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Revidering av Jämtlands läns landstingsstyrelsens
delegationsbestämmelser (LS/1855/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har under de förutsättningar som anges i kommunallagen 6 kap 33-38 §§ rätt att
delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget. De ärenden som har delegerats finns förtecknade i
Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser. Med anledning av att landstingsfullmäktige den 19
juni 2013, § 114, beslutade att införa valfrihetssystem för allmäntandvård för barn och ungdomar
från den 1 januari 2014 måste tillägg göras i landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser.
I upprättat förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-19 år Jämtlands län
2014 med tillhörande regelverk och ersättningssystem framgår att landstinget kommer ta beslut om
ett godkännande eller ett avslag av ansökan om att få driva allmän barn- och ungdomstandvård. I
den reviderade delegationsordningen föreslås att dessa ärenden delegeras till landstingsdirektören.
Nuvarande delegering av beslut om barntandvård blir överflödig genom de nya reglerna och bör
därför tas bort.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderade delegationsbestämmelser för Jämtlands läns landsting 2013-12-10

Landstingsdirektörens förslag
1. Reviderade delegationsbestämmelser för Jämtlands läns landstingsstyrelse fastställs enligt
upprättat förslag daterat den 10 december 2013.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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ALLMÄNT

Landstingsstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 § § kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget.
Delegationsbeslut skall fattas med ledning av de policys och riktlinjer som landstinget antagit.
Ärenden som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten hänskjutas till landstingsstyrelsen om ärendets beskaffenhet påkallar det.
Delegationsbeslut skall anmälas vid landstingsstyrelsens nästa sammanträde. Beslut som meddelats med
stöd av vidaredelegering behöver inte anmälas till styrelsen.

2 DELEGERING
Landstingsstyrelsen uppdrar till

2.1 LANDSTINGSSTYRELSENS ORDFÖRANDE MED 1:E VICE ORDFÖRANDEN
SOM ERSÄTTARE
att besluta i
1. Ärenden som är så brådskande att landstingsstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.
2.2 LANDSTINGSSTYRELSENS ORDFÖRANDE, 1:E, 2:E OCH 3:E VICE
ORDFÖRANDE, VAR FÖR SIG
att besluta om
1. Landstingsstyrelsens representation.

Utskrivet: 2013-12-10

Version: 8

Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser
Ledningsstab sekretariat
Helge Jonsson

5 (8)

2006-12-18
Dnr: LS/1855/2011
rev 2009-01-28, 2009-09-30, 2010-01-27,
2010-12-15, 2011-12-09, 2012-05-09, 2012-12-20

2.3 LANDSTINGSFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE
att besluta om
1. Landstingsfullmäktiges representation.
2. Avvikelser från landstingsfullmäktiges beslut 1986-11-21, § 147 om alkoholfri representation.
2.4 LANDSTINGSRÅDEN, VAR FÖR SIG
att besluta om
1. Avvikelser från landstingsfullmäktiges beslut 1986-11-21, § 147 om alkoholfri representation.
2.5 LANDSTINGSSTYRELSENS ORDFÖRANDE
att besluta om
1. Innehav av betalkort och mobiltelefon för förtroendevalda i landstingsstyrelsen
2. Deltagande i sammanträden och förrättning för förtroendevalda i landstingsstyrelsen som
representerar majoriteten. (För beslut gällande ordförande och vice ordföranden se 2.8)
3. Innehav av betalkort för landstingsdirektören.
4. Efter samråd med andre vice ordföranden vid årlig löneöversyn besluta om lön för
landstingsdirektören.
2.6 LANDSTINGSSTYRELSENS 2:E VICE ORDFÖRANDE
att besluta om
1. Deltagande i sammanträden och förrättning för förtroendevalda i landstingsstyrelsen som
representerare oppositionen. (För beslut gällande 2:e vice ordförande se 2.8)
2.7 PERSONALPOLITISKA UTSKOTTET
att
1. Godkänna kollektivavtal som har ingåtts av SKL för landstingets räkning.
2. Besluta om generell fördelning av löneutrymme inför årliga revisionsförhandlingar.
3. Besluta om stridsåtgärder.
4. Besluta att överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag respektive
medicintekniska företag ska gälla för landstinget.
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2.8 EKONOMIUTSKOTTET
att
1. Besluta om deltagande i sammanträden och förrättning för ordförande och vice ordföranden
i landstingsstyrelsen, i de uppdrag där de deltar på uppdrag av landstinget.
2.9 LANDSTINGSDIREKTÖREN
att besluta i nedanstående ärenden eller grupper av ärenden.
Beslutanderätten får vidaredelegeras utom i de fall där hinder mot det särskilt angetts.
2.9.1 Finansiering och placering m m
1.

Upplåning och placering inom gällande beloppsramar och i enlighet med Reglemente för
kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning i Jämtlands läns landsting.

2.

Förvaltning av likvida medel avsatta för landstingets pensionsförpliktelser enligt reglerna i
Placeringsreglementet för förvaltning av pensionsmedel.

3.

Ingå leasingavtal

4.

Nedskrivning av fordringar på mindre än 8 basbelopp.

5.

Godkännande av avbetalningsplaner för fakturakrediter.

6.

Besluta om att i fordringsärenden avstå från rättsliga åtgärder.

7.

Avskrivning av fordringar på mindre än 8 basbelopp.

8.

Omdisponering av anslag i resultatbudget mellan och inom centrum.

9.

Godkännande av bankgarantier eller försäkringsgarantier i samband med entreprenader.

2.9.2 Rättegångsombud och tvister om fordringar
10. Ge fullmakt till ombud att föra landstingets talan inför domstol och andra myndigheter samt
vid förrättning av skilda slag, får inte vidaredelegeras.
11. I mål eller ärenden på landstingets vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, får inte vidaredelegeras.
2.9.3 Fastigheter
12. Utarrendering eller annars upplåtelse av fastighet eller del av fastighet som ägs av landstinget.
13. Uthyrning eller annars upplåtelse av nyttjanderätt i fastighet eller del av fastighet som ägs av
landstinget.
14. Arrende av mark och byggnader för verksamhetens behov.
15. Hyra av lokaler för verksamhetens behov.
16. Ingå avtal om servitut, ledningsrätt, rätt till väg eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet.
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17. Belasta landstingets fastigheter med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt
till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan genom avtal eller med tillämpning av
bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen eller väglagen.
2.9.4 Personalpolitik
18. Teckna kollektivavtal med de fackliga organisationerna i frågor som rör förhållandet mellan
landstinget som arbetsgivare och dess anställda, vad avser
a. lokala kollektivavtal
b. lokala kollektivavtal om löneöversyn enligt HÖK vad avser landstingsstyrelsens
verksamhetsområde
19. Tillämpningsföreskrifter och andra regler och riktlinjer för de landstingsgemensamma
rekryterings- och anställningsförmånerna som beslutats av fullmäktige.
2.9.5 Utdelning från stiftelser
21. Utdelning från av landstinget förvaltade stiftelser.
2.9.6 Yttranden
22. Göra framställningar och avge yttranden som inte är av principiell art eller av större ekonomisk
betydelse.
23. Avge yttranden över överklagande av delegationsbeslut.
2.9.7 Övrigt
24. Ärenden enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik.
25. Ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § 1 rådgivning
och annat personligt stöd.
26. Prövning av behandlingsförslag enligt 10 § tandvårdsförordningen.
27. Beslut om allmänna besökstider, utvidgade besökstider och besöksrestriktioner enligt lagen
(1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.
28. Teckna avtal om barntandvård.

Kommentar [ch1]: Tas bort

29. Beslut om dokumenthanteringsplaner.
30. Gallring av handlingar som inte omfattas av dokumenthanteringsplan.
31. Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling.
32. Avvisning av för sent inkommet överklagande.
33. Ansökan om etikprövning av forskningsprojekt enligt lagen 2003:460 om etikprövning av
forskning på människor.
34. Ge fullmakt för landstingsgemensamma upphandlingar.
35. Ärenden om godkännande av företags deltagande i Hälsoval Jämtlands län.
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36. Ärenden om godkännande eller avslag på ansökan om att få driva medicinsk fotvård
37. Ärenden om återkallande av godkännande om att få driva medicinsk fotvård.
38. Ärenden om godkännande eller avslag på ansökan om att få driva allmäntandvård för barn och
ungdomar 3-19 år
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Borgensförbindelse för leasing av tåg
(LS/1932/2012)
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i landstingsfullmäktige 2013-02-12—13, § 41 ska landstinget gå i borgen för
inköp av tåg X11 till en ram av totalt 14,2 mkr inklusive upprustning och andel i reservfordon.
AB Transitio och Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) har nu ingått Leasingavtal avseende leasing av tåg till Transitio för ett högsta sammanlagt anskaffningsvärde om 427,1
mkr. Bland de leasade tågen finns det tåg, X 11, som ska användas för regionaltrafik inom
Länstrafiken Jämtlands län samt del i ett tåg X11 som ska användas som reservtåg.
Enligt villkor angivna i Leasingramavtalet kan Leasingkontrakt under vissa omständigheter
komma att ersättas av ett kreditavtal mellan SEB och Transitio med ett kreditbelopp som
högst kan motsvara anskaffningskostnaden.
Jämtlands läns landsting föreslås godkänna upprättad borgensförbindelse som ska säkerställa
Transitios förpliktelser gentemot SEB.

Beslutsunderlag
Utkast till borgensförbindelse

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands län landsting tecknar borgensförbindelse enligt upprättat förslag.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef planerings- och beställarstaben

BORGENSFÖRBINDELSE
1.

BAKGRUND

AB Transitio, org. nr. 556033-1984, ("Transitio"), och Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, ("SEB") har ingått Leasingramavtal
med nummer 30111319 avseende leasing av tåg till Transitio för ett högsta
sammanlagt anskaffningsvärde om högst SEK 427.100.000 ("Leasingramavtalet").
Under Leasingramavtalet skall Transitio och SEB ingå leasingkontrakt
("Leasingkontrakt") avseende leasing av tågen. Enligt villkoren i Leasingramavtalet
och respektive Leasingkontrakt skall Transitio från SEB bland annat leasa (a) ett (1)
X11 tåg AdTranz/Bombardier med beteckning X3112 samt (b) två (2) X11 tåg
AdTranz/Bombardier med beteckning X3173 och X3174 som Transitio tillhandahåller
Landstinget och övriga Borgensmän (såsom termen definieras i Leasingramavtalet)
som reservtåg (gemensamt kallade "Leasingobjekten") för en högsta sammanlagd
anskaffningskostnad om SEK 14.130.435, ("Anskaffningskostnaden") att användas
för regionaltrafik inom Länstrafiken i Jämtlands län.
Enligt villkor angivna i Leasingramavtalet kan Leasingkontrakt under vissa
omständigheter komma att ersättas av ett kreditavtal mellan SEB och Transitio med ett
kreditbelopp som högst kan motsvara Anskaffningskostnaden ("Kreditavtalet").
I syfte att säkerställa (i) Transitios förpliktelser gentemot SEB under Leasingramavtalet
och Leasingkontrakt samt (ii) för det fall att Kreditavtalet ingås, Transitios förpliktelser
gentemot SEB under Kreditavtalet, har Jämtlands läns landsting, organisationsnummer
232100 - 0214, ("Landstinget") beslutat att ingå denna proprieborgen.
2.

PROPRIEBORGEN M.M.

Landstinget går härmed i borgen såsom för egen skuld för Transitios samtliga
förpliktelser gentemot SEB till följd av (i) såvitt avser Leasingobjekten,
Leasingramavtalet och Leasingkontrakt ingångna därunder och (ii) Kreditavtalet. På
grund av denna borgensförbindelse skall Landstinget dock inte behöva utge mer än
Anskaffningskostnaden.
Landstinget äger inte säga upp denna borgensförbindelse och borgensförbindelsen
skall gälla intill dess att samtliga ovan angivna förpliktelser enligt Leasingramavtalet,
Leasingkontraktet och, i förekommande fall, Kreditavtalet har fullgjorts. Proprieborgen
skall äga fortsatt giltighet även om Landstingets intressegemenskap med Transitio
upphör.
Landstingets åtaganden under denna proprieborgen gäller oavsett om SEB har
sakrättsligt giltig äganderätt eller inte till Leasingobjekten.
3.

ANNAN SÄKERHET M.M.

Landstinget har inte, i förhållande till SEB, 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. SEB får medge ändring av eller

efterge sådan pantsättning respektive helt eller delvis friställa sådan säkerhet utan att
Landstingets ansvar enligt denna borgensförbindelse minskas.

4.

FÖRSÄKRAN M.M.

Landstinget försäkrar att samtliga beslut fattats och förfaranden vidtagits som är
erforderliga för denna borgensförbindelses giltighet och verkställbarhet och att samtliga
åtaganden härunder således är gällande, giltiga och verkställbara mot Landstinget.
5.

ÖVERLÅTELSE

Med SEB avses i denna borgensförbindelse även annan som till följd av överlåtelse
eller pantsättning kan komma att träda in som ny leasegivare enligt Leasingramavtalet
och/eller Leasingkontraktet.
6.

PARTIELL OGILTIGHET

Skulle en bestämmelse i denna borgensförbindelse vara eller befinnas vara olaglig,
ogiltig eller icke verkställbar, skall detta inte påverka lagligheten, giltigheten eller
verkställbarheten avseende övriga bestämmelser i denna borgensförbindelse.
7.

LAG OCH TVISTELÖSNING

Tvist angående tillkomst, tolkning eller tillämpning av denna borgensförbindelse skall
avgöras enligt svensk rätt av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätts som
första instans.
……………………………………..
Landstinget har tagit del av Leasingramavtalet och därtill hörande handlingar.

________________________________
Ort och datum
Jämtlands läns landsting

________________________________
Underskrift
Genom:

