, program, ramar, planer eller liknande måldokument som förutsätter ytterligare
ekonomiskt bidrag från ägarna utöver vad som anges i avtal med aktieägarna.
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3.2

Styrelsen i bolaget ska anta en finanspolicy för bolagets finansiella verksamhet. Finanspolicyn
ska kännetecknas av ett lågt risktagande,-eelt-eft:efl..i.ktta-OO-fiflAfl513elitfes-sem gäller hes-ägaf'fttl

eller deras huYudmäu. Innan finanspo lieyn antas av bolagets styrelse sim samråd ha skett med
ägarrådet.
H 1.1..__Bolaget får inte lämna lån eller ikläda sig borgensansvar utan godkännande av bolagsstänunan.

4

Informationsskyldighet

4. 1

Bolaget ska till ägarna snarast överlämna :

(i)

protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten;

(ii)

årsredovisningar och delårsrapporter, enligt den tidsplan varom ägarna beslutar;

(iii)

bolagets verksamhetsplan och budget;

(iv)

revisionsberättelse; och

(v)

annan information som är relevant och av betydelse för att ägarna ska kunna följa
verksamhetens utveckling.

Innehåller handling som skall överlämnas uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att
tillhandahålla allmänheten handlingen vari uppgiften återfinns, får bolaget utesluta uppgiften.
Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.
4.2

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad lagen om årsredovisning anger också
redovisa hur verksamheten bedrivits och hur den utvecklats mot bakgrund av verksamhetens
ändamål och inriktning, hur de ekonomiska målen utvecklats och hur den interna kontrollen
fungerat. Uppgift ska lämnas om i vilka frågor ställningstagande hämtats in från ägarna.
Uttalande ska göras om hur ägardirektiven följts och, om avvikelse förekommit skälen till
avvikelsen.

4.3

Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till ägarna i samband med behandling av
årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma.

4.4

En aktiv ägarstyrning kräver förntom sla'iftlig rapportering att företrädare för ägarna
regelbundet träffar Bolagets ledning/styrelse fö r att båda parter ska hålla sig väl informerade
om utvecklingen. Vid dessa träffar representeras ägarna av ägarrådet. Ägarrådet ansvarar fö r
att sådana träffar kommer till stånd, minst två gånger per år.

4.5

I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ges anställda och uppdragstagare
i Bolaget samma meddelarfrihet som om de vore anställda i något av ägarlandstingen. Vidare
gäller offentlighetsprincipen i Bolaget, vilket medför att Bolaget ska verka för att allmänheten
ska kunna ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars
offentlighet.
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5

Ägarnas inflytande

5.1

Bolagets verksamhet står enligt kommunallagen under uppsikt av landstingsstyrelserna oeh
regt-ORSlyrelserna hos-respektive ägare. Inflytandet bör i första hand utövas genom ägarrådet
som har rätt att genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper
och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet om
handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget p.g.a. reglerna om offentlighet och
sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar. I sådana fall skall- ägarens inflytande
tillgodoses på annat sätt. Uppsiktsplikten enligt kommunallagen utövas av respektive ägare i
enlig het med kommunallagens bestämmelser.

5.2

Enligt kommunallagen ska Bolaget bereda landstingsfullmäktige.._-eUef-regionfullmäktige e ller
an nat högsta beslutande orga n i respektive ägare tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt.
Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt:
(i)

åtgärder som innebär ny inriktning fö r bolaget;

(ii)

ändring av bolagsordning;

(iii)

förvärv av aktier eller andelar i annat företag;

(iv)

ändring av aktiekapital;

(v)

fusion av företag; och

(vi)

förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.

Det åligger bolaget att proaktivt verka för att frågor av större vikt blir föremål för beredning
inom ägarrådet innan formellt beslut initieras hos delägarna, allt i syfte att undvika att
delägarna kommer till olika ställningstaganden i väckta frågor.
5.3

Bolagets styrelse ska samråda med ägarrådet i frågor rörande rekrytering, avveckling,
överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor för VD, innan beslut fattas i frågan.

5.4

Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om
verksamhetsmässiga, finansiella, stymingsmässiga eller andra förutsättningar för
verksamheten uppmärksammas.

6

Ägardirektivet som styrinstrument

6.1

Föreliggande ägardirektiv har till syfte att som fotmellt instrument tydliggöra vissa
utgångspunkter för bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på bolagsstämma va1je år.
Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagsrätten bindande för Bolagets styrelse och andra
ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall inte strider mot
aktiebolagslagen eller bolagsordning. Om avvikelse från ägardirektivet sker av sådant skäl
eller av annan anledning ska redovisning lämnas till avvikelsen enligt punkt 4.2.
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INSTRUKTIONER FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Fastställd den illli juRi 2016

1. Allmänt

Bilaga 7

Styrelsen skall övervaka verkställande direktören och tillse att AB Transitios ("Bolaget")
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförva ltningen och bolagets ekonomiska
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska ll även övervaka att
Bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de st yrande dokumenten för
Bolaget.
Styrelsen skall fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation, fastställa mål för Bolagets
verksamheter samt övervaka efterlevnaden av uppställda regler och uppgjorda planer.
2.

Frågor underställda styrelsen

Verkställande direktören skall alltid förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:

1. anskaffningar överstigande fem miljoner hundratuseR (SQ00.000) kronor

3.

2.

förvärv och avyttring av fast egendom, aktier samt anläggningstillgångar

3.

utrikes resor för verkställande direktören (styrelsens ordförande)

Styrelsens sammanträden

Det åligger verkställande direktören att producera erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsens sammanträden. Verkställande direktören är föredragande vid
styrelsens sammanträden och ska ll avge motiverande beslutsförslag. Verkställande
direktören skall vid varje ordinarie styrelsesammanträde framlägga ekonomisk rapport som
ska ll innehålla resultat- och balansräkning samt budgetutfallsprognos med kommentarer.

4 . Rapportering
Verkställande direktören skall tillse att styre lsens ledamöter löpande tillställs tillräcklig
information för att de på ett ändamålsenligt sätt skall kunna följa Bolagets utveckling.

5. Övrigt
Verkställande direktören skall tillse att Bolagets avtal och andra handlingar blir i erforderlig
utsträckning dokumenterade och arkiverade. Verkställande direktören skall även övervaka
att styrelsens beslut uppfylls.
Verkställande direktören ansvarar för Bolagets media kontakter"
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Bilaga 8

Ändringsavtal
för tillägg och ändring av
aktieägaravtal avseende ägande
i AB Transitio

daterat den [ ]
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DETTA ÄNDRINGSAVTAL ("Ändringsavtalet") är daterat den [ ] och ingånget mellan:
1.

Region Uppsala, arg.nr 232100-0024;

2.

AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;

3.

Region Kronoberg, org.nr 232100-0065;

4.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernonlands län, org.nr 222000-2923;

5.

Regionförbundet Västerbottens län, org.nr 222000-2436;

6.

Region Jämtland Hä1j edalen, org.nr 232100-0214;

7.

Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2949;

8.

Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131 ;

9.

Landstinget i Kalmar län, org.m 232100-0073;

10.

Region Västmanland, org.nr 232100-0172;

I 1.

Landstinget Dalarna, org.nr 232100-0180;

12.

Region Örebro län, arg.nr 232100-0164;

13.

Region Gävleborg, org.nr 232 100-0198;

14.

Region Östergötland, org.nr 232100-0040;

15.

Region Blekinge, org.nr 222000-1321 ;

16.

Region Jönköpings län, arg.nr 232100-0057;

I 7.

Region Halland, org.nr 232100-0115;

18.

Region Värmland, arg.nr 222000-1362;

19.

Region Skåne, org.nr 232100-0255;

20.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931 ; samt

2 1.

AB Transitio, org.nr 556033-1984.

Parterna i punkt 1 till 20 benämns härefter gemensamt såsom "Aktieägarna" eller, var för sig,
"Aktieägare".

BAKGRUND
a)

I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av
Bolagets resurser har Aktieägarna ingått ett aktieägaravtal, ursprungligt daterat den 11 oktober
2012 (det "Ursprungliga aktieägaravtalet") och justerat den 16 juni 2016 ("Justerade
aktieägaravtalet").
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b)

Parterna önskar härmed att göra tillägg och ändringar till det Justerade aktieägaravtalet och de
villkor som framgår däri, i enlighet med vad som framgår av detta Ändringsavtal.

TOLKNING
Om inget annat tyder på motsatsen ska definierade termer som inte definierats i detta Ändringsavtal ha
samma innebörd som sådana definierats i Aktieägaravtalet (som definieras nedan).

TILLÄGG
Aktieägarna har härmed enats om att det Justerade aktieägaravtalet, med start per tidpunkten som anges
i klausul Jla·aflträdande, ska ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga 1 (Aktieägaravtalet)
("Aktieägaravtalet").

IKRAFTTRÄDANDE
Detta Ändringsavtal träder i kraft när den sista av samtliga parter signerat och daterat detta
Ändringsavtal. Fram tills dess är ingen av paiterna bundna av detta Ändringsavtal.

ÖVRIGT
Om inget annat uttryckligen överenskommits i detta Ändringsavtal ska bestämmelserna i det Justerade
aktieägaravtalet fortsätta att gälla med full verkan.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
Villkoren i klausul 42 (Tillämplig lag) och klausul 43 (Tviste/ösning) i Aktieägaravtalet ska i detta
Ändringsavtal tillämpas mutatis mutandis.
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Detta Ändringsavtal har ingåtts på det datum som anges under rubriken Ikraftträdande.

ORT:

DATUM:

REGION UPPSALA

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

AB STORSTOCKHOLM LOK.ALTRAFIK

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION KRONOBERG

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS
LÄN

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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ORT:

DATUM:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET
NORRBOTTENS LÄNS
KOLLEKTIVTRAFJKMYNDIGHET

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION VÄSTMANLAND

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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ORT:

DATUM:

LANDSTINGET DALARNA

Namnfö1tydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM :

REGION ÖREBRO LÄN

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION GÄVLEBORG

Namnfö1tydl igande:

Namnfö1tydligande:

ORT:

DATUM:

REGION ÖSTERGÖTLAND

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION BLEKINGE

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

6 (7)

Region Dalarna RD19/00736

ORT:

DATUM:

REGION HALLAND

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION VÄRMLAND

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION SKÅNE

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDETSÖRMLANDS
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

AB TRANSITIO

Namnfö1tydligande:

Namnförtydligande:
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000 101
Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB
Transitio, org.nr. 556033-1984, den 24 maj
2018 i Stockholm
Deltagande aktieägare

Aktier och röster

Region Uppsala genom Börje Wennberg en! fullmakt

10000

Region Västerbotten genom Peter·Olofsson enl. fullmakt

10000

Region Blekinge genom Sören Bergeland ent. fullmakt

10000

Region Kronoberg genom Peter Freij enl. futlmakt

10 000

Västra Götalandsregionen genom Johnny Magnusson enl. fullmakt

10000

Region Västmanland genom Tommy Levinsson enl. fullmakt

10000

Region Gävleborg genom Karin Jansson ent. fullmakt

10000

Region Östergötland genom Mats Johansson

10000

Region Jönköpings län genom Rune Backlund enl. fullmakt

10 000

Region Halland genom Gösta Bergenheim enl. fullmakt

10000

Region Vännland genom Tomas Riste enl. fullmakt

10000

Region Skåne genom Magnus Andersson en!. fullmakt

10000

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
genom Christer Kax Sundberg enl. fullmakt

10000

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län genom Lars Olof Olsson

10 000

Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet
genom Kenneth Johansson enl. fullmakt

10000

Summa representerade aktier

150 000

Dessutom antecknades som deltagande från bolaget Stefan Kallin, Thomas Frisk ooh Magnus
von Bahr, lekmannarevisorerna Bert Öhlund och Gösta Gustavsson, ägarrAdets ordförande
Elvy Söderström samt styrelseledamöterna Sara Catoni, Åke Bengtsson, Lars Hillerström,
Maria Höglander, Hugo Oljemark, Maria Linder, Karl-Johan Bodell och GurularTidemand
(styrelseordförande).

!i ..
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§1
På uppdrag av styrelsen öppnade Gunnar Tidemand årsstämman.

§2
Gunnar Tidemand valdes till ordförande vid årsstämman. Thomas Frisk utsägs att föra dagens
protokoll.
§3
Förslag till röstlängd föredrogs i enlighet med ovanstäende förteckning som omfattar och
representerar 75 % av aktierna och rösterna. Stämman beslutade godkänna förteckningen som
r8stlängd vid dagens årsstämma.
§4

Ordföranden framlade styrelsens förslag till dagordning som godkändes av stämman.

§5
Kallelse till stämman skickades per post den 4 maj 20 t 8. Stänunan konstaterade att den blivit
behörigen sanunankallad.
§6

Stämman \ltsåg Johnny Magnusson och Etvy Söderström att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
§7
VD informerade om verksamhetsåret 2017•
. §8

Framlades styrelsens förslag till årsredovisning jämte revisionsberättelsen. Revision har skett
utan anmärkning. Lekmannarevisoremas granskningsrapport föredrogs.
§9
Stämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till resultaträkning för Ar 2017,
balansräkning per 2017-12~3 l samt att bolagets resultat överförs i ny räkning. Stämman
beslutade att bevilja ansvarsfiihet fOr styrelseledamöterna och verkställande direktören för
2017 Ars verksamhet.
§ 10
Stämman fastställde oförändrade arvoden för styrelsen samt för lekmannarevisorer i enlighet
med förslag från valberedningen.
§ 11
Stämman fastställde att gällande ägardirektiv antas även för kommande verksamhetsAr.
§ 12
Representanter till ägarrådet valdes i enlighet med valberedningens förslag.
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§13

Stämman beslutade om omval av samtliga sittande styrelseledamöter. Revisionsbolaget
Deloitte utsågs till revisorer för kommande verksamhetsår med ordinarie revisor Anneli Pihl
och revisorssuppleant Didrik Roos.
Styrelseledamöter
Gunnar Tidemand (ordf) Maria Höglander
Sara Catoni
Lars Hillerström
Mona Dalmats
Karl-Johan Bodell
Maria Linder
Hugo Oljemark
Åke Bengtsson
§14
Valberedningen infonnerade om lekmannarevisorernas mandatperioder där en revisor
kvarstår som adjungerad under det första året av de nytillträdda revisorernas mandatperiod tor
att underlätta kunskapsöverföring.
§ 15
Firman tecknas av styrelsen samt av två ledamöter i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 30 § Aktiebolagslagen rätt att teckna
firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
§16
Stämman beslutade enligt föreliggande förslag gällande justeringar i bo lagsdokument. Förslag
till ändringar distribueras för beslut i ägarnas fullmäktigeförsamlingar under 2018.
§ 17

Ordfilranden förklarade årsstämman avslutad.
Vid protokollet:

~~
rh~;~~------

J~~rH

,~:~~----~
Gunnar Tidemand
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Region Dalarnas biblioteksplan 2019-2022
Ordförandens förslag
1.

Region Dalarnas biblioteksplan 2019-2022, bilaga b, antas.

Sammanfattning
Biblioteksplanen är en revidering av föregående plan som gällde 20162018. Den följer Kultur- och bildningsplanens planperiod . De biblioteksverksamheter som omfattas av denna plan är Bibliotek och informationscentral (sjukhusbiblioteken), Länsbibliotek Dalarna samt biblioteksverksamhet vid Fornby, Malungs och Mora folkhögskolor och vid Musikkonservatoriet. Planen gäller 2019-2022.
Revideringen omfattar anpassning till den nya Kultur- och bildningsplanens
målsättningar.
I ärendet redovisas följande dokument:
Beslutsunderlag
a)
b)
Biblioteksplan 2019-2022
c)
Protokollsutdrag Kultur- och bildningsnämnden 2019-03-12 § 27.

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Biblioteksplanen är en revidering av föregående plan som gällde 20162018. Den följer Kultur- och bildningsplanens planperiod. De biblioteksverksamheter som omfattas av denna plan är Bibliotek och informationscentral (sjukhusbiblioteken), Länsbibliotek Dalarna samt biblioteksverksamhet vid Fornby, Malungs och Mora folkhögskolor och vid Musikkonservatoriet. Planen gäller 2019-2022.
Revideringen omfattar anpassning till den nya Kultur- och bildningsplanens
målsättningar. Omvärldsfaktorer som påverkar biblioteksverksamheterna
har uppdaterats och utvecklingsområden och prioriteringar har justerats I
jämförelse med den föregående planen.
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) stadgar i 17 § att kommuner och landsting
ska anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Biblioteksplanen används tillsammans med verksamheternas övriga
styrdokument för att stärka biblioteksverksamheternas utveckling och deras
samverkan, såväl med varandra som med andra. Planen följs upp årligen av

Postadress

Besöks adress

Box 712
791 29 Falun

Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000
Lagergren Malin
023-49 06 87
Falun
landstinget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef
Org.nr: 232100-0180
malin.lagergren@ltdalarna.se

Kontakt

Handläggare
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respektive verksamhetschef och återrapporteras varje år till Kultur- och
bildningsnämnden och till Regionfullmäktige. Den revideras under 2022 i
samverkan mellan cheferna för de verksamheter som omfattas av planen.
Ansvarig för att initiera revidering är länsbibliotekschefen.
Biblioteksplanen avgränsas i förhållande till kultur- och bildningsplanen
genom att den fokuserar frågor för just biblioteksverksamheterna. Planens
syfte är att stärka samverkan och biblioteksutveckling i Dalarna.
Beslutsunderlaget saknade en sammanfattning när ärendet bereddes i
kultur- och bildningsnämnden, vilket åtgärdats inför styrelsen.
Patientperspektiv

Patientperspektivet finns beskrivet i planen och gäller företrädesvis
sjukhusbiblioteken. Sjukhusbiblioteken utgör en viktig resurs för patienter i
hälso- och sjukvården .
Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Ett ökat samarbete mellan regionens biblioteksverksamheter bidrar till god
ekonomisk hushållning.
Miljö

Biblioteksplanen har en positiv miljöpåverkan.
Likabehandling

I enlighet med vad som anges i bibliotekslagen ska biblioteksverksamhet
finnas tillgänglig för alla och biblioteken ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling.
Barn och unga

Planen berör barn och unga, både vad gäller läsfrämjande och tillgång till
biblioteksverksamhet. För gymnasieskolan gäller skollagen, som stadgar att
gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
Juridik

Planen är framtagen i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801) § 17,
där det stadgas att kommuner och landsting ska anta planer för sin
verksamhet på biblioteksområdet.
Folkhälsa

Biblioteksplanen bidrar till en positiv utveckling av folkhälsan.
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Arbetsmiljö och medarbetare

Biblioteksplanen är framtagen i dialog med verksamheternas medarbetare.
Dess prioriteringar ska främja arbetsmiljön genom tydlig planering .

Samverkan med fackliga organisationer
Information enligt§ 11 MBA äger rum den 8 mars 2019

Uppföljning
Biblioteksplanen följs upp årligen av respektive verksamhetschef. Planen
återrapporteras årligen till Kultur- och bildningsnämnden och till
Regionfullmäktige. Revidering sker under 2022. Ansvarig för att initiera
revidering är länsbibliotekschefen.
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Inledning
Omfattning
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) stadgar i 17§ att kommuner och landsting ska anta planer för
sin verksamhet på biblioteksområdet. De biblioteksverksamheter som omfattas av denna plan
är Bibliotek och informationscentral (sjukhusbiblioteken), Länsbibliotek Dalarna samt
biblioteksverksamhet vid Fornby, Malungs och Mora folkhögskolor och vid Musikkonservatoriet. Biblioteksplanen är en revidering av föregående plan som gä llde 2016-2018.
Planen gäller 2019-2022 och antas av Kultur- och bildningsnämnden i mars 2019. Den antas
sedan av Regionfullmäktige i Dalarna i april 2019.

Användning, uppföljning och revidering
Biblioteksplanen används tillsammans med verksamheternas övriga styrdokument för att
stärka biblioteksverksamheternas utveckling och deras samverkan, såväl med varandra som
med andra. Planen följs upp årligen av respektive verksamhetschef och återrappo11eras va1je
år till regionfullmäktige. Den revideras under 2022 i samverkan mellan cheferna för de
verksamheter som omfattas av planen. Länsbibliotekschefen ansvarar för att initiera
revidering.
Biblioteksplanen avgränsas i förhållande till kultur- och bildningsplanen genom att den
fokuserar frågor för just biblioteksverksamheterna. Planens syfte är att stärka samverkan och
biblioteksutveckling i Dalarna.

Värdegrund och övergripande mål
Bibliotekslagens andra paragraf anger det allmänna biblioteksväsendets ändamål:
"Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det
allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla."
Biblioteksverksamhet av hög kvalitet främjar fri informationstillgång, åsiktsbildning och
yttrandefrihet vilka är förutsättningar för det demokratiska samhället. Dalarnas invånare
möter bibliotek på olika sätt utifrån de roller och behov de för tillfället har. Det kan vara som
studerande, patient, förälder, anhörig, vårdpersonal, lärare, läshungrigt barn, nyanländ,
släktforskare med mera. Oavsett användarens behov ska biblioteksverksamheterna se till att
användarna har bästa möjliga tillgång till information och ideer i alla tänkbara medier och
format.
Samverkan mellan de olika bibliotekstyperna inom Region Dalarna, såväl som samverkan
med andra biblioteksaktörer i Dalarna och hela landet syftar till att stödja människors
möjligheter att vara aktiva och delaktiga i samhällslivet. Den möjligheten stärks genom att
bibliotekslandskapet i Dalarna är så tillgängligt som möjligt för de människor som bor här.
Samverkan mellan bibliotek är lagstadgad: "I syfte att ge alla tillgång till landets samlade
biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet samverka." (Bibliotekslagen, 14§)
3
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Beskrivning av verksamheterna
Region Dalarna har fyra olika typer av biblioteksverksamhet: Bibliotek och
informationscentral i häl so- och sj ukvården (sjukhusbiblioteken), folkhögskolornas bibliotek,
Musikkonservatoriets bibliotek och den regionala biblioteksverksamheten genom
Länsbibliotek Dalarna. Alla definieras i Bibliotekslagens första paragraf som delar av det
allmänna biblioteksväsendet. Musikkonservatoriets biblioteksverksamhet omfattas av
skollagens skrivningar om skolbibliotek: "Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek" (SFS 2010:800, 2 kap. 36§).

Bibliotek och informationscentral
Syfte, mål och framgångsfaktorer
Bibliotek och informationscentral innefattar sjukhusbiblioteken i länet. Syftet är att vara en
resurs med litteratur och kompetens inom det medicinska biblioteksområdet, samt att ge
tillgång till ett kulturutbud inom Region Dalarna på framför allt litteraturens område.
Bibliotek och informationscentralen är en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tillhör
Division Medicinsk Service. Sjukhusbiblioteken är samlade i en enhet tillsammans med
gemensamma receptioner och konferenslokaler.
Målet är att sjukhusbiblioteket uppfattas som en resurs med kvalitet och med ett allsidigt och
relevant utbud. Framgångsfaktorer är att stå för en effektiv och nära service till personal och
patienter.

Verksamhet
Sjukhusbiblioteket syftar till att bidra till en kunskapsbaserad vård genom att tillhandahålla
litteratur och e-resurser, via ett generöst öppethållande och tillgänglighet via näten. Verka för
att användare tillgodogör sig kunskaper i en lärande organisation via litteratursökningar,
visningar och utbildningar. Ge inneliggande patienter och vårdsökande möjlighet att ta del av
bibliotekets utbud genom personliga besök på vårdavdelningar och genom depositioner i
dagrum och väntrum. Genom olika marknadsföringsåtgärder befrämja och stimulera till
användande av bibliotekets resurser.

Målgrupper för verksamheten
Målgruppen är framför allt anställda i Region Dalarna, patienter och vårdsökande, samt i
begränsad utsträckning (på grund av licensavtal) anställda, forskare och studerande inom vård
och omsorg i Dalarna. Allmänhet kan på plats i bibliotekslokalen ta del av det medicinska
biblioteksutbudet.

Samarbetspartner på regional, sjukvårdsregional och nationell nivå.
Sjukhusbiblioteken samarbetar nationellt inom Eira (lnera AB) och i olika nätverk, till
exempel Föreningen Sveriges Sjukhusbibliotekschefer. I sjukvårdsregionen där Region
Dalarna ingår finns ett nätverk för sjukhusbibliotek. Samarbetspartner inom länet är
Länsbibliotek Dalarna, Högskolan Dalarnas bibliotek samt länets folkbibliotek.
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Länsbibliotek Dalarna
Syfte, mål och framgångsfaktorer
Länsbiblioteket är Region Dalarnas regionala biblioteksverksamhet. Länsbiblioteket ska
främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek samt
samverka med regionala och nationella aktörer på kultur-, bildnings- och biblioteksområdet.
Den regionala biblioteksverksamheten arbetar strategiskt med biblioteksutveckling genom
stöd till kommunbiblioteken. Utgångspunkterna är folkbibliotekens/kommunernas behov,
Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-2022 och bibliotekslagen.
Syftet med den regionala biblioteksverksamheten är att Dalarnas invånare ska få jämlik
tillgång till biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Barnperspektivet ska vara utgångspunkt för
verksamheten. Länsbibliotek Dalarna ska vara en aktiv och drivande samarbetspatt regionalt
och nationellt. Målet är att vara ett gott och relevant stöd för biblioteksutvecklingen i
kommunerna. Framgångsfaktorer för verksamheten är förhållningssätt som kännetecknas av
utvecklingsfokus, dialog och nätverk samt utvärdering, omprövning och kritisk granskning.
Länsbiblioteket ska vara en lärande organisation.

Verksamhet
Länsbiblioteket stödjer biblioteksutvecklingen i Dalarna genom fortbildning för
bibliotekspersonal, stöd till Dalarnas bibliotek både i gemensamma frågor och i utvecklingsoch verksamhetsfrågor för det enskilda biblioteket. Samordning och omvärldsbevakning är
områden där länsbibliotekets nätverk på lokal, regional och nationell nivå är viktiga
tillgångar. Länsbiblioteket stödjer bibliotekens samverkan om medieförsötjning och
samordnar transportlösning så att medier kan cirkulera i länet.

Målgrupper för verksamheten
Personalen på länets kommunbibliotek är den främsta målgruppen och bibliotekscheferna de
viktigaste strategiska samarbetsparterna. Ytterst är Dalarnas invånare målgruppen, men de nås
till övervägande delen indirekt.

Samarbetspartner på lokal, regional, interregional och nationell nivå
Länsbibliotek Dalarna arbetar i nära dialog med folkbiblioteken och andra aktörer inom
bibliotek, bildning och kultur. Samverkan sker inom länet men också interregionalt och
nationellt. Särskilt viktiga samarbetsparter är länets kommunala bibliotek, folkbildningen i
Dalarna och de regionala kultur- och bildningsverksamheterna. Viktiga samarbetspartner är
också andra biblioteksaktörer i länet; sjukhusbiblioteken, Högskolan Dalarnas bibl iotek och
Trafikverkets bibliotek. Dalarnas Biblioteksförbund är en ideell förening som samlar flera av
länets biblioteksaktörer och som samordnas av länsbiblioteket.
Interregionalt är de mellansvenska länens regionala biblioteksverksamheter särskilt
betydelsefulla samarbetspartners. På nationell nivå samarbetar länsbiblioteket med övriga
regionala biblioteksverksamheter, myndigheter med verksamhet på biblioteksområdet samt
andra biblioteksaktörer.
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Fornby folkhögskola
Syfte, mål och verksamhet
Fornbys bibliotek är en levande mötesplats för lärande och inspiration till läsning. Biblioteket
är öppet för skolans studerande och personal under skoltid. Man kan söka information, låna
fack- och skönlitteratur, läsa tidningar och tidskrifter men också utnyttja biblioteket som en
lugn arbetsplats. Skolan har en bibliotekarie på drygt halvtid. Det finns en Biblioteksnämnd
på skolan med lärare, servicepersonal och bibliotekarie. Skolan arbetar med läsfrämjande
aktiviteter och ett brett utbud av lättlästa böcker, e-böcker, fack- och skönlitteratur. Borlänge
kommun hade tidigare ett filialbibliotek i lokalerna, men detta lades ner för några år sedan,
och nu ansvarar folkhögskolan ensam för driften. Fornby har idag biblioteksdatasystem via
den licens som sjukhusbiblioteket har för sitt system.

Fornbys filialer
Fornby folkhögskola har en filial i Falun och en i Ludvika. I Falun finns ett litet bibliotek som
sköts av lärarna och som innehåller referenslitteratur och skönlitteratur. I Ludvika finns en
läsfrämjande verksamhet i det cafä som ABF driver i huset. Båda skolfilialerna använder sig
av respektive kommuns huvudbibliotek som ligger nära skollokalerna.

Samarbetspartners
Länsbibliotek Dalarna är en dialogpartner i utvecklingsfrågor. Det finns potential att
återuppbygga ett närmare samarbete med Borlänge kommun.

Prioriteringar under planperioden
Prioriterat är att kartlägga hur skolans biblioteksresurser på bästa sätt kan stödja de studerande
och lärarna i de pedagogiska processerna och utifrån det inleda ett utvecklingsarbete för
biblioteket. Dialog med Borlänge kommun om samverkansmöjligheter är prioriterat.

Malungs folkhögskola
Syfte, mål och verksamhet
Folkhögskolans bibliotek är en integrerad del av skolans bildningsverksamhet. Syftet är
främst att vara ett resurscenter och mötesplats för studerande och personal på skolan. Under
de senaste åren har en uppfräschning av lokalen skett i form av bland annat möbler och
inredning från olika tidsepoker. I direkt anslutning till biblioteket finns ett "Gammelrum" med
interiör från 1800-talet. Biblioteket har unika samlingar som är av såväl kulturhistoriskt som
allmänt intresse. Framförallt gäller detta samlingar inom skolans specialområden, fjäll- och
friluftsliv, samt fo lkmusik.
Målet med verksamheten är att tillhandahålla ett lättillgängligt och relevant utbud för
låntagarna. Verksamheten sköts idag av en bibliotekarie som hyrs in på deltid från
kommunbiblioteket. Via kommunbiblioteket samkörs även de tekniska delarna.
Utlåningen sker till största del via självservice. Vid kursstaii erbjuds samtliga studerande på
skolans längre kurser en introduktion till bibliotekets verksamhet. Såväl studerande som
personal har möjlighet att påverka medieinköpen till biblioteket. Biblioteket har i dagsläget
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cirka 1200 registrerade lån/ år. Lokalerna används även för undervisning, konferens och
mötesverksamhet.

Samarbetspartner
Samarbetspartner är bland annat Malung-Sälens kommunbibliotek, Svenska Institutet och
Studieförbund.

Prioriteringar under planperioden
Prioriteringar under planperioden är att fo1tsätta utveckla tillgängligheten och användandet av
biblioteket, såväl lokaler som samlingar. Skolan fortsätter att se till att samlingarna hålls
relevanta och intressanta. Den fysiska tillgängligheten måste förbättras. Biblioteket ska
fortsätta att utvecklas till att vara ett nav i skolans läsfrämjande uppdrag, bland annat genom
läsecirklar och studieverksamhet förlagd i bibliotekets lokaler.

Mora folkhögskola
Syfte, mål och verksamhet
Mora folkhögskolas bibliotek vill vara en levande mötesplats och en plats som inspirerar till
läsning. Biblioteket är öppet för skolans studerande och personal och kan utnyttjas som
grupprum och arbetsplats. Att tillgängliggöra litteratur genom ett sko lbibliotek skapar bra
förutsättningar för alla som vill läsa, men ger framförallt förutsättningar för vårt läsfrämjande
uppdrag. Att platsen finns underlättar för skolan att tillgodose de prioriterade målgruppernas
behov. Biblioteket är en resurs i pedagogernas arbete och ger möjlighet att enkelt
tillhandahålla facklitteratur inom de områden där skolans särskilda kurser finns. Det är också
en resurs för allmänkurs där det skapar möjligheter att låta studerande ta del av skönlitteratur,
såväl samtida som klassiker och integrera i ordinarie bildningsverksamhet.

Samarbetspartner
I dagsläget har skolan tillgång till lättläst material och arbetar med läsecirklar tillsammans
med en bibliotekarie från Ovansiljans bibliotek.

Prioriteringar under planperioden
Biblioteket är efter flytten fortfarande i en utvecklingsfas . Verksamheten är fysiskt på plats,
och fortsatta samtal förs med Ovansiljans bibliotek och Länsbibliotek Dalarna för att kunna
digitaliseras och integreras som en hybridfilial i kommunen. Digitaliseringen i sig kan vara
nyckeln till att biblioteket underhålls och att relevant litteratur fortlöpande införskaffas. Målet
är att bli ett modernt bibliotek med sökfunktioner och digital tillgänglighet i lokalen. Resurser
har avsatts på skolan för att leda detta arbete som förhoppningsvis blir färdigt under
planperioden. I det arbetet ingår också att långsiktigt planera för bemanning, underhåll och
öppethå llande.
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Musikkonservatoriets bibliotek
Syfte, mål och verksamhet
Musikkonservatoriets bibliotek stöder skolans syfte att förbereda eleverna för högre
musikstudier. Biblioteket är ett notbibliotek som består av nära 10 000 katalogiserade poster
och omfattar partitur, orkesterverk till alla instrument, sång, övningsnoter med mera.
Samlingen består till största delen av den klassiska repertoaren, men även en del jazz och
folkmusik. I samlingen ingår också 2000 CD-skivor. Material anskaffas genom inköp, men
man hyr också in noter. Biblioteket används flitigt av lärare och elever i undervisningen .
Notbiblioteket sköts av en bibliotekarie på deltid. Utlåningen är manuell och sker genom
självbetjäning.
Musikkonservatoriet mottar regelbundet ett sto1t antal donationer av noter som är
okatalogiserade och förvaras i ett arkiv tills de katalogiserats.
Elevernas övriga behov av biblioteksverksamhet tillgodoses genom att de använder Falu
stadsbibliotek. På skolan finns ett mindre bestånd böcker med bland annat uppslagsverk,
biografier och musikhistoria och musikteori.

Samarbetspartner
Musikkonservatoriets notbibliotek är av en sådan kvalitet och omfattning att man får
förfrågningar från andra musikinstitutioner, exempelvis Sveriges Radio. Musik i Dalarna är
den närmaste samarbetspartnern.

Prioriteringar under planperioden
Prioriteringen är att fo1tsätta katalogisera materialet från donationer som består av noter och
böcker eller uppslagsverk inom musikområdet.

Omvärldsfaktorer
Region Dalarnas biblioteksverksamheter delar de utmaningar som samhället i stort står inför.
De behöver förhålla sig till dessa på ett aktivt sätt för att kunna möta sina användares behov.
• Läsförmågan sjunker i vå1t samhälle och socioekonomiska faktorer får en allt större
betydelse för människors läsvanor och biblioteksanvändning. Vi ser ett ökat antal
studerande vid folkhögskolorna med funktionsnedsättning som i många fall innebär
läsnedsättning. Förmågan att läsa är avgörande för människors möjligheter att vara
aktiva och delaktiga i demokratin och samhällslivet.
• Idag beräknas en halv miljon svenskar inte ha internet hemma. 600 000 svenskar har
internet, men använder det inte dagligen och upplever sig inte vara delaktiga i det
digitala samhället. Den som inte kan orientera sig digitalt har mindre möjligheter att
aktivt ta del i samhällslivet. Men även den som är en van användare av internet och
digitala medier behöver tillägna sig de kunskaper som krävs för att söka, värdera,
använda och publicera information digitalt. Tillgång till trovärdiga källor och kunskap
om källkritik och desinformation är nödvändigt i dagens samhälle.
• Demografiska förutsättningar påverkar biblioteken liksom de påverkar det övriga
samhället. Sveriges befolkning förväntas fo1tsätta öka och enligt prognoser är det
andelen äldre som ökar mest. Andelen födda beräknas vara fler än de som avlider. En
fjärdedel av Dalarnas invånare är 65 år eller äldre. Många äldre är fri ska och aktiva,
men på sikt kan biblioteken räkna med att fler människor behöver läsning och service
på sätt som är anpassade till deras behov. Dalarna blir alltmer mångspråkigt genom att
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antalet utrikesfödda ökar. Region Dalarna rekryterar också många som är födda
utanför Sverige.
Människors tillgång till information begränsas trots att alltmer material blir tillgängligt
digitalt, eftersom ekonomiska modeller för åtkomst gör att det digitala materialet som
lätt skulle kunna cirkuleras, inte får spridas. Detta är en utmaning som behöver lösas
på det nationella planet.

Utvecklingsområden under planperioden för Bibliotek och
informationscentral och Länsbibliotek Dalarna
Folkhögskolornas och Musil<l<0nservatoriets prioriteringar återfinns i deras egna avsnitt.

Läsfrämjande för demokrati och delaktighet
Bibliotek och informationscentral ska ta fasta på sjukhusbibliotekens delvis unika läge inom
vården och utveckla det läsfrämjande arbetet genom att:
• nå andra än de som vanligtv is besöker biblioteken.
• arbeta mer riktat och anpassat till olika gruppers behov och förutsättningar.
• verka för ökad samverkan mellan biblioteksaktörer i länet.
• förstärka medieförsö1jningen för nyrekryterad utrikesfödd vårdpersonal samt
utrikesfödda patienter och vårdsökande.
• delta i förnyelsearbetet för den mångspråkiga medieförsörjningen i länet.
Länsbiblioteket ska aktivt stödja utveckling av läsfrämjande arbete och kommunicera
läsfrämj ande som en fråga om delaktighet och demokrati genom att:
• utveckla professionsöverskridande samverkan om små barns språkutveckling mellan
region och kommuner. I samband med detta arbeta för att Region Dalarna inrättar en
bokgåva till alla nyfödda i regionen.
• stärka bibliotekspersonal i deras roll som läs- och litteraturfrämjare och särskilt
fokusera bibliotekens uppsökande arbete i sitt lokalsamhälle.
• utveckla en strategi för länsbibliotekets arbete med nationella minoriteter i dialog med
kommunbiblioteken, samordnare för förvaltningsområden och andra aktörer.
• främja ungas skrivande i samarbete med andra aktörer.
• arbeta för att förbättra länsinvånarnas tillgång till ti llgängliga medier och tillgänglig
läsning, till medier på andra språk än svenska och på lätt svenska genom att stödja
samverkan mellan kommunbiblioteken.
• i samarbete med andra aktörer fokusera metod- och kompetensutveckling om
biblioterapeutiska förhållningssätt och Shared read ing.

Stärka bibliotekens arbete med digital delaktighet och digital
kompetens
Bibliotek och informationscentral ska utveckla den digitala delaktigheten genom att ta sin ro ll
att utföra och utbilda i litteratursökning och demonstrera e-resurser inom vården som
utgångspunkt genom att:
• inom vården verka för evidensbaserade arbetssätt där systematisk litteratursökning är
en viktig del.
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utbilda i litteratursökning, hålla visningar och andra aktiviteter för att öka vårdens
användning av bibliotekets e-resurser
tillse att e-resurserna görs tillgängliga på ett attraktivt, teknikoberoende och enhetligt
sätt samt bättre marknadsföra att vårdpersonalen kan nå dessa oberoende av tid och

rum.
•
•

bättre marknadsföra att även medborgaren kan ta del av sjukhusbibliotekets digitala
utbud
verka för patienter ges möjlighet att ta del av eller få kännedom om
kommunbibliotekens digitala utbud.

Länsbiblioteket ska arbeta för att öka den digitala delaktigheten i Dalarna genom att:
• synliggöra bibliotekens roll för medborgarnas digitala delaktighet i beslutsfattares
ögon.
• lyfta perspektivet digital delaktighet i regional digital strategi.
• stärka bibliotekspersonalens digitala kompetenser genom att arbeta aktivt i den statliga
satsningen Digitalt först med användaren i fokus
• stärka bibliotekschefer i deras roll för förändringsledning och digital transformation.
• stödja och sprida kunskap om utvecklingen av Digidelcenter i länet
• utveckla digitala lösningar för länsbibliotekets utbud till biblioteken genom metodutveckling, kompetensutveckling och teknikanskaffning.
• lyfta frågan om tillgängliga digitala medier för folkhögsko lornas studerande med
läshinder.

Stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för biblioteken
Bibliotek och informationscentral ska verka för ökad samverkan med andra biblioteksaktörer i
länet genom att:
• utveckla former för samverkan med länets bibliotek vad gäller fjärrlånesamarbete och
samsökning.
• öka kontaktytor gentemot länets bibliotek. Sjukhusbiblioteket besitter unik kompetens
vad gäller tex informationssökning och bibliografiskt arbete inom vård och hälsa.
Kompetens som gärna delas professionellt med länets bibliotek.
Länsbiblioteket ska verka för ökad samverkan med andra biblioteksaktörer i länet genom att:
• fortsätta ge stöd till utvecklingen av bibliotekssamverkan mellan Dalarnas kommuner.
• främja utveckling av bibliotekens samverkan med sitt lokalsamhälle.
• ta ansvar för att kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte om den statliga satsningen
Stärkta bibliotek kommer till stånd i Dalarna.
• utveckla samarbete med Film i Dalarna om MIK, medie- och informationskunnighet.
• fortsätta och stärka samarbetet med sjukhusbiblioteket
• öka kontaktytorna med Högskolans och Trafikverkets bibliotek
• utveckla samarbete med Högskolan Dalarna och andra lärosäten.
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Litteraturen som konstform
Länsbiblioteket ska bidra till arbetet med att lyfta litteraturen som konstform i länet genom
att:
• fortsätta utveckla dialogen och samarbetet med länets ordkonstnärer
• fortsätta utvecklingen av webbplatsen Dalalitteraturen.se
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Källor

Bibliotekens internationella manifest
En samlad översättning och utgivning av alla de internationella biblioteksmanifesten som
Svensk Biblioteksförening och Svenska Unescorådet har gjort.

Bibliotekslagen, SFS 2013 :80 l

Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-2022

Den femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och
digitalisering, 2017.
En omvärldsanalys genomförd i samband med Kungliga bibliotekets arbete med en nationell
biblioteksstrategi.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724

Skollagen, SFS 2010:800
Bestämmelser om skolbibliotek finns i 2 kap. 36§.

Svenskarna och internet 2018
En undersökning som utförs årligen av Internetstiftelsen.
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1.
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