LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

HANDLINGAR
ti 11
sammanträdet

2018-06-11-12
Del 1 tom sid 138
Påminner om LFs beslut 23 april:
§34 Avslutning och information om inställt sammanträde i september
Ordförande Bengt Lindström informerar om att, efter samråd med gruppledarna, ställs
landstingsfullmäktiges sammanträde 24 september in.
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TILLKÄNNAGIVANDE
2018-05-30

Central förvaltning

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen , Bergmästaregatan, Falun ,
2018-06-11- 12 med början första dagen kl 09.30 för behandling av i
bilagda föredragningslista upptagna ärenden.

Planeringsansvarig

Postadress

Besöksadress

Organisationsnummer

Taimi Hermansson

Landstinget Dalarna

Landstingshuset

232100-01 80

Box 712

Vasagatan 27

791 29 Falun

Falun

2018-05-30
Delgives

Fullmäktigeledamöter m fl

Fullmäktigesammanträdet i juni 2018 i Kristinehallen i Falun
Måndag
2018-06-11

Kl 08.30
Kl 09.30
Kl 10.50
Kl 11 .00

Kaffe
Fullmäktigesammanträdet öppnas
Paus
Landstingets miljöpris delas ut
Uppmärksammande av forskning och
förbättringsarbeten inom Landstinget Dalarna

Tisdag
2018-06-12

Kl 13.00

Lunch

Kl 14.00

Ekonomidirektör Peter Hansson inleder med att
berätta om budgetförutsättningarna för 2019 och
efter det allmänpolitisk debatt till kl 18.00

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

09.00
10.00
10.30
11 .30
13.00
14.00
15.30
16.00

Förhandlingarna återupptas
Kaffe
Förhandlingarna fortsätter
Paus (10 min)
Lunch
Förhandlingarna återupptas
Kaffe
Förhandlingarna återupptas
Förhandlingarna avslutas senast kl 18. 00

LOKALER
Fullmäktigesammanträdet äger rum i Kristinehallen , Falun
Med tanke på att många personer är allergiska mot parfymdofter bör vi tänka på att
inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet.
Trådlöst Internet (Wi-Fi) finns tillgängligt i lokalen - se instruktion i handlingarna
Arvodesblanketten finns att skriva ut:
www.ltdalarna.se/Politik/För politiker/Arvodesblankett och belopp/Arvodesblankett
Blanketten går också att fylla i där.
Vid frågor om arvodesblanketten - vänd dig i första hand till ditt partis politiske sekreterare

Kostpriser: Fullmäktigeledamöterna anger på rese- och arvodesräkningen
antalet intagna måltider (lunch och kaffe). Avdrag sker vid utbetalningen enligt
gällande taxa.
Falu kommuns priser: Lunch 92 kr och kaffe 32 kr
Internet: Dessa handlingar finns att tillgå på Landstinget Dalarnas hemsida
www.ltdalarna.se. Sammanträdet sänds även via webb. Länk till sändningen
publiceras inför sammanträdet på Landstinget Dalarnas hemsida.
Länk till kommunallagen :
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725 .htm
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Er beteckning

Ledamöter i Landstingsfullmäktige

DEBATTREGLER ENLIG FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING § 28
1. Huvudregel - 5 minuter för första anförandet, 3 minuter för följande
anföranden
Som huvudregel gäller att ledamöterna i varje ärende kan begära ordet
för ett första anförande som sträcker sig i maximalt 5 minuter. På de
därpå följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3
minuter. På varje anförande, d v s oavsett om det är ett första eller
senare anförande, finns möjlighet till ett replikskifte om 2 min per
replik.
Syftet med att medge en längre talartid för första anförandet i varje
ärende är att ge ledamöterna möjlighet att inledningsvis utveckla
argumenten för sina ställningstaganden.
Dessa talarregler gäller också i tillämpliga delar när fullmäktige
behandlar interpellationer och frågor.
2. Undantag - särskilda debatter
Efter lunch måndag 11 juni har gruppledarna kommit överens om att
genomföra allmänpolitisk debatt som avslutas senast kl 18.00.
Debatten inleds med anföranden av en representant för varje parti
(gruppledare eller annan av partiet utsedd ledamot). Talartiden dem
emellan fördelas så att Landstingsstyrelsens ordförande får tala i
maximalt 6 minuter, övriga i maximalt 6 minuter. Varje deltagare i den
debatten får dessutom rätt till 2 repliker om 2 minuter att fritt disponera
under gruppledar- debatten . Efter det att gruppledardebatten avslutats
träder huvudregeln in för den fortsatta debatten
Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen ska
tillämpas.
Förslag till talarordning i den allmänpolitiska debatten: Gunnar Barke
(S), Ulf Berg (M), Lena Reyier (C), Jenny Nordahl (SO), Maja Gilbert
Westholm (V), Lisbeth Mörk- Amnelius (DSP), Mursal Isa (MP) , Birgitta
Sacredeus (KO) och Bo Brännström (L).
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Besöksadress

Telefon

Box 712
791 29 FALUN

Vasagatan 27
Falun

023-49 00 00
023-49 02 20
E-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Telefax

Postgiro

97 64 - 2
www. ltdalarna.se
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HANDLEDNING FOR VOTERINGSANLAGGNING
Framför dig har du en fjärrkontroll med knappar för att begära ORDET och
REPLIK/GENMÄLE, vid upprop/votering knapparna JA/närvaro, NEJ och AVSTÅR

Med ett kort tryck på vald knapp registreras ditt Ditt val i anläggningens dator vilket
bekräftas genom att den gröna lampan ovanför Ordetknappen släcks .
Fjärrkontrollen behöver inte riktas mot presidiet för att signalen ska gå fram .

Vid upprop trycker ledamoten på knappen JA när namnet läses upp av
sekreteraren.
Om du inte gör detta kommer panelen att bli låst för votering och talarlista.

Så snart aktuellt ärende visas kan Ordet begäras.
Replik kan bara begäras under det att någon håller ett anförande vilket visas på
projektorduken.
Då anförandet är slut kan den som begärt replik få ordet. Begränsning av repliktid
kan förekomma . Under en replik kan den som senast anförde begära genmäle
genom att trycka på Replik-knappen.
Begränsning av antal repliker/genmälen kan förekomma .

Vid votering meddelar ordföranden när man kan avlägga sin röst genom att trycka på
någon av knapparna JA, NEJ eller AVSTÅR Har man röstat men vill ändra sig kan
man göra detta genom att trycka på annan knapp så länge ordföranden inte förklarat
voteringen avslutad.
Voteringsresultatet presenteras översiktligt via dataprojektor.

Vi använder inte reservationsknappen utan anmäl ev reservation muntligt.

Fff LUN
Välkommen till Falu kommuns nya trådlösa gästnät
Från och med fredag 25 september öppnar IT-kontoret det nya gästnätet. Det innebär att
" Karma-konton" samt biljetter ersätts med en modernare teknik.
Vi vänder oss till alla gäster, anställda, elever och partners som befinner sig i Bibliotek,
Slättanläggningarna, Lugnetanläggningarna samt alla skolor.

FKGUEST visas som ett alternativt nätverk i de mobila enheterna
Bild 1 kommer att visas vid val av nätverket FKGUEST.

Bild 1

Fl"fLUN
Falu kommuns gästnät
lv du kund, olov partner cU.cr ansta..'kl kan du k>ggo
11'1 har med ditt
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skapar du ett g<\stkonlo, so lank nodan
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Anv•ndarnemn: admfalun\QaaOI
Lösenord: k>senord

1
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Är du redan kund, elev, partner e ller anställd kan du logga in med ditt användarnamn
och lösenord. Endast anställda loggar in enligt fö ljande exempel "admfalun\aaaO l ".
I annat fall skapar du ett gästkonto genom att klicka på länken "skapa gästkonto" enligt
nedan. Inloggningsuppgifter skickas via SMS och kräver alltså en mobiltelefon.
Fyll i fälten enligt bild 2.

Bild 2

Fl'fLUN
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F ffLUN
När fälten är ifyllda och registrerade kommer ett SMS att skickas till dig med
inloggningsuppgifter, enligt bild 3.
Bild 3

Fl"fLUN
Falu kommuns gästnät
N du kund, elev. partner olfer enstand kan du logga
in Mr mod ddl anvMda1koolo och IOsenord nnnars
skapar du ett g3slkomo. se Llnk nedan.
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Sammanträde i Landstingsfullmäktige
Tid:

2018-06-11 kl9.30

Plats:

Kristinehallen , Bergmästaregatan, Falun

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.
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börja genomföra tarmografi?
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Inledning och protokollsjustering
1

Fullmäktigesammanträdets öppnande

2

Protokollsjustering
Val av två protokolljusterare samt bestämmande av tid och plats för
justering av fullmäktigesammanträdets protokoll: onsdag 20 juni kl 9.00 i
landstingshuset, Vasagatan 27, Falun

3

Upprop

4

Information
Information lämnas av landstingsstyrelsens ordförande Gunnar Barke och
fullmäktiges revisorer.
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Frågor, Interpellationer och motioner
5

Frågor
Inga frågor har kommit in.

6

Interpellationer
Fullmäktige beslutar
1. Interpellationerna C-J godkänns.
2. Svar på interpellationerna lämnas senare under sammanträdet.

A. LD18/00772
Interpellation från Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) angående
Landstinget Dalarnas möteskultur
Bilaga sid 1

Fullmäktige beslutade i april att interpellationen godkänns samt att den
besvaras vid fullmäktiges junisammanträde.

8 . LD18/01227
Interpellation från Bo Brännström (L): Hur fördelas statsbidraget Goda
förutsättningar för vårdens medarbetare?
Bilaga sid 2

Fullmäktige beslutade i april att interpellationen godkänns samt att den
besvaras vid fullmäktiges junisammanträde.
C. LD18/01624
Interpellation från Birgitta Sacredeus (KD): Fler vårdpersonal - för god vård!
Bilaga sid 3

D. LD18/01628
Interpellation från Katarina Gustavsson (KD): Tandvård måste vara
tillgänglig!
Bilaga sid 4

E. LD18/01629

Landstinget Dalarna

DAGORDNING
Landstingsfullmäktige
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2018-06-11

2018-06-12
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Interpellation från Bo Brännström (L): Varför är det så låg
telefontillgänglig het på 1177?
Bilaga sid 5
F. LD18/01630
Interpellation från Bo Brännström (L): Hur tar Landstinget Dalarna ansvar för
att lågutbildade ska få bättre cancerdiagnoser och behandlingar?
Bilaga sid 6

G. LD18/01637
Interpellation ifrån Knut Scherman (SO): Befolkningens växande fetma
Bilaga sid 7
H. LD18/01846
Interpellation från Christer Carlsson (M) om rekrytering av chefer där den
sökande har gjort sig skyldig till våld mot barn och kvinnor och dömts för
misshandel samt efterfrågan om utdrag ur belastningsregistret
Bilaga sid 8

I. LD18/02233
Interpellation från Agneta Ängsås (C): Varför får inte alla kommuner som
blev av med första hjälpen-larm teckna nytt avtal?
Bilaga sid 9
J. LD18/02245
Interpellation från Birgitta Sacredeus (KO): De mest sjuka äldre
Bilaga sid 10

7

Inkomna motioner fr o m 24 april 2018 och redovisning av
motioner som inte är färdigbehandlade
Fullmäktige beslutar

1. Motionerna godkänns.
2. Redovisningen läggs till handlingarna.

A. LD18/01636
Motion från Knut Scherman (SO) angående uppsägningar
Bilaga sid 11
B. LD18/01682
Motion från Ulf Berg (M) m. fl: Upphandling av rekryteringsföretag som stöd
vid tillsättning av chefstjänster
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Bilaga sid 12
Fullmäktiges presidium föreslår att motionerna godkänns.
C. Motioner lämnade till landstingets kansli men ännu ej färdigbehandlade
av fullmäktige
Bilaga sid 13-14
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Anmälningsärenden
8

Anmälningsärenden
Fullmäktige beslutar
1. Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna.

A. LD18/01107
Protokoll från direktionen i Region Dalarna 2018-03-21 och 2018-04-25
Protokollen finns att tillgå vid fullmäktiges sammanträde och publicerat på
Region Dalarnas hemsida www.regiondalarna.se
<http://www.regiondalarna.se>
B. LD18/01644
Protokoll från Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans 2018-04-19
C. LD18/01243
Redovisning av partistöd 2017
D. LD18/01685
Årsredovisning Musik i Dalarna
E. LD18/01734
Länsstyrelsens beslut 2018-04-26 att ny ledamot i landstingsfullmäktige
efter Hans Gleimar (-) blir Kjell lsraelsson (M). Ny ersättare är Cecilia
Tomtlund (M) from 24 april 2018 tom 14 oktober 2018.
F. LD18/01653
Länsstyrelsens beslut 2018-04-26 att ny ledamot i landstingsfullmäktige
efter Cecilia Persson Ronsten (V) blir Matts Hammarqvist (V). Ny ersättare
är Audrina Handegard (V) from 18 april 2018 tom 14 oktober 2018.
G. LD18/01742
Länsstyrelsens beslut 2018-04-26 att nya ersättare i landstingsfullmäktige
efter Henrik Öhrn (MP) blir Niklas Henriksson (MP) och Robert Stenerhag
(MP) from 24 april 2018 tom 14 oktober 2018.
H. LD16/00194
Årsredovisning 2017 samt protokoll från Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg Fullmäktigesammanträde 2018-04-19
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Ny sida 20 i Årsredovisningen

J. LD18/01062

Gunilla Spjotgard (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
Kammarrätten i Sundsvall.
Kammarrätten i Sundsvall meddelar i brev 24 maj att de beslutat att
entlediga Gunilla Spjotgard som nämndeman fr o m 9 maj samt att
någon ny nämndeman inte behöver utses.
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Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till
beslut
9

Transitio, flytt av borgen
Diarien ummer LD1 8/01520

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Landstinget Dalarna tecknar borgen för AB Transitios lånefinansiering
såsom för egen skuld om 8,0 miljoner Mkr avseende tåg ,
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning .

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Region Dalarna har tidigare ingått borgen för sin andel
(motsvarande 25 % eller 8,0 Mkr) av AB Transitios lånefinansiering på 32
Mkr hos AB Svensk Exportkredit (SEK) .
I och med att ansvaret som Regional Kollektivtrafikmyndighet övergått till
Landstinget Dalarna, samt att verksamheten inom Kommunalförbundet
Region Dalarna kommer att föras över till Landstinget Dalarna, bör
borgensansvaret istället tas över av Landstinget Dalarna.
Tidigare borgen hos kommunalförbundet Region Dalarna kommer att
återsändas när ny borgen ställts ut av Landstinget Dalarna och det nya
borgensåtagandet är giltigt och accepterat av SEK.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 15-16
b) Region Dalarna borgen sid 17-18
c) SEK 32 MSEK låneavtal korrigerad version signerad sid 19-43
d) Tilläggsavtal SEK och Transitio sid 44-49
e) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 50-51
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Politisk organisation under kommande mandatperiod
Diarienummer LD1 8/01976

Landstingsstyrelsens förslag

1.
2.

Fastställa politisk organisation för kommande mandatperiod enligt
förslag
Inrätta en Regional utvecklingsnämnd fr.o .m. 2018-09-01
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Sammanfattning av ärendet

Landstingsstyrelsen beslutade 2018-02-12, §25, att tillsätta en
parlamentarisk arbetsgrupp för att göra en översyn av den politiska
organisationen . Gruppen har enats om ett antal förslag till förändringar samt
förslag om två utredningsuppdrag som ska kunna behandlas av det nya
Landstings-/Regionfullmäktige på mötet i oktober 2018.
För att komplettera förslagen behövs också förslag till reglementen och
delegeringsbestämmelser men det sker i annan ordning och ingår inte i
arbetsgruppens uppdrag .
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 52-54
b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 55-56
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Bildande av en Regional utvecklingsnämnd
Diarienummer LD18/00892

Landstingsstyrelsens förslag

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En Regional utvecklingsnämnd bildas fr.o.m. 2018-09-01 med ett
initialt uppdrag att planera för och genomföra landstingets
övertagande av det regionala utvecklingsansvaret från Region
Dalarna 2019-01-01 .
Den Regionala utvecklingsnämnden ska ha elva ledamöter och elva
ersättare.
Reglemente för den Regionala utvecklingsnämnden fastställs enligt
bilaga b).
Som ledamöter i den Regionala utvecklingsnämnden väljs:
Som ersättare i den Regionala utvecklingsnämnden väljs:
Som ordförande i den Regionala utvecklingsnämnden väljs:
Som 1:a vice ordförande i den Regionala utvecklingsnämnden väljs:
Som 2:a vice ordförande i den Regionala utvecklingsnämnden väljs:
Landstinget ställer sig bakom den instruktion som kommunerna och
Landstinget föreslår ska gälla för samverkan i beredningen av den
Regionala utvecklingsnämndens ärenden enligt bilaga c).
Instruktionen ska senare fastställas av den Regionala
utvecklingsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Landstinget kommer enligt den proposition som Regeringen lämnade till
riksdagen 2018-04-06 att överta det regionala utvecklingsansvaret från
Region Dalarna 2019-01-01. Arbetet inför detta övertagande pågår för fullt
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såväl i Landstinget som i Region Dalarna. På liknande sätt som inför
övertagandet av kollektivtrafikansvaret 2018-01-01 föreslås att en nämnd för
regionalt utvecklingsansvar träder i kraft redan vid höstens början för att
förbereda övertagandet i Landstinget Dalarna. Några beslutsmandat
avseende det regionala utvecklingsansvaret kan inte nämnden få förrän
efter årsskiftet 2019. Men nämnden föreslås fram till dess få mandat att
företräda landstinget i de praktiska frågor som rör ansvarsövergången.
Särskilt åligger det nämnden att under denna tid precisera hur samverkan
med länets kommuner ska ske och att beskriva arbetsprocessen för det
regionala utvecklingsarbetet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 58-60
b) Förslag till reglemente för den regionala utvecklingsnämnden sid 61-70
c) Förslag till Instruktion för Beredningen för Dalarnas Utveckling (BDU) sid
71-73
d) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 74-75
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Miljöredovisning 2017
Diarienummer LD18/01043

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Miljöredovisning 2017, enligt bilaga b), godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Miljöredovisning 2017 är en uppföljning av Landstinget Dalarnas miljömål.
Utgångspunkt för uppföljningen har varit Landstingsplanen, Landstingets
miljöplan 2016-2020 samt förvaltningarnas miljöredovisningar. Underlag till
redovisningen har hämtats från verksamhetsgemensamma system samt
rapporter från förvaltningarna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 76-80
b) Miljöredovisning 2017 - särtryck i färg
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 81-82
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Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Diarienummer LD18/01 775

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 201 7

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ansvarar för och driver
ambulanshelikopterverksamheten och annan därtill anknuten verksamhet åt
medlemmarna. Idag ingår Landstinget Dalarna, Landstinget Värmland ,
Region Uppsala och Västra Götalandsregionen i förbundet.
Årsredovisningen omfattar kommunalförbundets verksamhet för år 2017.
Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 82-83
b) Följebrev sid 84
c) Årsredovisning sid 85-115
d) Revisionsberättelse sid 116-136
e) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 137-138
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Sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen och dess utskott
och regionfullmäktige
Diarienummer LD1 8/01 218

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Regionfullmäktige sammanträde under 2019 den 25 februari , 29 april,
10-11 juni, 23 september, 18-19 november.

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdesplanen för 2019 för regionfullmäktige, regionstyrelsen,
arbetsutskottet och personalutskottet bör fastställas snarast så att
planeringen inför dessa möten kan påbörjas och förbereds på positivt sätt.
Sammanträdesplanen utgår från Kommunallagen, fullmäktiges
arbetsordning och en ärendeprocess som ger möjlighet att beslutsunderlag
hanteras på lämpligt sätt.
Eftersom organisation för den nya reg ionen ännu inte är fastställd kan
förändringar i sammanträdesplanen behöva göras efter behov.
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I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 139-140
b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 141-142
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Region Dalarnas årsredovisning 2017
Diarienummer LD18/01599

Fullmäktige beslutar
1.

Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet

Region Dalarna överlämnar årsredovisning med revisionsberättelse för
2017. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning
godkänns och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 143-144
b) Årsredovisning 2017 se handl publicerade inför LS 28 maj :
http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och-protokoll/Landstingsstyrelse n
revisionsberättelse sid 145-147
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 148
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för
Samordningsförbundet Finsam, Borlänge
Diarienummer LD1 8/0 1143

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam , Borlänge beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Finsam, Borlänge överlämnar årsredovisning och
revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 149-150
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b) Årsredovisning : se handl publicerade inför LS 28 maj:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-ochprotokoll/Landstingsstyrelsen>
c) Revisionsberättelse sid 151-152
bilagor till revisionsberättelsen: se hand! publicerade inför LS 28 maj:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och
protokoll/Landstingsstyrelsen>
d) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 153
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Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017,
Samordningsförbundet Finsam Falun
Diarienummer LD18/01389

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Finsam Falun överlämnar årsredovisning och
revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 154-155
b) Årsredovisning : se hand! publicerade inför LS 28 maj :
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-ochprotokoll/Landstingsstyrelsen>
revisionsberättelse sid 156-157
bilagan till revisionsberättelsen finns att tillgå vid fullmäktiges
sammanträde
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 158
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2017, Nedansiljans
samordningsförbund
Diarienummer LD18/01984

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Nedansiljans samordningsförbund överlämnar årsredovisning och
revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 159-160
b) Årsredovisning: se handl publicerade inför LS 28 maj:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-ochprotokoll/Landstingsstyrelsen>
och revisionsberättelse sid 161-162
bilagor till revisionsberättelsen: se handl publicerade inför LS 28 maj:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och
protokoll/Landstingsstyrelsen>
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 163

19

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för
Samordningsförbundet Finsam, Norra Dalarna
Diarienummer LD1 8/01047

Landsti ngsstyrelsens förslag

1.

Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam, Norra Dalarna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Finsam, Norra Dalarna överlämnar årsredovisning
och revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
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I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 164-165
b) Årsredovisning: se handl publicerade inför LS 28 maj:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-ochprotokoll/Landstingsstyrelsen>
och revisionsberättelse sid 166-167
bilagor till revisionsberättelsen : se handl publicerade inför LS 28 maj:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och
protokoll/Landstingsstyrelsen>
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 168
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2017,
Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna
Diarienummer LD18/01741

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna överlämnar årsredovisning
och revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 169-170
b) Årsredovisning : se handl publicerade inför LS 28 maj :
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-ochprotokoll/Landstingsstyrelsen>
c) Revisionsberättelse sid 171-172
bilagan till revisionsberättelsen finns att tillgå vid fullmäktiges
sammanträde
d) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 173
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för
Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen
Diarienummer LD1 8/01 273

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetså ret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen överlämnar
årsredovisning och revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
201 7.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 174-175
b) Årsredovisning : se handl publicerade inför LS 28 maj:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-ochp rotokol I/La ndsti ngsstyrelsen >
och revisionsberättelse sid176-177
bilagan till revisionsberättelsen finns att tillgå vid fullmäktiges
sammanträde
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 178
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
Diarienummer LD1 8/0 1226

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna överlämnar årsredovisning
och revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
I ärendet redovisas följande dokument:
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a) Beslutsunderlag sid 179-180
b) Årsredovisning : se hand! publicerade inför LS 28 maj:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-ochprotokoll/Landstingsstyrelsen>
c) Revisionsberättelse sid 181-182
bilagor till revisionsberättelsen: se hand! publicerade inför LS 28 maj :
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-ochprotokoll/Landstingsstyrelsen>
d) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 183

23

Aterrapportering av biblioteksplanen 2017
Diarienummer LD16/00148

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Redovisning av biblioteksplanen, enligt bilaga a, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Landstingsfullmäktige antog landstingets plan för biblioteksverksamheterna
den 29 februari 2016. I samband med detta beslutade fullmä ktige att
uppföljningen av biblioteksplanen ska återredovisas till
landstingsfullmäktige. Här redovisas uppföljningen.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 184-188
b) Protokollsutdrag från Kultur- och bildningsnämnden 2018-05-16 sid 189193
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 194
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Svar på motion från Jenny Nordahl (SO): Utred möjligheten till
bättre samarbete med Högskolan Dalarna angående
uppdragsutbildningar
Diarienummer LD1 8/00985

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Motionen är med vad som anförts besvarad

Sammanfattning av ärendet

Jenny Nordahl (SO) yrkar i en motion att Landstinget Dalarna skall utreda
vilka specifika uppdragsutbildningar som behövs i Dalarna, samt att
landstinget tillsammans med Högskolan Dalarna skall undersöka
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möjligheten att driva igenom de uppdragsutbildningar som landstinget
önskar.
För att kunna komma till rätta med kompetensbrist är det viktigt att
landstingets verksamheter kan identifiera och uttrycka sitt kompetensbehov,
och lika viktigt att det finns ett utbildningsutbud som matchar behovet. Ett
lämpligt utbildningsutbud kan finnas tillgängligt internt inom landstinget, men
ofta lokalt, regionalt och nationellt. I vissa fall kan utbildning på högskolenivå
vara önskvärd, medan andra utbildningsformer kan komma i fråga beroende
av vilken typ av kompetens som efterfrågas. Uppdragsutbildning bör dock
inte vara huvudalternativet när det gäller kompetensutveckling på
högskolenivå. Kurser som krävs för kompetensutveckling inom en så
samhällsviktig sektor som hälso- och sjukvården bör erbjudas inom ramen
för reguljär högskoleutbildning och därmed tillhandahållas avgiftsfritt.
Redan nu används befintliga samverkansstrukturer för att till Högskolan
Dalarna och andra lärosäten framföra önskemål om kurser inom den
reguljära utbildningen. Detta sker regelmässigt på både lokal och
sjukvårdsregional nivå, av såväl Landstinget Dalarna enskilt som
tillsammans med angränsande landsting och regioner.
I de fall det önskade reguljära utbildningsutbudet saknas, eller när det på
kort sikt är helt nödvändigt att landstingets medarbetare garanteras plats på
en viss kurs, kan uppdragsutbildning övervägas. Samverkansstrukturer för
att föra en dialog med Högskolan Dalarna kring uppdragsutbildningar finns
redan på plats och tillämpas regelbundet.
Om landstinget har behov av nätbaserad uppdragsutbildning utan fysiska
sammankomster, så finns dessutom alltid möjligheten att vända sig till något
annat lärosäte än Högskolan Dalarna, om förutsättningarna att erbjuda den
aktuella kursen skulle vara bättre någon annanstans.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 195-198
b) Motionen sid 199
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 200-201
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Svar på motion från Kjell Gustafsson (M): När skall Landstinget
Dalarna börja genomföra tarmografi?
Diarienummer LD18/01322

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Motionen är med vad som anförts besvarad

Sammanfattning av ärendet

Kjell Gustavsson (M) har i en motion yrkat att Landstinget Dalarna inför
tjock- och ändtarmsscreening.
Regionala Cancercentrum i samverkan kom i februari 2018 med en rapport
som rekommenderar att alla landsting/regioner inför allmän screening för
tarmcancer i slutet av 2019. Tarmcancer har bedömts vara lämpligt för
screening dels för att det finns en bra screeningmetod samt för att tidig
upptäckt av dessa cancerformer på ett positivt vis kan påverka både
sjuklighet och dödlighet.
Rekommendationen föreslår att screeningen ska riktas till alla män och
kvinnor i åldersgrupperna 60-74 år. Metoden innebär att alla medborgare i
dessa åldersgrupper erbjuds att lämna ett avföringsprov som analyseras
med avseende på förekomst av blod . Om blod kan påvisas i avföringsprovet
erbjuds deltagarna en koloskopi.
Införande av screening innebär en betydande ökning av flera verksamheter,
såsom skopi-, patologi- och röntgenverksamhet. Samtliga har redan idag
långa väntetider för undersökning. Om införandet ska kunna ske utan
undanträngningseffekter av den vanliga sjukvården behöver flera av dessa
verksamheter ett betydande resurstillskott.
Landstinget Dalarna har initierat en samrådsgrupp för att ta fram ett
underlag på vilka resurser som behöver tillföras eller tillskapas samt ta fram
en plan för hur införandet kan ske. Gruppens arbete bedöms kunna vara
klart under hösten 2018.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag sid 202-204
b) Motionen sid 205-206
c) Slutrapport och rekommendation från Regionala Cancercentrum i
samverkan sid 207-215
d) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 216-217
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Framställning utan föregående beredning
26

Valärenden
Fullmäktige beslutar
1. X X (V) väljs som ersättare i Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning, Södra
Dalarna, med mandatperiod 2018-06-12--12-31.

Fullmäktige beslutade i april att Vänsterpartiet nominerar ersättare i Lokal
Hälso- och sjukvårdsberedning, Södra Dalarna efter Cecilia Ronsten (V) vid
fullmäktiges junisammanträde.

LD18/01734
Fullmäktige beslutar
1. Hans Gleimar (M) entledigas som ledamot i Landstingsfullmäktige fr o m
24 april 2018.

Hans Gleimar (M) avsäger sig i brev 22 april april 2018 sitt uppdrag som
ledamot i fullmäktige för Moderaterna i Landstinget Dalarna.

LD18/01742
Fullmäktige beslutar
1. Henrik Öhrn (MP) entledigas som ersättare i Landstingsfullmäktige fr o m
24 april 2018.

Henrik Öhrn (MP) avsäger sig i brev 20 april 2018 sitt uppdrag som
ersättare i fullmäktige för Miljöpartiet i Landstinget Dalarna.
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FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDET
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Interpellation angående Landstinget Dalarnas möteskultur
En strikt och effektiv mötesstruktur i landstinget är viktigt. Därmed säkerställer man att rätt möten
genomförs med rätt deltagare som pratar om rätf:saker inom rätt tid och på rätt plats.
Da.larna är att stort län, flera mötes.d.eltagare förflyttar sig långa sträckor, detta är tidskrävan.de och
extremt kostsamt för skattebetalarna.
Oärför frågar jag lanc.Jstingsstyrelsens ordfpr~nde hur lanc:l.stlnget Dalarm:1 idag arbetar med;
•
•
•
•
•

mötEiseffektivisering?
tekniska alternativ såsom skype mm?
förbättrad mötesteknik?
kompetenshöjande insatser hos mötesdeltagarna för att minska mötestider samt antal
möten?
att effektivisera den administrativa delen före samt efter möten?

För Moderaterna
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Liberalerna
INTERPELLATION
Hur fördelas statsbidraget Goda förutsättningar för vårdens

medarbetare?
I budgetpropositionen 2018 aviserade Regeringen en satsning med två miljarder kronor per år, 20182021, avseende Goda förutsättningar för vården s medarbetare. Sveriges Kommuner och landsting
{SKL) har nu tecknat en överenskommel se för 2018.
Medlen inom ramen för överenskommelsen kan användas till
• Se över arbet svillkor genom att se över arbetets organisering och förhållandet tne llan arbetstider
och arbetsbörda
• Erbjuda kompetensutveckling eller vidareutbildning till alla kategorier av vårdpersonal • Öka
bemanning
• Utveckla µrbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården .
Överenskommelse ns områden är:
- Utveckl a medarbetarnas arbetssituation ge nom att utveckla ledarskap, arbetsmiljö, ha tillräckligt
antal medarbetare med rätt kompetens sa mt insatser för att behålla och ut veckla medarbetare
- Utveckla vårdens kompetenser genom att skapa förutsättningar för utvecklingsa tbete, kapacitet soch produktionsplanering samt verksa mhet sstöd.
Medl.en får även användas till att stärka redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av red an
gjorda sat sningar. Överenskommelsen omfattar tota lt 1999 miljoner kronor. Av dessa är 1 975
miljoner kronor avsedda som stimulansniedel till landstingen. Enligt den fördelningsmodell som
brukar gä lla för fördelning av stat sbidrag handlar det om 3% dvs ca 60miljoner kr.
Hur komme dessa 60 miljoner förde las och hur ser denna plan ut för kommande tre åren?

I

Landstinget Dalarna LD18/01624
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INTERPELLATION 180408

Fler vårdpersonal - för god vård!
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, en statlig myndighet skriver om iakttagelser i deras
tillståndsprövning och tillsyn under verksamhetsåret 2017 i Vad har IVO sett 2017? Det är
IVO:s bidrag till den totala lägesbilden av vården och omsorgen i Sverige och rapporten
överlämnades till regeringen i slutet av februari.

Flera av de iakttagelser som vi lyfter fram.från årets tillsyn känns igenji·ån tidigare år, vilket
innebär att problem kvarstår på många områden. Det är utmaningar som rör bland annat
kompetens.försörjning och samverkan inom vården och omsorgen vilket vi anser är oroande
eftersom det utsätter den enskilde för risker.

Det verkar som kompetensförsö1jningen är ett verkligt stort problem som ständigt måste
diskuteras. Kristdemokraterna lyfte frågan genom en motion om att även rekrytera utanför EU
för att komma åt rekryteringsproblemet.

Mina frågor blir därför:
Hur många yrkesgrupper fattas i dag i Landstinget Dalarna och hur många i antal.
Hur ser pensioneringarna ut i samma grupper och ålderskurvan.
Hur många finns idag som är hyrpersonal i ovanstående grupper.
Vad gör majoriteten för att lyfta rekryteringsfrågorna/kompetensförsörjningen till den
nationella nivån?

Birgitta Sacredeus (KD)
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INTERPELLATION 180413

TANDVÅRD MÅSTE VARA TILLGÄNGLIG!
På många av våra vårdinrättningar går man över till en mer digital miljö - så även i
tandvården.
När patienter ska registrera sig måste man anmäla närvaro genom att knappa in sig på en slags
dator.
Många blinda har saknat att det inte finns blindskrift på dessa apparater - så min fråga blir:
Kommer man införa blindskrift vid inskrivning på datorer vid länets vårdinrättningar?

Katarina Gustavsson (I<D)

Landstinget Dalarna LD18/01629
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Liberalerna
INTERPELLATION

Varför är det så låg telefontillgänglighet på 1177?

Telefonköerna till 1177 i Dalarna har den senaste tiden varit mycket långa. Den som ringer
kan ha 65 väntande före sig och få vänta en.hel dag på att komma fram.
Allt detta leder till frustration för patienter och anhöriga. Även personal känner även troligen
också sig :frustrerade när de inte hinner svara och kan hjälpa alla som ringer in.
Det finns stor risk att även akuten får ta emot dessa patienter som hamnar fel i vårdkedjan.
Det sägs att man ska ringa 11 '77 först för att få råd hur man ska göra. Men om man inte får
svar när man ringer då hamnar man till slut på akuten även fast det skulle gå att lös~ på andra
sätt.
Sedan ca fyra år tillbaka kan den som har frågor om vård ringa 1177, där en sjuksköterska
svarar dygnet runt. Tidigare har landstingen haft sina egna sjuksköterskor, men för att korta
kötiderna har nio landsting gått ihop och svarar åt varandra helgfria vardagar och på nätterna.
Enligt webbartikel på SVT. Dalarna.se från 17 december 2017, sedan omorganisationen
gjordes, ·så har kötiderna i Dalarna minskat mellan 1,5 minut och 5 minuter, beroende på
vilken tid på dygnet man ringer. Men fortfarande ligger väntetiden på runt tio minuter.
I

På några månader har väntetiderna ökat mycket, från genomsnittet tio minuter till en hel dag.
Att vänta en hel dag är helt oacceptabelt.

Vad beror det

·4 att väntetiderna har ökat den senaste tiden?

Vilka åtgW:d

Oppositionsråd, Liberalerna

minska väntetiderna för 11 77?

Landstinget Dalarna LD18/01630
I
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Liberalerna
INTERPELLATION

Hur tar Landstinget Dalarna ansvar för att lågutbildade ska få bättre
cancerdiagnoser och b~handlingar?

Cancer är i hög grad en .studie i ojämlikhet. Trots en lagstadgad rätt till j ärnlik vård löper
personer med.låg socioekonomisk status betydligt högre risk att dö i cancer jämfört med
välbeställda personer. Flera rapporter och utredningar från de senaste åren pekar pastor
ojämlikhet inom svensk sjukvård men ingenting tyder på att utvecklingen går åt rätt håll
För lågutbildade är det mycket högre risk att dö av sin cancer än för .högutbildade. Denna
orättvi~a måste Landstinget Dalarna också ha upptäckt och satt in åtgärder. I hela Sverige
beräknas ca 2 900 människors liv vara satt ur spel på grund av ojämlik vård.
Lågutbildade riskerar i mycket högre grad att dö av sin sjukdom, jämfö1t med högutbildade.
Utbildning är den helt avgörande orsaken för att få hjälp i tid för sin sjukdom.. Men det finns
ingen större skillnad i insjuknandet. Lika m,ånga.lågutbildade personer ungefår drabbas av
cancer som högutbildade. Däremot är överlevnaden större bland högutbildade.
Vi inom Liberalerna vill verka för att sätta upp mätbara mål för hur klyftorna ska minska i .
cancervården samt att statistik ska bli tillgängligt.

Den vetenskitpliga utvecklingen och qe medicinska .framstegen kommer inte alla till det. D~n
stora frågan är förstås - varför?

Vilka insatser har Landstinget gjort för att minska klyftorna inom vården?

Oppositionsråd

Landstinget Dalarna LD18/01637

0000 07

Till:
Landstingsfullmäktige
Landstinget Dalarna
Att.: Ordförande

Falun den 2 mars 2018

Interpellation
Befolkningens växande fetma.

Subj.:

Med anledning av att Sveriges befolkning äter mer och mer färdiglagad mat och godis, som
av tillverkare naturligtvis sötas med socker och kolhydrater för att göras goda och mer
begärliga, så f'ar vi en ständig ökning av fetman och dess efterföljande problem, speciellt för
dem, i den mer och mer ökande stillasittande delen av befolkningen i den nu mycket
datoriserade värden.
(Socker och kolhydrater omvandlar kroppen lättast till fett)
Quest:
Vad gör landstinget för att säkerställa kommande behovet av åtgärder för att säkerställa
tillräckliga behandlingar, personal och resurser att hantera den av fetma orsakade ökningen av
problem och sjukdomar.
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Interpellation
Det har framkommit att det har anställts en chef i landstinget Dalarna som har dömt s i
tingsrätten för kvinnomisshand el och barnmisshandel.
Att landstinget har en chef med denna bakgrund ser vi moderater mycket allvarligt på. Detta
bland annat på grund av att det finn s många medarbetare och underst ällda som är kvin nor.
Rent statistiskt är det troligt att några av dessa är utsatta för våld i sina egna relationer.
Vilket förtroende ger det i person algruppen när denna chef eventuellt måste stötta personal
som har utsatts för liknande brott som denne själv har utsatt andra för? Till Landst inget
Dalarna kommer dessutom patienter, både kvinnor och barn, som har utsatts för misshandel
i nära r elationer.
Landstinget Dalarna måste föregå m ed gott exempel i arbetet mot våld i n ära relationer och i
synnerh et våld mot kvinnor och barn. Att då ha en chef som har gjort sig skyld ig till dessa
brott sänder helt fel signaler.
Domen hade inte fastställts vid anställningens början, men vid anst ällningsintervjun anser vi
att frågan borde ha ställts om personen ifråga har eller ri ske rar att dömas för brott av

Föreligger en sådan risk, anser vi att man bör avvakta domen innan man
anställer personen alternativt att man kan entlediga denne.

liknande art.

Vid anställning av personer so m ska arbet a inom skola/barnomsorg eller med barn med
funktionsnedsättning har du rätt att som arbet sgiva re få efterfråga ett utdrag från
belastningsregistret och misstankeregistret. Eftersom barn utgör en frekvent patientkategori
borde landstinget överväga att införa den praxisen även här.

Jag vi ll därför fråga följande:
Anser ordföranden i personalutskottet att det är tillfyllest med rekryteringen av chefer i
landstinget Dalarna där den sökan de har gjort sig skyldig till våld mot barn och kvinnor och
dömts för misshandel?
Efterfrågar Landstinget Dalarna utdrag ur belastningsregistret och missta nkeregistret vid
anställningar? Om inte, varför?

a tl~
I

Christer Carlsson (M)
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Centerpartiet
DALARNA

Interpellation till
landstingsstyrelsens ordförande

VARFÖR FÅR INTE ALLA KOMMUNER SOM BLEV
AV MED FÖRSTA HJÄLPEN-LARM TECKNA NYTT
AVTAL?
I höstas blev flera kommuner, bland annat Falu, Rättviks, Gagnefs och
Säters kommuner, av med Första hjälpen-larmet när SOS-alarm sade upp
avtalet.
Sedan uppsägningen har Centerpartiet drivit frågan om att ett nytt Första
hjälpen-avtal måste tecknas med de kommuner som så önskar.
Nu har ett nytt avtal tagits fram vilket Centerpartiet tycker är jätte bra.
Sedan några veckor tillbaka har landstinget tecknat avtal angående Första
hjälpen-larm med Rättviks och Gagnefs kommuner.
Det gamla avtalet sades inte upp för att det har fungerat dåligt utan av
juridiska skäl. Att då endast teckna avtal med två av kommunerna som
haft avtalet anser vi inte vara logiskt eftersom första hjälpen-larm inte är
något nytt för räddningstjänsterna i de andra kommunerna.
Mot bakgrund av detta frägar jag därför:
Varför fick inte alla kommuner som tidigare haft Första hjälpen-larm
erbjudandet om att teckna nytt avtal?

När kommer landstinget att teckna avtal med de kommuner som tidigare
haft Första hjälpen-avtal om de så önskar?

Falun 2018-0s-zy
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INTERPELLATION 180527

De mest sjuka äldre
I revisionsberättelsen för år 2017 i Mora kommun står följande i revisorsrapporten: Mest
sjuka äldre-samgranskning Dalarna, (KPMG AB 2017-12-02)
"Kommuner i Sverige tar i större utsträckning hand om personer med större behov av
sjukvårdsinsatser än tidigare . Det gäller även Mora. Detta innebär att behovet av samverkan
mellan sjukhusvård, primärvård samt kommunens hemsjukvård och äldreomsorgen har ökat."
Landstinget Dalarna ska bygga en ny vårdcentral vid lasarettet i Mora.

Min fråga blir därför:
Kommer Landstinget Dalarna ta kontakt med kommunen, för en dialog kring samverkan om
de mest sjuka äldre, innan nybygget kommer igång. Framför allt om eventuella gemensamma
lokal- och verksamhetsbehov vid den nya vårdcentralen?

Birgitta Sacredeus (KD)

Landstinget Dalarna LD18/012636
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Landstingsfullmäktige
Landstinget Dalarna

Falun den 2 mars 2018

Motion:

Subj:

Angående uppsägningar.
Cause:
Vid sista landstingsfullmäktige kom för vad jag minns för tredje gången i landstingsfullmäktige
på tal att fråga ut dem som slutar om varför de slutar, i akt och mening att få reda på varför en
person slutar, så att rätt typ av åtgärder ska kunna sättas in, för att i möjligaste mån behålla så
mycket personal som möjligt. Detta är viktigt när vi nu lider akut brist på personal på de flesta
avdelningar.
Att detta inte redan gjorts anser jag tyder på en viss typ av nonchalans eller oförmåga att
hantera problemet.
Man kan naturligtvis fråga personen medan han/hon fortfarande är kvar, men man kan då inte
förvänta sig att i alla lägen få ett ärligt svar om ifall det tex. rör personliga påhopp etc. Därför
är anonymitet viktigt.
Sverigedemokraterna föreslår därför:
Att: Låta härför lämplig central befattning åläggas att hantera ett standardiserat utskick efter
att personen slutat och i utskicket ställa frågor om varför en person slutat, och vad som skulle
kunnat få personen i fråga att stanna kvar på sin tjänst. Viktigt: Be om svaret anonymt så att
svaret inte i efterhand kan spåras till vem avsändaren var.
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Upphandling av rekryteringsföretag som stöd vid tillsättning av chefstjänster.

Det finns ett behov av att nyttja rekryteringsföretag vid rekrytering och tillsättning av högre
chefstjänster. Många företag har ett bra nätverk och gör även mycket professionella tester för att
fastställa att den sökande kommer att klara de krav som Landstinget Dalarna har på den som ska
anställas.
Det är mycket dyrt att rekrytera en chef som inte fungerar. Många är de exempel där personalflykt
blivit följden då ledarskapet inte fungerat. Även om det kan gå fel då rekryteringsföretag nyttjas så
minskar risken då djuplodade intervjuer och tester görs.
Det är vår uppfattning att flera företag upphandlas och där det enkelt och snabbt kan avropas
tjänster när chefstillsättning ska ske. Viktigt med en bra process där interna och externa sökanden
behandlas på ett objektivt sätt och att i de fall tjänsten tillsätts av interna sökande så beror det på att
den personen hade den främsta kompetensen .

Därför yrkar vi på att landstingsfullmäl<tige beslutar om att rekryteringsföretag av hög kvalitet
upphandlas för att nyttjas vid tillsättning av högre chefer.

I
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Dnr:

Central förvaltning

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA EJ BEHANDLADE
MOTIONER
Inkom den

Dnr, motion från

Handläggare

2016-04-26

LD16/01689
Svante Parsjö Tegner (L)
angående medborgarförslag om
diabetesvård

Elisabet
Fransen/Roger
Larsson

2017-02-06

LD17/00540
Ulf Berg (M) och Christer Carlsson
(M): Rutiner mellan Landstinget
och Svenska kyrkan samt övriga
religiösa samfund så att alla
anhöriga och berörd personal kan
erbjudas ett gott stöd vid dödsfall
inom eller utanför sjukhuset

(Per Söderberg)
Ulf Börjesson

2017-12-21

LD17/04755
Ulf Berg (M) och Christer Carlsson
(M): Förbättrad tillgänglighet för
Landstinget Dalarnas
ambulansverksamhet

Tomas Riman

2018-01-22

LD18/00346
Bo Brännström (L): Inför en nämnd
med ansvar för IT-frågor
inom Landstinget Dalarna

Eva Dahlander

2018-02-09

LD18/00647
Jenny Nordahl (SO): Inför gratis
screening/PSA-prov för de
män över 45 år som önskar, för att
hitta prostatacancer i tid

Anders Thulin

2018-02-20

LD18/00787
Jenny Nordahl (SO): Inför
bedömningsbil i Borlänge som
pilotprojekt

Karin Stikå
Mjöberg

Forts.

Nämndsekr

Postadress

Besöks adress

Organisationsnummer

Taimi Hermansson

Landstinget Dalarna

Landstingshuset

232100-0180

Box 712

Vasagatan 27

791 29 Falun

Falun
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FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA EJ BEHANDLADE
MOTIONER
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Inkom den

Dnr, motion från

Handläggare

2018-02-22

LD18/00830
Göte Persson (C): Revidering av
reglemente för färd- och
riksfärdtjänst i Dalarnas län

Bengt
Benjaminsson

2018-02-19

LD18/00769
Katarina Gustavsson (KD): Inrätta
en övergripande
antikorruptionsplan som ska
förebygga och bekämpa korruption

Kerstin
Cederberg

2018-03-06

LD18/00985
Jenny Nordahl (SD): Utred
möjligheten till bättre samarbete
med Högskolan Dalarna angående
uppdrags utbildningar

Niklas
Hermansson

2018-03-06

LD18/00986
Jenny Nordahl (SO) : Inför blodbuss
i Dalarna

Pär Lennart
Ågren

2018-03-22

LD18/01242
Ulrik Bergman (M) och Charlotte
Wiberg-Gudmundsson (M):
Förenkla parkering för patienter vid
sjukvårdsbesök

Jan Sjöberg

2018-04-17

LD18/01322
Kjell Gustafsson (M) om allmän
Tarmcancerscreening i Dalarna

Pehr Guldbrand

2018-02-27

LD18/00887
Katarina Gustavsson (KD): HPV är
en ojämlik sjukdom - även män ska
vaccineras

Anders
Lind blom

2018-04-09

LD1 8/01536
Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) med
flera: Revidering av
sjukresereglementet

Bengt
Benjaminsson
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Landstingsfu 11 mäktige

DALARNA

Central förvaltning

2018-06-1112

Datum _

Sida

Ekonomienhet

Dnr
Uppdnr

1 (2)
LD18/01520
1960

2018-05-14 LandstinQsstyrelsens arbetsutskott
2018-05-28 LandstinQsstyrelsen
2018-06-11--12 LandstinQsfullmäktiQe

Transitio, flytt av borgen
Ordförandens förslag
1.

Landstinget Dalarna tecknar borgen för AB Transitios lånefinansiering
såsom för egen skuld om 8,0 miljoner Mkr avseende tåg,
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Region Dalarna har tidigare ingått borgen för sin andel
(motsvarande 25 % eller 8,0 Mkr) av AB Transitios lånefinansiering på 32
Mkr hos AB Svensk Exportkredit (SEK).
I och med att ansvaret som Regional Kollektivtrafikmyndighet övergått till
Landstinget Dalarna, samt att verksamheten inom Kommunalförbundet
Region Dalarna kommer att föras över till Landstinget Dalarna, bör
borgensansvaret istället tas över av Landstinget Dalarna.
Tidigare borgen hos kommunalförbundet Region Dalarna kommer att
återsändas när ny borgen ställts ut av Landstinget Dalarna och det nya
borgensåtagandet är giltigt och accepterat av SEK.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
b)
c)
d)

Beslutsunderlag
Region Dalarna borgen
SEK 32 MSEK låneavtal korrigerad version signerad
Tilläggsavtal SEK och Transitio

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Kommunalförbundet Region Dalarna har tidigare ingått borgen för sin andel
(motsvarande 25 % eller 8,0 Mkr) av AB Transitios lånefinansiering på 32
Mkr hos AB Svensk Exportkredit (SEK). Borgensåtagandet avser pågående
finansiering av anskaffning av 5 st X14 fordon från Region Dalarna, Region
Västmanland, Region Örebro län och Region Gävleborg.
I och med att ansvaret som Regional Kollektivtrafikmyndighet övergått till
landstinget Dalarna, samt att verksamheten inom Kommunalförbundet

Postadress

\
Besöksadress

Kontakt

Box 712
791 29 Falun

Vasagatan 27
Falun

023-490000
Org. nr: 232100-0180

I..

I
Handläggare

Sivander Emil
Finanschef
emil.sivander@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

BESLUTSUNDERLAG
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Region Dalarna kommer att föras över till Landstinget Dalarna, bör
borgensansvaret istället tas över av Landstinget Dalarna.
Tidigare borgen "B) Region Dalarna borgen" hos Kommunalförbundet
Region Dalarna kommer att återsändas när ny borgen ställts ut av
Landstinget Dalarna. Kommunalförbundet Region Dalarnas borgen utgår
därmed när Landstinget Dalarnas borgen är giltig och accepterad av SEK.
Befintligt avtal som det ändrade borgensåtagandet avser, finns i bilaga "C)
SEK 32 MSEK låneavtal korrigerad version signerad".
Om Landstinget Dalarna fattar beslut om att skriva under proprieborgen, så
används "D) Tilläggsavtal SEK och Transitio", bilaga 1 till tilläggsavtalet.
Bilaga 1 kommer att uppdateras slutligen efter att Transitio och SEK skrivit
under avtalet. Tilläggsavtalet skriver Transitio och SEK under, det är enbart
borgen som Landstinget Dalarna skriver under.
Landstingsfullmäktige föreslås därför besluta att teckna borgen för AB
Transitios lånefinansiering såsom för egen skuld om 8,0 miljoner Mkr
avseende tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Ett borgensåtagande medför potentiellt betalningsansvar.

Samverkan med fackliga organisationer
Beslutet omfattas inte av facklig samverkan .

Uppföljning
Ärendet följs upp inom ramen för aktuell verksamhet.
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PROPRIEBORGEN
1. BAKGRUND

AB Transitio (org.nummer 556033-1984) ("Transitio"), som låntagare, och AB Svensk
Exportkredit (publ) (org.nummer 556084-0315) ("Svensk Exportkredit"), som långivare, har
den 15 juni 2017 ingått ett låneavtal om Skr 32 000 000 Svenska Kronor (11 Låneavtalet").
I syfte att säkerställa Transitios förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet
har Region Dalarna ("Borgensmannen") beslutat att utfärda denna proprieborgen
11
( P1·oprieborgen").
2. GARANTI M.M.

Borgensmannen går härmed i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för Transitios tjugo
fem (25) % av samtliga förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet, vilket på
dagen för denna Proprieborgen motsvarar Skr åtta miljoner (8 000 000) beräknat på Skr trettio
två miljoner (32 000 000).
Denna Proprieborgen är ovillkorlig och oåterkallelig, och Borgensmannen förbinder sig att utan
dröjsinål fullgöra samtliga Transitios förpliktelser under Låneavtalet.
Denna Proprieborgen skall äga giltighet intill dess att Transitios samtliga utestående
förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet fullgjorts och denna
Proprieborgen kan således inte sägas upp utan skall äga giltighet intill dess att angivna
förpliktelser har fullgjorts. Proprieborgen skall äga fo1tsatt giltighet även om Borgensmannens
intressegemenskap med Transitio upphör.
Borgens giltighet påverkas inte av ändringar i Låneavtalets villkor eller av anstånd eller
eftergifter som Svensk Exportkredit beviljar Transitio.
3. KOMPETENSFÖRSÄKRAN

Borgensmannen försäkrar (i) att Borgensmannen har rätt att utfärda denna Proprieborgen och
att Borgensmannen har fattat samtliga erforderliga beslut för utfärdande av Proprieborgen samt
för undertecknande och fullgörande av Pl'oprieborgen i enlighet med dess villkor, (ii) att
Proprieborgen utgör en för Borgensmannen i alla avseenden giltig och bindande förpliktelse
som är verkställbar mot Borgensmannen i enlighet med dess villkor, (iii) att Proprieborgen inte
strider mot behörighetshandlingar, lagakraftvunna beslut m.m. avseende Borgensmannen och
som avser Borgensmannens godkännande av och ingående av denna Proprieborgen, och (iv) att
Borgensmannen har tagit del av villkoren i Låneavtalet.
4. BEGRÄNSNINGAR

Oaktat vad som i övrigt anges i denna Proprieborgen är det maximala belopp som Svensk
Exportkredit kan kräva av Borgensmannen enligt denna Proprieborgen begränsat till ett
kapitalbelopp om Skr åtta miljoner (8 000 000) jämte ränta, kostnader och andra belopp som
Transitio har skyldighet att erlägga enligt Låneavtalet.
5. ANNAN SÄKERHET M.M.

Borgensmannen har inte på grund av denna Proprieborgen någon rätt till annan säkerhet, som
har ställts eller kan komma att ställas för Transitios förpliktelser, exempelvis pant eller annan
borgen.~ Svens!< Exportkredit får därför medge ändringav eller efterge sådan pantsättning
respektive helt eller delvis friställa sådan säkerhet, utan att Borgensmannens ansvar enligt denna
Proprieborgen minskas.
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6. ÖVERLÅTELSE
Svensk Exportkredit äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter enligt denna
Proprieborgen till part till vilken Svensk Exportkredit överlåter sina rättigheter och skyldigheter
enligt Låneavtalet.

7. LAG OCH TVISTELÖSNING
Tvist angående tillkomsten, tolkning eller tillämpning av denna Proprieborgen, skall avgöras
enligt svensk rätt med Stockholms tingsrätt som första instans.

REGION DALARNA
Datum:

Namn:

SKR 32 000 000 LÅNEA VT AL

Daterat 15 juni 2017

m ellan

AB TRANSITIO
som låntagare

och

AB SVENSK EXPORTKREDIT
som långivare
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Detta LÅNEAVTAL ("Avtalet") ingicks den 15 juni 201 7 mellan:
I. AB TRANSITIO, org. nr. 556033-1984; ("Bolaget"); och
2. AB SVENSK EXPORTKREDIT, org. nr. 556084-0315 ("SEK")

1.

1.1

DEFINITIONER OCH TOLKNING

Definitioner
I detta Avtal betyder
"Bankdag" sådan dag (som inte är en lördag eller en söndag) som banker är öppna i Stockholm.
"Borgensförbindelse" borgensförbindelse som skall ingås av Borgensmannen med det
innehåll som framgår i Bilaga 3 (Mall för Borgensförbindelse).
"Borgensman" part som benämns som Borgensman i Bilaga 6 (Förteckning över Borgensmän
och deras respektive åtaganden).
"Finansiell Skuld" (i) lånade medel (inkluderande utan begränsning emitterade konvertibler,
skuldebrev, obligationer eller liknande instrument) (ii) finansiell leasing, (iii) factoring (såvida
inte förvärvaren av fordringarna saknar regressrätt mot överlåtaren), (iv) andra åtgärder som
konunersiellt har samma effekt som låntagande, (v) det aktuella marknadsvärdet av
derivattransaktioner som ingåtts för att skydda mot, eller dra fördelar av, kurs- eller
prisförändringar, (vi) motförbindelser för garantier och andra åtaganden utfärdade av en bank
eller en finansiell institution samt (vii) förpliktelser enligt garantier eller
skadeslöshetsförbindelser som utfärdats som säkerhet för något åtagande som avses i (i) till
(vi) ovan (utan dubbelräkning).
"Finansieringsdokument" vart och ett av detta Avtal, begäran om utbetalning och alla andra
dokument som betecknas som Finansieringsdokument efter överenskommelse mellan SEK och
Bolaget.
"Insolvensförfarande" ett bolagsrättsligt förfarande eller legal process eller annan åtgärd
vidtas avseende (i) likvidation eller rekonstruktion av Bolaget, (ii) ackord eller liknande
uppgörelse med borgenärer till Bolaget, (iii) utseende av en likvidator, konkursförvaltare,
företagsrekonstruktör eller annan liknande befattningshavare med avseende på Bolaget, eller
(iv) liknande åtgärder eller handlingar som vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige.
"Korruption" erbjuda, utlova eller ge någon myndighetsperson en monetär eller annan förmån
i syfte att påverka sådan person till att vidta, eller avstå ifrån att vidta, någon åtgärd i dennes
yrkesutövning eller roll för att åstadkomma en affärstransaktion eller att uppnå någon annan
otillbörlig fördel.
"Kreditåtagande" Skr trettio två miljoner (32 000 000) i den utsträckning detta inte blivit ~ /
annullerat, reducerat eller överlåtet.
~~
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"Lån" eller "Lånet" det lån som lämnats eller konuner att lämnas under detta Avtal eller det
utestående kapitalbeloppet av ett sådant lån från tid till annan.
"Långivare" (i) SEK och (ii) den part som har blivit långivare enligt punkt 17.1 (Byte av
Långivare) och som inte har upphört att vara långivare enligt bestämmelserna i detta Avtal.
"Löftes provision" den löftesprovision som anges i punkt 8.
"Marginal" den marginal som för Lånet uppgår till noll komma fyrtiofem (0,45)
procentenheter.
"Miljölagstiftning" alla tillämpliga lagar och bestämmelser som berör (i) nedsmutsning eller
skyddande av miljön, (ii) skadande av eller skydd för hälsan, (iii) arbetsmiljö eller (iv) farliga
utsläpp eller ämnen.
"Obetalt Belopp" alla belopp som förfallit till betalning men som ännu inte betalats av Bolaget
i enlighet med Finansieringsdokumenten.
"Räntebestämningsdag" den dag som infaller två (2) Bankdagar före den första dagen i den
Ränteperiod för vilken räntesatsen skall bestämmas.
"Räntebetalningsdag"
Återbetalningsdagen.

den sista

dagen

i

varje

Ränteperiod

samt

den

Slutliga

"Ränteperiod" tre (3) månader.
"Ränteskillnadsersättning" det belopp (om något) med vilket:
a. den ränta som SEK skulle ha erhållit för det aktuella beloppet från dagen för
mottagandet av beloppet, eller dagen för kancellering, till Slutlig Återbetalningsdag;
överstiger:
b. den ränta som SEK skulle kunna erhålla genom att placera ett motsvarande belopp hos
en ledande bank i Stockholm eller London för en period som bötjar på den Bankdag
som infaller efter mottagandet av beloppet, eller dagen för kancellering, och som slutar
på Slutlig Återbetalningsdag.
"Skatt" alla skatter, tullar och andra liknande pålagor (inklusive straffavgifter och räntor som
uppkommit genom utebliven eller försenad betalning av sådana pålagor).
"Slutlig Återbetalningsdag" för Lånet är den tidigare av (i) den dag som infaller på årsda_g~
fem (5) år efter Utbetalningsdagen och, (ii) den 29 september ;w-r7. :ZO 2?. /1JI-~ ~

fry,1

"STIBOR" den räntesats som erbjuds för lån i Skr på interbankmarknaden i Stockholm
omkring kl. 11 .00 på aktuell Räntebestämningsdag för en period motsvarande Ränteperioden.

STIBOR publiceras på Nasdaq OMX hemsida på sidan STIBOR, Swap & Treasury
eller annan hemsida eller system som ersätter nämnda sida.

<ftY
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"Svenska Kronor" eller "Skr" den valuta som lagligen används som betalningsmedel i
Sverige.
"Säkerhet" panträtt, borgensåtagande eller annan säkerhet som lämnats för en persons
förpliktelser, eller annat avtal eller anangemang med motsvarande effekt.
"Tillgänglighetsperiod" perioden som löper från och med dagen för detta Avtal till och med
den 29 september 2017
"Uppsägningsgrund" händelse eller omständighet angiven i punkt 16.1.
"Utbetalningsdagen" den dag då Länet skall utbetalas
"Utrustningen" tåg och högvärdeskomponenter enligt specifikation, Bilaga 5 (Specifikation
över tåg).
"Väsentligt Negativ Effekt" en, enligt SEKs skäliga bedömning, väsentligt negativ effekt på
(i) Bolagets möjlighet att uppfylla sina förpliktelser enligt Finansieringsdokumenten, (ii)
Bolagets verksamhet, tillgångar eller finansiella ställning eller (iii) giltigheten av eller
möjligheten att ta Borgensförbindelse eller Säkerhet i anspråk.
"Ägarförändring" en händelse eller en serie av händelser som innebär att Bolaget upphör att
vara ägd (direkt eller indirekt) till minst 50 procent (50 %) (röster och kapital) av svenska
landsting, kommuner och/eller svenska staten.
"Ökade Kostnader" (i) en minskning av avkastningen på Lånet eller på SEK:s (eller dess
koncernbolags) sysselsatta kapital för Lånet, (ii) en tillkommande eller ökad kostnad eller (iii)
en minskning av belopp som skall betalas enligt Finansieringsdokumenten, i den mån det har
drabbat SEK eller dess koncernbolag på grund av att SEK har gjort Kreditåtagandet eller har
finansierat Lånet eller i övrigt har uppfyllt sina åtaganden enligt Finansieringsdokumenten.
1.2

Tolkning

1.2.1

Såvida inte en annan betydelse anges skall hänvisningar i Finansieringsdokumenten till:
a. "tillgångar" innefatta nuvarande och framtida egendom, inkomster och rättigheter av
alla slag;
b. ett avtal eller annat dokument innebära en hänvisning till sådant avtal eller dokument
även i ändrad och förnyad version;
c. en "bestämmelse" avse en förordning, föreskrift, regel, direktiv, påbud eller riktlinje,
oavsett om den har status av lag eller inte, som utfärdats av statlig, kommunal,
mellanstatlig eller överstatlig organisation, departement, myndighet eller annan
organisation som har till uppdrag att utöva tillsyn;
d. en lagbestämmelse även avse denna i ändrad eller ny version; samt
e. en tid på dygnet avse tiden i Stockholm om inte annat anges eller framgår av
omständigheterna.

1.2.2

En hänvisning i Finansieringsdokumenten till ägande i ett bolag, oavsett om detta gäller i fråga
om kapital eller antal röster, skall beräknas efter maximalt möjlig utspädningseffekt.

1.2.3

En Uppsägningsgrnnd "föreligger" om den ej åtgärdats av Bolaget (såvitt möjlig att åtgärda)
och denna åtgärd inte skriftligen har godkänts av SEK varvid sådant godkännande inte '~
oskäligen skall nekas.

•?v/
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1.2.4

2.

Underlåtenhet eller dröjsmål från SEKs sida med att utöva en rättighet eller att kräva en påföljd
enligt Finansieringsdokumenten skall inte betraktas som ett avstående av sådan rättighet eller
påföljd, inte heller skall ett enstaka eller delvis utövande av en rättighet eller ett krav på påföljd
hindra ytterligare utövande eller krav av samma eller övriga rättigheter och påföljder.

LÅNET
I enlighet med villkoren i detta Avtal tillhandahåller SEK Kreditåtagandet till Bolaget. Lån
som utbetalas till Bolaget enligt detta Avtal skall användas av Bolaget för finansiering av
Utrustningen. För undvikande av tvivel får Lånet inte användas för att finansiera
mervärdesskatt.

3.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBETALNING

3.1

Begäran om utbetalning

3.1.1

För att få tillgång till Kreditåtagandet skall Bolaget lämna en korrekt och fullständig begäran
om utbetalning till SEK senast kl. 11.00 tre (3) Bankdagar före begärd Utbetalningsdag.

3 .1.2

Den Utbetalningsdag som begärs under detta Avtal måste vara en Bankdag som inte infaller
senare än den sista dagen i Tillgänglighetsperioden.

3.1.3

Endast en (1) begäran om utbetalning av Lån får lämnas under detta Avtal.

3.1.4

En begäran om utnyttjande är oåterkallelig och skall anses vara kon-ekt och fullständig endast
om den till sitt innehåll i väsentliga delar motsvarar den mall som finns i Bilaga 2 (Mall för
begäran om utnyttjande) och har undertecknats av behörig(a) företrädare för Bolaget.

3.2

Villkor för utbetalning

3.2.1

Bolaget har endast rätt att lämna sin begäran om utbetalning under detta Avtal och SEK har
endast skyldighet att utbetala Lånet på den begärda Utbetalningsdagen om SEK erhållit alla
dokument och handlingar som anges i Bilagal (Vi/lkorför utbetalning) i den form och med det
innehåll som SEK skäligen finner godtagbart.

3.2.2

SEK har endast skyldighet att utbetala Lånet om det på dagen för begäran om utbetalning och
på den föreslagna Utbetalningsdagen:
a. ingen Uppsägningsgrund föreligger eller skulle orsakas av det begärda Lånet;
b. ingen Ägarförändring har ägt rum; och
c. Lånet skall användas för finansiering av Utrustningen.

3.3

Automatisk annullering
Belopp under Kreditåtagandet som inte utbetalats på sista dagen i Tillgänglighetsperioden
annulleras per sådant datum.

4.

4.1

ÅTERBETALNING
Återbetalning av Lånet sker på vaije Betalningsdag med sådant belopp som framgår invid ~
respektive Betalningsdag i Bilaga 4 (Amorteringsplan).

I)
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4.2

5.

Kvarvarande utestående belopp under Lånet och alla övriga utestående belopp enligt detta
Avtal skall betalas i dess helhet på den Slutliga Aterbetalningsdagen.

FÖRTIDA ÅTERBETALNING OCH ANNULERING

5.1

Om (i) det sker en Ägarförändring, (ii) det sker en överlåtelse av Bolagets samtliga tillgångar,
hela verksamhet eller väsentliga delar av dessa, (iii) Bolaget avyttrar Utrustningen eller en
väsentlig del av denna, är Bolaget skyldig att meddela detsamma till SEK och SEK kan genom
meddelande därom till Bolaget annullera Kreditåtagandet i dess helhet och förklara utestående
Lån, inklusive upplupen ränta och alla andra belopp under Finansieringsdokumenten, förfallna
till omedelbar betalning.

5.2

För det fall STIBOR ersätts med annan räntesats i enlighet med punkt 6.2 får Bolaget, med fem
(5) Bankdagars skriftligt varsel, (i) annullera hela Kreditåtagandet, eller (ii) i förtid återbetala
hela eller del av utestående Lån (men vid delvis återbetalning med minst Skr fem miljoner (5
000 000)).

5.3

Ett meddelande om förtida återbetalning eller annullering enligt denna punkt 5 är oåterkalleligt
och, om inte annat framgår av detta Avtal, skall ange (i) det/de datum som den relevanta
annulleringen eller förtida återbetalning skall ske på och (ii) beloppen för annulleringen eller
förtida återbetalningen.

5.4

Samtidigt som ett belopp återbetalas i förtid skall upplupen ränta på sådant belopp erläggas.
Ränteskillnadsersättning skall erläggas av Bolaget vid den/de tidpunkter och i den ordning som
SEK meddelar. Ränteskillnadsersättning skall även erläggas av Bolaget om ett belopp på
SEK:s begäran skall återbetalas i fö1tid med anledning av att en Uppsägningsgrund har
inträffat.

5.5

Om en annullering av någon del av Kreditåtagandet sker enligt detta Avtal skall Bolaget inom
fem (5) Bankdagar från SEK:s begäran kompensera SEK för alla kostnader som SEK åsamkas
(inklusive Ränteskillnadsersättning) på grnnd av att SEK:s upplåning av Kreditåtagandet (eller
del därav) inte utnyttjas av Bolaget.

5.6

Belopp som återbetalas i förtid får inte lånas på nytt och annullerade delar av Kreditåtagandet
kan inte återställas.

6.

RÄNTA

6.1

Den ränta som löper på Lånet för varje Ränteperiod skall vara den årliga räntesats som är
summan av (i) STIBOR med tillägg av (ii) Marginalen. I det fall sådan årlig räntesats (summan
av STIBOR och marginalen) är under noll (0) skall räntan anses vara noll (0).

6.2

Om STIBOR för Ränteperioden inte visas på aktuell sida eller skärm omkring kl. 11.00 på
Räntebestärnningsdagen skall SEK omedelbart informera Bolaget om detta och STIBOR skall,
för denna Ränteperiod, ersättas med den räntesats som motsvarar SEKs upplåningskostnad för
Lånet.

6.3

Ränta beräknas från och med den första dagen i varje Ränteperiod till den sista dagen av sarnn1a
Ränteperiod för det faktiska antal dagar som förflutit och beräknas på ett (1) år som utgörs av~
trehundrasextio (360) dagar.
/
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6.4

Bolaget skall betala ränta som är upplupen på Lånet på varje Räntebetalningsdag.

6.5

Om en betalning enligt Finansieiingsdokumenten inte fullgörs av Bolaget i tid skall Bolaget
betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från och med förfallodagen till dess full
betalning sker. Dröjsmålsräntan utgörs av Marginalen plus STIBOR (för en ränteperiod som
bestäms av SEK) plus två (2) procentenheter.

6.6

SEK skall underrätta Bolaget om de räntesatser som fastställs enligt detta Avtal.

7.

RÄNTEPERIODER

7.1

Den första Ränteperioden för Lånet påbörjas på Utbetalningsdagen och varje påföljande
Ränteperiod på den sista dagen av den föregående Ränteperioden. Den sista Ränteperioden
skall sluta på den Slutliga Aterbetalningsdagen.

7.2

Om en Ränteperiod skulle sluta på en dag som inte är Bankdag, skall Ränteperioden i stället
löpa till närmast påföljande Bankdag i den aktuella kalendermånaden eller om det inte finns
någon ytterligare Bankdag i den månaden, närmast föregående Bankdag.

8.

AVGIFTER

8.1

Bolaget skall, från och med dagen för detta Avtal och fram till dess Tillgänglighetsperioden
löpt ut, till SEK betala en Löftesprovision i Skr som på årsbasis skall utgöra femtio 50 (50)
procentenheter av Marginalen, beräknat på oanvänt belopp.

8.2

Löftesprovisionen för Kreditåtagandet skall beräknas i efterskott på Utbetalningsdagen.

8.3

Löftesprovisionen skall efter beräkning meddelas Bolaget och förfalla till betalning fem (5)
Bankdagar efter meddelande därom, dock tidigast på Utbetalningsdagen.

8.4

Löftesprovisionen skall beräknas för det faktiska antal dagar som har förflutit och beräknas
på ett (I) år som utgörs av trehundrasextio (360) dagar.

8.5

Bolaget skall till SEK betala en Uppläggningsavgift om noll komma tjugofem
procentenl1eter (0,25) procentenheter av Kreditåtagandet.

8.6

Uppläggningsavgiften skall betalas senast fem (5) Bankdagar efter undertecknandet av
detta Avtal.

9.

KOMPENSATION FÖR SKATTER

9.1

Bruttobetalning efter Skatt

9 .1.1

Betalningar som skall göras av Bolaget skall göras utan avdrag för Skatt, såvida inte avdrag
för Skatt måste göras enligt lag. Bolaget skall genast efter att denne har blivit varse att ett
avdrag för Skatt måste göras (eller att skattesatsen eller underlaget för beräkningen av ett
avdrag har ändrats) meddela SEK därom.

9.1.2

Om Bolaget är skyldig att enligt lag göra avdrag för Skatt, skall det belopp som Bolaget
skall betala ökas så att det belopp (efter avdraget för Skatt) som utbetalas till SEK motsvarar
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det belopp som skulle ha betalats om inget avdrag för Skatt hade gjorts.
9 .1.3

Om Bolaget är skyldig att göra avdrag för Skatt, skall Bolaget göra detta avdrag och andra
betalningar i samband därmed inom föreskriven tid och med det minsta belopp som krävs
enligt lag.

9.1.4

Inom trettio (30) dagar efter ett avdrag för Skatt eller en nödvändig betalning i samband
därmed, skall Bolaget visa för SEK på ett sätt som skäligen kan accepteras av SEK att ett
avdrag för Skatt har gjorts eller (om tillämpligt) att en erforderlig betalning erlagts till
berörd skattemyndighet.

9.2

Ersättning fö1· Skatt

9.2.1

Bolaget skall (inom fem (5) Bankdagar efter begäran från SEK) betala ett belopp
motsvarande den kostnad eller utgift som SEK åsamkats eller kommer att åsamkats (direkt
eller indirekt) på grund av Skatt hänförlig till Finansieringsdokumenten.

9.3

Mervärdesskatt

9 .3 .1

Samtliga belopp som skall betalas av Bolaget enligt Finansieringsdokumenten skall anses
vara exklusive mervärdesskatt eller liknande skatt ("Moms"). För det fall Moms skall utgå
på sådana belopp skall Bolaget samtidigt också betala den Moms som utgår på beloppen.

9.3.2

Om Bolaget enligt Finansieringsdokumenten är skyldig att ersätta SEK för kostnader eller
utgifter, skall Bolaget samtidigt ersätta SEK för Moms som debiterats SEK för sådana
kostnader och utgifter i den mån SEK inte är berättigad till att göra avdrag för eller återfå
den aktuella Momsen från den aktuella skattemyndigheten.

10.

ÖKADE KOSTNADER

I 0.1

Förutom vad som följer av punkt 10.2, skall Bolaget inom fem (5) Bankdagar efter begäran
från SEK betala de Ökade Kostnader som åsamkats SEK på ~nd av (i) införande eller
förändring av lag eller bestämmelse (eller tolkning eller tillämpning därav) eller (ii)
efterlevnad av lag eller bestämmelse som tillkommit efter undertecknandet av detta Avtal.
SEK skall i samband med att sådan begäran meddela Bolaget beräkningsgrund för Ökade
kostnader.

I 0.2

Punkt 10.1 skall inte tillämpas på Ökade Kostnader som:
a. hänför sig till ett avdrag för Skatt som enligt lag skall göras av Bolaget;
b. kompenseras genom punkt 9.2 (Ersättning för Skatt); eller
c. orsakas genom ett åsidosättande av lag eller bestämmelse till följd av uppsåtligt eller
grovt oaktsamt agerande av SEK.

11.

ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR

11.l

Bolaget skall, inom fem (5) Bankdagar från begäran från SEK ersätta SEK för samtliga
kostnader och utgifter, inklusive Ränteskillnadsersättning, som SEK åsamkats eller ådragit sig
till följd av:
a. att Lånet eller annat belopp (eller del därav) har eller skulle ha betalats av Låntagaren
vid annan tidpunkt och/eller med annat belopp (oavsett anledning) än de tidpunkter... ~
och belopp som fastslås av detta Avtal;
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b. ett upphörande eller en annullering av Kreditåtagandet (inklusive sådana som inträffar
till följd av punkt 3.3(a) (Automatisk annulering)) har gjorts;
c. undersökning av omständigheter som SEK har skälig anledning att anta kan utgöra en
Uppsägningsgrund;
d. att SEK handlar efter eller förlitar sig på en unden-ättelse, begäran eller ett meddelande
från Bolaget som SEK på skäliga grunder antar är äkta, koITekt och vederbörligen
beslutat;
e. en Uppsägningsgrund;
f. underlåtenhet av Bolaget att i rätt tid erlägga belopp som förfallit till betalning enligt
Finansieringsdokumenten på dess förfallodag;
g. finansiering eller förberedelse av finansiering av Lånet som begärts av Bolaget i en
begäran om utbetalning men som med stöd av någon eller några av bestämmelserna i
detta Avtal inte utbetalats (såvida inte detta skett på grund av fel eller vårdslöshet från
SEK:s sida); eller
h. Lånet (eller del av ett Lån) inte återbetalas i förtid i enlighet med Bolagets meddelande
om förtida återbetalning.
SEK skall i samband med att sådan begäran som anges i punkt 11 .1 lämnas meddela Bolaget
ersättningsbeloppets storlek samt beräkningsgrnnd för detta.

12.

KOSTNADER OCH UTGIFTER

12.1

Om (i) Bolaget begär en ändring, ett eftergivande av rättighet eller medgivande, eller (ii)
ändring eller andra åtgärder avseende dokumentationen krävs enligt villkor i
Finansieringsdokumenten, skall Bolaget, inom fem (5) Bankdagar efter begäran samt
beräkningsgrund därom, ersätta SEK för de skäliga kostnader (inklusive juristkostnader) som
SEK ådragit sig för att besvara, utvärdera, förhandla eller uppfylla sådan begäran eller sådant
krav.

12.2

Bolaget skall, inom fem (5) Bankdagar efter begäran därom, ersätta de kostnader och utgifter
(inklusive juristkostnader) som SEK haft i samband med utövande eller skyddande av
rättigheter under Finansieringsdokumenten.

13.
13 .1

UTFÄSTELSER
På dagen för detta Avtal, på Utbetalningsdagen och på varje Räntebetalningsdag gör Bolaget
följande utfästelser till SEK:
a. Bolaget är ett aktiebolag, bildat i vederbörlig ordning och giltigt existerande i enlighet
med svensk lag.
b. Ingen omständighet föreligger som utgör (eller som efter relevanta tidsfrister och/eller
meddelanden kommer att utgöra) en uppsägningsgrund enligt något avtal som är
bindande för Bolaget eller någon av dess tillgångar och vilken uppsägningsgrund
medför eller kan antas medföra en Väsentligt Negativ Effekt.
c. Bolaget har full och oinskränkt äganderätt, giltig nyttjanderätt eller licens till, och alla
erforderliga tillstånd som behövs för att använda, tillgångar som är nödvändiga för att
bedriva verksamheten på det sätt den för närvarande bedrivs.

d. Ingen Uppsägningsgrund föreligger eller ko: :r att föreligga till följd av ingåendet ~
~
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e.

av eller fullgörandet av skyldigheter under eller i samband med något
Finansieringsdokument.
Ingen rättslig process, skiljeförfarande eller ammt förfarande med Bolaget som part
pågår eller är, såvitt Bolaget känner till, hotad, vilken rimligen kan (i) förhindra
ingåendet av eller fullgörandet av skyldigheter under Finansieringsdokumenten eller
(ii) medföra en Väsentligt Negativ Effekt.

13.2

Bolaget gör nedanstående utfästelser till SEK från dagen för detta Avtal och så länge som
det finns utestående belopp eller något Kreditåtagande i kraft under detta Avtal:
a. Ingåendet och fullgörandet av Finansieringsdokumenten och de åtgärder som följer
därav strider inte och kommer inte att strida mot avtal eller annat åtagande som är
bindande för Bolaget.
b. Bolaget följer Miljölagstiftningen och såvitt Bolaget känner till så har ingen situation
inträffat som skulle kunna medföra att Miljölagstiftningen inte efterlevs.

14.

INFORMATIONSÅTAGANDEN

14.1

Räkenskaper

14. I . I

Bolaget skall tillhandahålla SEK kopior av:
a. den reviderade årsredovisningen för Bolaget så snart den finns tillgänglig men dock
senast inom etthundraåttio (I 80) dagar efter varje räkenskapsårs utgång; och
b. alla oreviderade delårsrapporter för Bolaget så snart de finns tillgänglig men dock
senast inom hundratjugo (120) dagar efter slutet av varje period som respektive
delårsrapport avser.

14.2

lnfo1·mation; diverse

14.2.1

Bolaget skall omedelbart meddela SEK om rättslig process, ett skiljeförfarande eller annat
förfarande som har inletts eller är hotande och som skulle kunna medföra att Bolaget inte kan
uppfylla sina åtaganden under något Finansieringsdokument eller som kan antas medföra en
Väsentligt Negativ Effekt, eller som berör en potentiell förpliktelse som uppgår till minst Skr
fem miljoner (5 000 000).

14.2.2

En gång under varje räkenskapsår, eller oftare om SEK begär det på grund av att de misstänker
att en Uppsägningsgrund föreligger eller kan komma att inträffa, skall två eller flera
representanter (varav en av dessa skall vara finanschef) ge en presentation för SEK om
pågående verksamhet samt finansiell ställning för Bolaget.

14.2.3

Om SEK (eller potentiell ny långivare) behöver information för att efterleva
penningtvättsregler eller genomföra liknande identifieringsprocesser skall Bolaget utan
dröjsmål på begäran av SEK tillhandahålla sådan information som rimligen begärs av SEK.

14.3

Meddelande om Uppsägningsgrund

14.3.l

Bolaget skall underrätta SEK om förekomsten av en Uppsägningsgrund (och de eventuella
åtgärder som vidtagits för att åtgärda denna) så snart Bolaget fått kännedom om att en sådan
föreligger.

14.3.2

Bolaget skall omgående efter SEKs begäran överlämna ett intyg som bekräftar att en
Uppsägningsgrund inte föreligger (eller om en Uppsägningsgrnnd föreligger, specificerar
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Uppsägningsgrund och de eventuella åtgärder som vidtas för att åtgärda denna), vilket intyg
skall vara undertecknat av behörig(a) företrädare för Bolaget.

15.

ALLMÄNNA ÅTAGANDEN
Följande åtaganden gäller så länge som det finns utestående belopp eller något Kreditåtagande
under detta Avtal.

15.1

Tillstånd
Bolaget skall omgående införskaffa, efterleva och upprätthålla de tillstånd, medgivanden,
undantag och registreringar som krävs enligt lagar eller bestämmelser för att kunna bedriva sin
verksamhet, i vart fall där w1derlåtenheten att uppfylla ovanstående krav skulle kunna medföra
en Väsentligt Negativ Effekt.

15.2

Iakttagande av lagbud och bolagshandlingar
Bolaget skall följa (i) de lagar och bestämmelser under vilka de lyder om underlåtenhet att göra
detta skulle kunna medföra en Väsentligt Negativ Effekt och (ii) sin bolagsordning.

15.3

Försäkring

15.3.l

Bolaget skall ha ett tillräckligt försäkringsskydd genom tecknande av försäkringar för
verksamheten och tillgångarna i den omfattning det rimligen är erforderligt i enlighet med god
affärssed att teckna sådan försäkring (inkluderande ansvarsförsäkring, skadeförsäkring
(fullvärde) och försäkring avseende driftavbrott) med hänsyn tagen bl.a. till Bolagets
ekonomiska ställning och verksamhetens natur. Samtliga försäkringar skall tecknas med
välrenommerade försäkringsbolag.

15.4

Miljö
Bolaget skall (i) efterleva Miljölagstiftningen, (ii) införskaffa, efterleva och upprätthålla alla
relevanta miljötillstånd, samt (iii) implementera processer för att övervaka efterlevnaden av
samt förhindra brott mot Miljölagstiftningen, i vart fall där underlåtenheten att uppfylla
ovanstående krav skulle kunna medföra en Väsentligt Negativ Effekt.

15.5

Korruption
Bolaget skall inte vidta någon åtgärd som kan anses utgöra Korruption.

15.6

Fusion och delning

15.6.1

Bolaget skall inte inleda fusion eller annat liknande förfarande.

15.6.2

Bolaget inleda en delning eller annat liknande förfarande genom vilket delar av tillgångarna
och/eller skulderna i Bolaget överförs till en eller flera andra juridiska personer.

15.7

Skatter
Bolaget skall betala samtliga väsentliga Skatter som påförs Bolaget eller dess tillgångar inom
tillämpliga tidsfrister utan att ådraga sig böter eller annat straff, om inte och endast i den
utsträckning:
a. sådan betalning bestrids i god tro;
b . tillräckliga reserveringar vidmakthålls för sådana Skatter och för kostnader som ~
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c.

15.8

uppkommer i samband med att de bestrids, vilka belopp framgår av de senaste
räkenskapshandlingama som levererats till SEK enligt punkt 14. l.1 (Räkenskaper);
och
sådana betalningar lagligen kan innehållas.

Förmånsrättsligt läge
Bolaget skall tillse att dess betalningsförpliktelser under Finansieringsdokumenten åtminstone
har samma förmånsrättsliga läge som dess ovnga nuvarande och framtida
betalningsförpliktelser utan allmän eller särskild förmånsrätt, med undantag för vad som följer
av förmånsrättslagen eller annan motsvarande lag i annan jurisdiktion än Sverige.

16.

UPPSÄGNINGSGRUNDER

16.l

Var och en av följande händelser skall utgöra en Uppsägningsgrund (oavsett om den orsakats
av omständigheter som ligger utanför Bolagets):
a.

Betalningsdröjsmål: Bolaget betalar inte på relevant förfallodatum ett belopp som
förfallit till betalning enligt Finansieringsdokumenten till det konto och i den valuta
som uttryckligen angivits, såvida inte underlåtenheten att betala orsakats av
administrativt eller tekniskt fel och betalning sker inom fem (5) Bankdagar efter
förfallodagen.

b. Övriga åtaganden: Bolaget eller Borgensmannen uppfyller inte ett åtagande gjort i ett
Finansieringsdokument (annat än ett sådant åtagande som hänvisas till i avsnitt (a) och
(n) och underlåtenheten att uppfylla åtagandet avhjälps inte (om avhjälpande är
möjligt) inom tio (10) Bankdagar efter det att SEK underrättat relevant part därom eller
efter det att relevant part själv blev medveten om sådan omständighet.
c.

Oriktig utfästelse: Utfästelse eller annan uppgift som lämnats av Bolaget eller
Borgensmannen i ett Finansieringsdokument eller i annat dokument som lämnats av
Bolaget eller Borgensmannen, eller på dennes vägnar, under eller i samband med
Finansieringsdokumenten är, eller visar sig ha varit felaktigt eller missvisande i något
väsentligt avseende och den felaktiga eller missvisande utfästelsen eller uppgiften
avhjälps inte (om avhjälpande är möjligt) inom tio (10) Bankdagar efter det att SEK
underrättat relevant part därom eller efter det att relevant part själv blev medveten om
sådan omständighet.

d. Landstingens avskaffande: De svenska landstingen avskaffas eller landstingens
beskattningsrätt inskränks eller upphör och inte ersätts med någon annan statlig,
regional och/eller kommunal inrättning med beskattningsrätt som enligt Långivarens
bedömning medför oförändrad kreditrisk för Långivaren.

e.

Uppsägningsgrundför annan Finansiell Skuld:
(i) Bolagets Finansiella Skuld betalas inte på förfallodagen eller inom den tid som
givits för rättelse därav, eller förklaras vara förfallen eller förfaller till betalning
före angiven förfallodag på grund av någon uppsägningsgrnnd (oavsett hur denna~~
~~

kommit till uttryck).
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(ii) Ett kreditåtagande avseende Finansiell Skuld lämnat till Bolaget annulleras, eller
upphävs temporärt, på grund av någon uppsägningsgrund (oavsett hur denna
kommit till uttryck).
(iii) En borgenär till Bolaget har rätt att förklara någon del av Bolagets Finansiella
Skuld förfallen till betalning före den avtalade förfallodagen på gmnd av någon
uppsägnings grund (oavsett hur denna kommit till uthyck).
(iv) Någon Uppsägningsgmnd föreligger dock inte enligt denna punkt 16. l(e) om det
totala beloppet för den Finansiella Skulden eller kreditåtagandet avseende
Finansiell Skuld enligt avsnitten (i) till (iii) ovan understiger Skr femtio miljoner
(50 000 000).

f

Insolvens:
(i) Bolaget är, eller anses enligt lag vara, insolvent eller medger sin oförmåga att
betala sina skulder i takt med att de förfaller, ställer in sina betalningar eller
inleder förhandlingar med någon borgenär om ackord eller skuldsanering.
(ii) Det sammanlagda värdet av Bolagets tillgångar är mindre än femtio (50) procent
av dess registrerade aktiekapital på så sätt som anges i Aktiebolagslagens 25 kap.
§§13-14 (Aktiebolags/agen ("ABL") SFS 2005:551).

g. lnsolvensförfaranden: Ett bolagsrättsligt eller juridiskt förfarande, myndighetseller
domstolsbeslut eller annan åtgärd vidtas avseende:
(i) konkurs, likvidation eller rekonstruktion av Bolaget;
(ii) ackord eller liknande uppgörelse med någon eller några av Bolagets borgenärer;
(iii) utseende av en likvidator, konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller annan
liknande befattningshavare med avseende på Bolaget; eller
(iv) ianspråktagande av någon Säkerhet över Bolagets tillgångar som inte är av endast
marginellt värde,
eller liknande åtgärder eller handlingar som vidtas i någon jurisdiktion.
h. Ianspråktagande av tillgångar: Expropriation, beslagtagande, kvarstad, utmätning
eller annan liknande åtgärd i någon jurisdiktion avseende Bolagets tillgångar som inte
upphävs inom trettio (30) dagar.
i.

Upphörande av verksamhet: Bolagets upphör eller avser att upphöra med hela eller
väsentlig del av sin verksamhet.

j.

Olaglighet och ogiltighet: Ett Finansieringsdokument är ogiltigt eller upphör att vara
giltigt och verkställbart eller någon Säkerhet skapad enligt dessa dokument är inte eller
upphör att vara giltig, bindande, fullbordad och verkställbar.

k. Redovisning: Bolagets revisorer avger en oren : isinnsberättelse avseende Bolagets ~
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årsredovisning.

l.

Process: Domstolsprocess, skiljeförfarande eller administrativt förfarande har inletts
av eller mot Bolaget, vilket skäligen kan förväntas avgöras till nackdel för Bolaget,
och om sådant avgörande inträffar, skäligen kan antas medföra en Väsentligt Negativ
Effekt.

m. Uppsägning och ändring: Ett Finansieringsdokument sägs upp eller ändras på sätt som
inte tillåts enligt Finansieringsdokumenten.
n. Borgensförbindelsen: Borgensmannen uppfyller inte sitt åtagande enligt sin
Borgensförbindelse.
o.

16.2

Väsentligt negativ förändring: En eller flera händelser eller omständigheter inträffar
eller föreligger som, enligt SEKs skäliga bedömning, medför eller kan förväntas
medföra en Väsentligt Negativ Effekt.

När en Uppsägningsgrund föreligger äger SEK rätt att efter underrättelse till Bolaget:
a. annullera Kreditåtagandet i dess helhet;
b. förklara Lånet eller delar av detta tillsammans med upplupen ränta och samtliga övriga
utestående belopp enligt detta Avtal förfallna till omedelbar betalning; och/eller
c.

17.

förklara Lånet eller delar av detta betalbara vid anfordran.

BYTEAVLÅNGIVARE

17.1

SEK har inte rätt att utan skriftligt samtycke från Bolaget överlåta sina rättigheter och
skyldigheter enligt Finansieringsdokumenten till annan part. Bolagets samtycke skall dock
inte oskäligen vägras. Bolaget skall anses ha samtyckt till byte av långivare om Bolaget inte
inom fem (5) Bankdagar skriftligen har besvarat SEKs skriftliga förfrågan om överlåtelse.
SEK har rätt att utan skriftligt samtycke från Bolaget överlåta sina rättigheter och skyldigheter
enligt Finansieringsdokumenten till annan part i det fall en Uppsägningsgrund föreligger.

17.2

Om Bolaget medgett överlåtelse i enlighet med punkt 17.1 ovan skall SEK överlämna ett
överlåtelsemeddelande till Bolaget, vederbörligen undertecknat av den överlåtande parten och
den förvärvande parten, med angivande av dag för överlåtelsen, namn och kontaktuppgifter
för den nya långivaren och summan av det överlåtna åtagandet eller deltagandet. Överlåtelsen
skall träda i kraft på den angivna överlåtelsedagen.

17.3

SEK har rätt att lämna information om Bolaget och Finansieringsdokumenten till (i) dess
närstående bolag, (ii) en potentiell ny långivare (under förutsättning att sådan potentiell
långivare gör sedvanliga sekretessåtaganden), (iii) en person med (eller genom) vilken SEK
genomför eller kan komma att genomföra en underliggande försäljning ("subparticipation")
eller annan transaktion enligt vilken betalning skall göras med hänvisning till detta Avtal eller
Bolaget (under förutsättning att sådan person gör sedvanliga sekretessåtaganden) eller till (iv)
en person som enligt lag eller bestämmelse har rätt att kräva information eller få del av'~
infonnation.

~~
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18.

BYTE AV GÄLDENÄR

18. l

Bolaget får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under detta Avtal annat än till
Borgensmannen. Överlåtelse av Bolagets rättigheter eller skyldigheter till Borgensmannen får
ske först efter att SEK skriftligen samtyckt till sådan överlåtelse.

18.2

Om SEK medgett överlåtelse i enlighet med punkt 18.l ovan skall Bolaget överlämna ett
överlåtelsemeddelande till SEK, vederbörligen undertecknat av den överlåtande parten och
den förvärvande parten, med angivande av dag för överlåtelsen, namn och kontaktuppgifter
för den nya låntagaren och summan av det överlåtna åtagandet eller deltagandet. Överlåtelsen
skall träda i kraft på den angivna överlåtelsedagen.

19.

BETALNINGSFÖRFARANDET

19.l

På den dag Bolaget är skyldigt att erlägga betalning enligt Finansieringsdokumenten skall
denne betala med valutering på förfallodagen genom att göra medel tillgängliga för SEK
senast kl. 11.00 på förfallodagen. Betalning skall ske till det konto SEK anger.

19.2

Om SEK erhåller en betalning från Bolaget som inte är tillräcklig för att täcka alla belopp som
är förfallna till betalning enligt Finansieringsdokumenten, skall SEK använda betalningen till
att reducera Bolagets förpliktelser i den ordning SEK bestämmer, oavsett om Bolaget angivit
något annat.

19 .3

Alla betalningar som skall erläggas av Bolaget enligt Finansieringsdokumenten skall beräknas
och erläggas utan kvittning eller avdrag för motkrav.

19 .4

Belopp som förfaller till betalning på dag som inte är en Bankdag skall betalas på närmast
påföljande Bankdag i den aktuella kalendermånaden eller om det inte finns någon ytterligare
Bankdag i den månaden, på närmast föregående Bankdag.

19.5

Vid anstånd med amortering eller betalning av kapitalbelopp eller ett Obetalt Belopp enligt
Finansieringsdokumenten skall ränta betalas på sådant kapitalbelopp eller Obetalt Belopp med
den räntesats som gällde på den ursprungliga förfallodagen.

19.6

SEK har rätt att kvitta förfallna fordringar som Bolaget enligt Finansieringsdokumenten har att
betala mot förfallna fordringar som Bolaget har mot SEK. Om fordringarna är utttyckta i olika
valutor har SEK rätt att för kvittningsändamål omvandla en av fordringarna till gällande
marknadskurs i den normala verksamheten.

20.

MEDDELANDEN

20.1

Meddelanden som lämnas i samband med Finansieringsdokumenten skall vara avfattade på
svenska och vara skriftliga samt, om inte annat angivits, skickas per e-mail eller brev.

20.2

Adressuppgifter och faxnummer till parterna för meddelanden som lämnas i samband med
Finansieringsdokumenten är följande:
Bolaget:

AB Transitio
Drottninggatan 92
111 36 Stockholm

-~

'~
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Email: tf@transitio.se
SEK:

AB Svensk Exportkredit
Klarabergsviadukten 61-63
P.O. Box 194
101 23 Stockholm
Email: creditadministration@sek.se
Att: Credit Administration

eller sådan annan adress eller sådan annan e-mailadress som en pait meddelar de övriga
patterna med minst fem (5) Bankdagars varsel eller som anges i ett överlåtelsemeddelande.
20.3

Meddelande som lämnas i samband med Finansieringsdokumenten skall anses kommit
mottagaren tillhanda:
a. om skickat via e-mail, när det kommit mottagaren tillhanda i läsbart skick; eller
b. om skickat med brev, vid mottagandet på aktuell adress eller fem (5) Bankdagar efter
avsändande i frankerat kuvert adresserat till denna adress,
samt, om en särskild avdelning eller tjänsteman skall anges som del i adressen, meddelandet
adresserats till denna avdelning eller tjänsteman.

20.4

21.

Meddelanden som kommit mottagaren tillhanda på en dag som inte är arbetsdag eller efter
arbetsdagens slut skall anses ha lämnats nästföljande arbetsdag på mottagandeotten.

FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

21. l

SEK är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även
om SEK själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

21.2

Skada som uppstår i övriga fall skall inte ersättas av SEK om SEK varit normalt aktsamma.
SEK skall inte heller ansvara för indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst. Föreligger
hinder för SEK att fullgöra sina skyldigheter under detta Avtal på gtund av omständighet som
anges ovan, får sådant fullgörande uppskjutas tills hindret har upphört.

22.

LAGVAL OCH DOMSTOL

22.1

Detta Avtal styrs av svensk rätt.

22.2

Med undantag för vad som följer av punkt 22.3 nedan, skall tvist som uppkommer enligt detta
Avtal lösas av svensk domstol (även tvist avseende förekomst, giltighet eller uppsägning av
detta Avtal). Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

22.3

Punkt 22.2 gäller endast till förmån för SEK. SEK skall sålunda inte vara förhindrad att inleda
rättsliga förfaranden vid någon annan domstol som har behörighet i förhållande till Bolaget
eller dennes tillgångar. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag får SEK inleda rättsliga .~
förfaranden i flerajurisdiktioner samtidigt.
,~
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AB TRANSITIO

AB SVENSK EXPORTKREDIT (publ)

!..ENA BERTILSSON
Senior Director
!1Gnd ol Structured Financeond CorporateLending

Mariusz Augustynowicz
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BILAGA 1
VILLKOR FÖR UTBETALNING

1. BOLAGSHANDLINGAR
(a) Kopia av Bolagets bolagsordning.
(b) Aktuellt registreringsbevis för Bolaget.
(c) En kopia av ett protokoll från styrelsemöte i Bolaget där det framgår att styrelserna
har godkänt villkoren för Finansieringsdokumenten och fattat beslut om att Bolaget
skall ingå dessa.
(d) Bevis för att den person eller de personer som för Bolagets räkning har undertecknat
eller kommer att underteckna Finansieringsdokumenten och övriga dokument i
samband därmed (enligt vad som är tillämpligt) är behörig(a) att göra detta.
(e) Namnteckningsprov från de personer som hänvisas till i (d).
2. FINANSIERINGSDOKUMENT
(a) Avtalet vederbörligen undertecknat av Bolaget
(b) Original av Borgensförbindelse vederbörligen undertecknat av Borgensmannen

3. ÖVRIGA HANDLINGAR
(a) Behörighetshandlingar, lagakraftvunna beslut m.m. avseende Borgensmannen och
som avser Borgensmannens godkännande av och ingående av Borgensförbindelsen.
(b) En kopia av andra beslut eller andra dokument, uttalanden eller försäkran som SEK
bedömer som nödvändiga eller önskvärda för ingåendet och uppfyllandet av
Finansieringsdokumenten.
(c) All information som SEK behöver för att uppfylla "know your \customer.
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BILAGA2
MALL FÖR BEGÄRAN OM UTBETALNING

Till:

AB Svensk Exportkredit

Från:

AB Transitio

Datum:

[Datum]

AB Transitio - Skr 32 000 000 låneavtal daterat 15 juni 2017 ("Avtalet")

1.

Vi hänvisar till Avtalet. Detta är en begäran om utbetalning. Definierade termer i denna
begäran skall ha den innebörd som givits dem i Avtalet.

2.

Vi önskar ett Lån på följande villkor:
Föreslagen Utbetalningsdag:

[datum] (eller, om det inte är en Bankdag,
efterföljande Bankdag).

Belopp:

Skr [belopp i text] ([belopp i siffror])

Ränteperiod:

tre (3) månader

3.

Vi bekräftar att samtliga förutsättningar i punkt 3.2 (Villkor för utbetalning) i Avtalet är
uppfyllda per dagen för denna begäran om utbetalning.

4.

Lånet skall utbetalas till [kontonummer].

5.

Denna begäran om utbetalning är oåterkallelig.

AB TRANSITIO
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BILAGA3
MALL FÖR BORGENSFÖRBINDELSE
PROPRIEBORGEN
1. BAKGRUND
AB Transitio (arg.nummer 556033-1984) ("Transitio"), som låntagare, och AB Svensk
Exportkredit (publ) (org.nummer 556084-0315) ("Svensk Exportkredit"), som långivare,
har den 15 juni 2017 ingått ett låneavtal om Skr 32 000 000 Svenska Kronor

("Låneavtalet").
I syfte att säkerställa Transitios förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under
Låneavtalet har [Landstingets/Regions fullständiga namn] ("Borgensmannen") beslutat att
utfärda denna proprieborgen ("Proprieborgen").

2. GARANTI M.M.
Borgensmannen går härmed i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för Transitios
tjugo fem (25) % av samtliga förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet,
vilket på dagen för detta Avtal motsvarar Skr åtta miljoner (8 000 000) beräknat på
Kreditåtagande.
Denna Proprieborgen är ovillkorlig och oåterkallelig, och Borgensmannen förbinder sig att
utan dröjsmål fullgöra samtliga Transitios förpliktelser under Låneavtalet.
Denna Proprieborgen skall äga giltighet intill dess att Transitios samtliga utestående
förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet fullgjorts och denna
Proprieborgen kan således inte sägas upp utan skall äga giltighet intill dess att angivna
förpliktelser har fullgjo11s. Proprieborgen skall äga fortsatt giltighet även om
Borgensmannens intressegemenskap med Transitio upphör.
Borgens giltighet påverkas inte av ändringar i Låneavtalets villkor eller av anstånd eller
eftergifter som Svensk Exportkredit beviljar Transitio.

3. KOMPETENSFÖRSÄKRAN
Borgensmannen försäkrar (i) att Borgensmannen har rätt att utfärda denna Proprieborgen
och att Borgensmannen har fattat samtliga erforderliga beslut för utfärdande av
Proprieborgen samt för undertecknande och fullgörande av Proprieborgen i enlighet med
dess villkor, (ii) att Proprieborgen utgör en för Borgensmannen i alla avseenden giltig och
bindande förpliktelse som är verkställbar mot Borgensmannen i enlighet med dess villkor,
(iii) att Proprieborgen inte strider mot behörighetshandlingar, lagakraftvunna beslut m.m.
avseende Borgensmannen och som avser Borgensmannens godkännande av och ingående
av denna Proprieborgen, och (iv) att Borgensmannen har tagit del av villkoren i Låneavtalet.

4. BEGRÄNSNINGAR
Oaktat vad som i övrigt anges i denna Proprieborgen är det maximala belopp som Svensk
Exportkredit kan kräva av Borgensmannen enligt denna Proprieborgen begränsat till ett
kapitalbelopp om Skr åtta miljoner (8 000 000) jämte ränta, kostnader och andra belopp som
Transitio har skyldighet att erlägga enligt Låneavtalet.

5. ANNAN SÄKERHET M.M.

Borgensmannen har inte på grund av denna Proprieborgen någon rätt till annan säkerhet,
som har ställts eller kan komma att ställas för Transitios fö1pliktelser, exempelvis pant eller
annan borgen. Svensk Exportkredit får därför medge ändring av eller efterge sådan
pantsättning respektive helt eller delvis friställa sådan säkerhet, utan att Borgensmannens
ansvar enligt denna Proprieborgen minskas.
6. ÖVERLÅTELSE

Svensk Exportkredit äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter enligt denna
Proprieborgen till part till vilken Svensk Exportkredit överlåter sina rättigheter och
skyldigheter enligt Låneavtalet.
7. LAG OCH TVISTELÖSNING

Tvist angående tillkomsten, tolkning eller tillämpning av denna Proprieborgen, skall avgöras
enligt svensk rätt med Stockholms tingsrätt som första instans.
[BORGENSMANNEN]

Datum:

Namn:
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BILAGAS
SPECIFIKATION AV TÅG SOM GARANTERAS AV RESPEKTIVE
BORGENSMAN
Borgensman

Specifikation av tåg och högvärdeskomponenter

Region Dalarna

(1,25% andel av X3190, X3223, X3231, X3234, X3235)

Region Gävleborg

(1,25% andel av X3190, X3223, X3231, X3234, X3235)

Region Västmanland

(1,25% andel av X3190, X3223, X3231, X3234, X3235)

Region Örebro län

(1,25% andel av X3190, X3223, X3231, X3234, X3235)
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BILAGA6
FÖRTECKNING ÖVER BORGENSMÄN OCH DERAS RESPEKTIVE
ÅTAGANDEN
Borgensman

Belopp i Skr

Pro rata Kreditåtagande i %

Region Dalarna

8 000 000

25

Region Gävleborg

8 000 000

25

Region Västmanland

8 000 000

25

Region Örebro län

8 000 000

25

00 004 4

TILLÄGGSAVTAL NR 1

till

SKR 32 000 000 LÅNEA VTAL
daterat 15 juni 20 17

mellan

AB TRANSITIO
som låntagare

och

AB SVENSK EXPORTKREDIT
som långivare
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Detta TILLÄGGSAVTAL ("Tilläggsavtalet") ingicks den [*] mellan:
( l)

AB TRANSITIO, org. nr. 556033-1 984 ; ("Bolaget"); och

(2)

AB SVENSK EXPORTKREDIT, org. nr. 556084-0315 ("SEK").

Bakgrund

Bolaget och SEK ingick den 15 juni 2017 ett låneavtal ("Avtalet") avseende finansieringen av
Utrustningen.

Genom detta Tilläggsavtal avser nu Bolaget och SEK att ändra Avtalet i enlighet med vad som
framgår av detta Tilläggsavtal.

1.

Allmänt

Om inte annat framgår av detta Tilläggsavtal skall de begrepp som definieras i Avtalet ha
samma betydelser då de används i detta Tilläggsavtal.

Detta Ti lläggsavtal utgör ett tillägg till och en integrerad del av Avtalet. Avtalets samtliga
bestämmelser gäller i övrigt för detta Tilläggsavtal.

De ändringar av Avtalet som framgår av sektion 2 nedan får effekt så snatt (i) detta Ti Iläggsavtal
har behörigen undertecknats av Bolaget och SEK, (ii) SEK har erhållit betalning av en
avtalsändringsavgift om Skr 50,000 SEK, (i ii) SEK har erhållit, i den form och med det innehåll
som SEK skäligen finner godtagbart, (A) original av Borgensförbindelse (i den form och med det
innehåll som finns bifogad i Bilaga I) vederbörligen undertecknat av Landstinget Dalarna i egenskap av
Borgensman, (B) behörighetshandlingar, lagakraftvunna beslut m.m. avseende Landstinget Dalarna som
Borgensman och som avser Landstinget Dalarna som Borgensmans godkännande av och ingående av
Borgensförbindelsen, och (C) bevis på att aktieägarbytet såsom det fi nns beskrivet i Bolagets brev ställt
till SEK och daterat 18 december 2017, har trätt ikraft. ("Ikraftträdandedagen").

Samtliga hänvisningar till "Avtalet" eller "detta Avtal" i Avtalet skall från och med
Ikraftträdandedagen avse Avtalet såsom detta ändrats genom detta Tilläggsavtal.

2.

Ändring
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(a)

Alla referenser till " Region Dalarna" i Avtalet skall strykas i sin helhet och ersättas
med "Landstinget Dalarna".

(b)

3.

I övrigt skall Avtalet och dess bestämmelser gälla oförändrade.

Utfästelse

På dagen för detta Tilläggsavtal och på dag när detta Tilläggsavtal träder ikraft försäkrar
Bolaget till SEK att samtliga utfästelser som finns i sektion 13 (Utfästelser) i Avtalet är riktiga
samt att ingen av omständigheterna i sektion 16 ( Uppsägningsgrunder) i Avtalet föreligger.

4.

Övrigt

Detta Tilläggsavtal är ett Finansieringsdokument.

5.

Tillämplig lag/tvister

Samma bestämmelser som i Avtalet skall gälla.

AB TRANSITIO-AB

AB SVENSK EXPORTKREDIT (PUBL)
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Bilaga 1

PROPRIEBORGEN
1. Bakgrund

AB Transitio (arg.nummer 556033-1984) ("Transitio"), som låntagare, och AB Svensk
Exportkredit (publ) (arg.nummer 556084-0315) ("Svensk Exportkredit"), som lå ngivare, har
den 15 juni 2017 ingått ett låneavtal om Skr 32 000 000 Svenska Kronor ("Låneavtalet").
I syfte att säkerställa Transitios förpliktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet
har Landstinget Dalarna ("Borgensmannen") beslutat att utfärda denna proprieborgen
("Proprieborgen ").

2. Garanti m.m.

Borgensmannen går härmed i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för Transitios tjugo
fem (25) % av samtliga förp liktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet, vilket
på dagen för detta Avtal motsvarar Skr åtta miljoner (8 000 000) beräknat på Kreditåtagande.
Denna Proprieborgen är ovi llkorlig och oåterkallelig, och Borgensmannen förbinder sig att utan
dröjsmål fullgöra samtliga Transitios förpl iktelser under Låneavtalet.

Denna Proprieborgen ersätter proprieborgen daterad

~*]

som utfärdades av Region Dalarna

(bifogad härtill som Appendix 1) och därigenom omfattar samtl iga Transitios förpl iktelser
under Låneavtalet som har uppstått eller borde ha uppstått enligt Låneavtalet från Låneavtalets
datum.

Denna Proprieborgen skall äga gi ltighet intill dess att Transitios samtliga utestående
förp liktelser gentemot Svensk Exportkredit under Låneavtalet fullgjo11s och denna
Proprieborgen kan således inte sägas upp utan skall äga giltighet intill dess att angivna
förp liktelser har fullgjorts. Proprieborgen skall äga fortsatt giltighet även om Borgensmannens
intressegemenskap med Transitio upphör.

Borgens giltighet påverkas inte av ändringar i Låneavtalets villkor eller av anstånd eller
eftergifter som Svensk Exportkredit beviljar Transitio.
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3. Kompetensförsäkran

Borgensmannen försäkrar (i) att Borgensmannen har rätt att utfärda denna Proprieborgen och
att Borgensmannen har fattat samtliga erforderl iga beslut för utfärdande av Proprieborgen samt
för unde1tecknande och fu llgörande av Proprieborgen i enlighet med dess villkor, (ii) att
Proprieborgen utgör en för Borgensmannen i alla avseenden gi ltig och bindande förpliktelse
som är verkställbar mot Borgensmannen i enlighet med dess villkor, (iii) att Proprieborgen inte
strider mot behörighetshandlingar, lagakraftvunna beslut m.m. avseende Borgensmannen och
som avser Borgensmannens godkännande av och ingående av denna Proprieborgen, (iv) att
Borgensmannen har tagit del av villkoren i Låneavtalet, (v) samtliga dokument som utfärdades
i samband eller/och i enlighet med Låneavtalet efter Låneavtalets datum; och (vi) ha erhållit all
informat ion som skickades i samband eller/och i enlighet med Låneavtalet.

4. Begränsningar

Oaktat vad som i övrigt anges i denna Proprieborgen är det maximala belopp som Svensk
Exportkredit kan kräva av Borgensmannen enligt denna Proprieborgen begränsat till ett
kapitalbelopp om Skr åtta miljoner (8 000 000) jämte ränta, kostnader och andra be lopp som
Transitio har skyldighet att erlägga enligt Låneavtalet.

5. Annan säkerhet m.m.

Borgensmannen har inte på grund av denna Proprieborgen någon rätt till annan säkerhet, som
har ställts eller kan komma att ställas för Transitios förpliktelser, exempelvis pant eller annan
borgen. Svensk Exportkredit får därför medge ändring av eller efterge sådan pantsättning
respektive helt eller delvis friställa sådan säkerhet, utan att Borgensmannens ansvar enligt
denna Proprieborgen minskas.
6. Överlåtelse

Svensk Exportkredit äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter enligt denna
Proprieborgen till pait till vilken Svensk Exportkredit överlåter sina rättigheter och skyldigheter
enligt Låneavta let.
7. Lag och Tvistelösning

Tvist angående tillkomsten, tolkning eller tillämpning av denna Proprieborgen, skall avgöras
enligt svensk rätt med Stockholms tingsrätt som första instans.
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LANDSTIGNET DALARNA

Datum:

Namn:

Appendix 1
Proprieborgen daterat [*] och utfärdades av Region Dalarna

[finns bifogad som en separat handling]

Sida 6 av 6

IllJ
~

0 D0 D~oTOKOLLSUTDRAG

Landstinget
DALARNA

OBS! OJUSTERAT

Landstingsstyrelsen

PROTOKOLL
Central förvaltning

Sammanträde

2018-05-28

Sida

1 (2)

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
§ 62 Transitio, flytt av borgen
Diarienummer LD18/01520

Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:
1.
Landstinget Dalarna tecknar borgen för AB Transitios lånefinansiering
såsom för egen skuld om 8,0 miljoner Mkr avseende tåg ,
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Region Dalarna har tidigare ingått borgen för sin andel
(motsvarande 25 % eller 8,0 Mkr) av AB Transitios lånefinansiering på 32
Mkr hos AB Svensk Exportkredit (SEK).
I och med att ansvaret som Regional Kollektivtrafikmyndighet övergått till
Landstinget Dalarna, samt att verksamheten inom Kommunalförbundet
Region Dalarna kommer att föras över till Landstinget Dalarna, bör
borgensansvaret istället tas över av Landstinget Dalarna.
Tidigare borgen hos kommunalförbundet Region Dalarna kommer att
återsändas när ny borgen ställts ut av Landstinget Dalarna och det nya
borgensåtagandet är giltigt och accepterat av SEK.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag Bilaga § 62 A
b) Region Dalarna borgen Bilaga§ 62 B
c) SEK 32 MSEK låneavtal korrigerad version signerad Bilaga § 62 C
d) Tilläggsavtal SEK och Transitio Bilaga § 62 D

Utdrag exp 2018-05-29

till

1.

2.
3.

Vid protokollet :

Simone Nordkvist
Bestyrkes i tjänsten

[lntygarens namn]

Landstinget Dalarna

OBS! OJUSTERAT PROTOKOLL
Central förvaltning

Protokollsutdrag
Landstingsstyrelsen
2018-05-28

0 0 0 0 .1~ 'I
Yrkanden
Ulf Berg (M) yrkar bifall till förslaget.
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BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfu 11 mäktige

Landstinget
DALARNA

2018-06-11 12

Central förvaltning

Datum _

Ledningsenhet C-fv

Sida
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Dnr
Uppdnr

1 (3)
LD18/01976
2004

2018-05-28 Landstinqsstyrelsen
2018-06-11 --12 Landstinqsfullmäktiqe

Politisk organisation under kommande mandatperiod
Ordförandens förslag
1.
2.

Fastställa politisk organisation för kommande mandatperiod enligt
förslag
Inrätta en Regional utvecklingsnämnd fr.o.m . 2018-09-01

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade 2018-02-12, §25, att tillsätta en
parlamentarisk arbetsgrupp för att göra en översyn av den politiska
organisationen. Gruppen har enats om ett antal förslag till förändringar samt
förslag om två utredningsuppdrag som ska kunna behandlas av det nya
Landstings-/Regionfullmäktige på mötet i oktober 2018 .
För att komplettera förslagen behövs också förslag till reglementen och
delegeringsbestämmelser men det sker i annan ordning och ingår inte i
arbetsgruppens uppdrag.
I ärendet redovisas följande dokument:
Beslutsunderlag
a)

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Landstingsstyrelsen beslutade 2018-02-12, §25, att tillsätta en
parlamentarisk arbetsgrupp för att göra en översyn av den politiska
organisationen. Gruppen har utgjorts av Gunnar Barke, ordförande (S), Ulf
Berg (m), Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) , Bo Brännström (L), Mursal Isa
(MP), Maja Gilbert Westholm (V) och Lena Reyier (C). Till arbetsgruppen
har knutits Göran Carlsson som dess sekreterare. Gruppen har
sammanträtt vid tre tillfällen och enats om vissa föränd ringar av den
politiska organisationen samt förslag om två utredningsuppdrag som ska
kunna behandlas av det nya Landstings/Regionfullmäktige på mötet i
oktober 2018.
De förslag som den parlamentariska arbetsgruppen enats om är:
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•

Landstingsstyrelsens arbetsutskott ska tillika utgöra landstingets
ägarutskott med uppgift att ytterligare utveckla ägarroll och
ägarstyrning.

•

En ny nämnd skall inrättas benämnd Regionala utvecklingsnämnden
med elva ledamöter. Nämnden ska påbörja sitt arbete 2018-09-01 för
förberedande arbete inför årsskiftet då frågor inom det regionala
utvecklingsansvaret överförs till den nya regionen .

•

Regionberedningen som är kopplad till landstingsstyrelsen avvecklas

•

I Tolk- och hörselrådet kopplad till Hälso- och sjukvårdsnämnden ska
inte längre ingå några politiskt förtroendevalda utan blir ett rent
tjänstemannaorgan.

•

Ett välfärdsråd inrättas kopplat till hälso- och sjukvårdsnämnden på
samma sätt som ett sådant funnits inom Region Dalarna.
Välfärdsrådet bibehåller sin uppgift som politiskt samverkansorgan
på övergripande regional nivå mellan kommunerna och
Landstinget/Regionen. I det innefattas samverkan mellan
kommunernas omsorgsverksamhet och hälso- och sjukvården, vissa
gemensamma utvecklingsinsatser samt förslag till överenskommelser
inom området. Rådet föreslås bestå av samtliga kommuners
ordförande i socialnämnd/omsorgsnämnd samt hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium.

•

Om övriga råd inom Region Dalarna (infrastruktur/kommunikation,
Hållbar utveckling, Kompetensförsörjning/arbetsmarknad samt
Innovation/företagande) ska bibehållas tar inte arbetsgruppen
ställning till. Skälet är att det bland annat finns överlappande ansvar
mellan råden och den nya regionala utvecklingsnämnden samt
kollektivtrafiknämnden. Detta får därför åvila den nya regionen när
erfarenheter bland annat av nya nämnder uppnåtts. En befogenhet
föreslås för Landstings/Regionstyrelsen att inrätta tidsbegränsade
råd och utse dess ledamöter.

I övrigt föreslår arbetsgruppen att nämnder och andra politiska organ
kvarstår med nuvarande uppdrag under den kommande mandatperioden .
Utöver förändringsförslagen föreslår arbetsgruppen att landstingsstyrelsen
för sin del ska besluta om två utredningsuppdrag att genomföras så att de
ska kunna behandlas av nya fullmäktige på dess möte i oktober:
•

Ett uppdrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden att se över hälso- och
sjukvårdsberedningarnas uppdrag och roll. Kopplingen till Hälso- och
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sjukvårdsnämnden samt samordningen med de politiska lokala
samverkansorganen och välfärdsrådet bör här ses över.
Möjligheterna att slå samman de lokala Pol.Sam med beredningarna
bör prövas och även geografin för detta kan då prövas. Uppdraget
bör fortsatt ha en prioritering på folkhälsoområdet, men även social
hållbarhet och den nära vårdens utveckling . Utgångspunkten ska
vara att översynen ska leda till ett utvecklat innehåll i verksamheten
och en bättre samordning samt en samsyn om att bibehålla
beredningarna.
•

Ett uppdrag till Personalutskottet att se över och föreslå förändringar i
utskottets reglemente som syftar till att ge utskottet såväl förslagsrätt
som befogenheter och beslutsrätt inom vissa personalfrågor.
Utskottet ska enligt arbetsgruppen inte bara vara ett utskott som
mottagare av information inom området utan också ha uppgiften att
kunna utöva viss politisk styrning av frågorna.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Tillkomsten av den nya Regionala utvecklingsnämnden medför ökade
kostnader men detta är en konsekvens av landstingets/regionens nya
ansvar för det regionala utvecklingsansvaret som riksdagen beräknas ta
slutlig ställning till den 19 juni 2018.
Juridik

I riksdagens behandling 19 juni tar man ställning till en lagändring från
årsskiftet som innebär att det regionala utvecklingsansvaret läggs på
landstingen samt att lagen om kommunala samverkansorgan för regional
utveckling, vilken är grunden för nuvarande Region Dalarna, ska upphöra
gälla vid samma tidpunkt
Folkhälsa

Förslaget om utredning kring hälso- och sjukvårdsberedningarna innehåller
frågor som avser att stärka och fortsatt prioritera arbetet med folkhälsa
lokalt samt en samordning av dessa frågor mellan olika politiska organ .

Samverkan med fackliga organisationer
Beslut om politisk organisation är inte föremål för facklig samverkan
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Landstingsfullmäktiges Bes/utsärenden
§ 63 Politisk organisation under kommande mandatperiod
Diarienummer LD1 8/01976

Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:
1.
Fastställa politisk organisation för kommande mandatperiod enligt
förslag.
2.
Inrätta en Regional utvecklingsnämnd fr.o.m. 2018-09-01.

Landstingsstyrelsen beslutar för egen del:
3.
Uppdra till Personalutskottet och Hälso- och sjukvårdsnämnden att
låta genomföra de av politiska arbetsgruppen föreslagna
utredningarna.
Sammanfattning av ärendet
Landstingsstyrelsen beslutade 2018-02-12, §25, att tillsätta en
parlamentarisk arbetsgrupp för att göra en översyn av den politiska
organisationen. Gruppen har enats om ett antal förslag till förändringar
samt förslag om två utredningsuppdrag som ska kunna behandlas av det
nya Landstings-/Regionfullmäktige på mötet i oktober 2018.

För att komplettera förslagen behövs också fö rslag till reglementen och
delegeringsbestämmelser men det sker i annan ordning och ingår inte i
arbetsgruppens uppdrag.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag Bilaga § 63

Utdrag exp 2018-05-29

till

1.

2.
3.

Vid protokollet :

Simone Nordkvist
Bestyrkes i tjänsten

[lntygarens namn]
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Yrkanden

Ulf Berg (M) yrkar, med instämmande av Lena Reyier (C), bifall till
förslaget.
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