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Landstingsstyrelsen

Borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtälje sjukhus AB under namnändring

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till borgensförbindelse för Norrtälje sjukhus
AB (under namnändring) som garanterar pensionsskulden till de anställda.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att medelst borgen den 1 januari 2006, solidarisk med Norrtälje kommun, garantera personalens pensioner i bolaget Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag
att trygga pensionerna utan avgift från landstingets sida enligt högst det belopp som fastställts i enlighet med den av Sveriges kommuner och landsting rekommenderade beräkningsmodellen för pensionskostnader för kommuner och landsting (P-finken 2000)
att denna borgensutfästelse skall gälla under förutsättning att bolaget är ett helägt dotterbolag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och så
länge bolaget bibehåller det kollektivavtal om pensioner som tecknats av landstinget (f n
PFA)
att beslutet skall gälla under förutsättning att fullmäktige i Norrtälje kommun fattar motsvarande beslut.

Ingela Nylund Watz
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Stockholms läns landsting tillämpar principen att utställa borgensförbindelser för sina dotter- och dotterdotterföretag för att trygga bolagens pensionsförpliktelser. Enligt beslut i
landstingsfullmäktige kommer aktierna i Norrtälje sjukhus AB (org. nr 556595-7395) att
försäljas till det tillsammans med Norrtälje kommun bildade Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg.
Ett borgensåtagande som även fortsättningsvis tryggar pensionsskulden i bolaget bör därför
utfärdas.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 21 november 2005 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att medelst borgen den 1/1 2006, solidarisk
med Norrtälje kommun garantera personalens pensioner i bolaget Norrtäljes gemensamma
hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag, att trygga pensionerna utan avgift från landstingets
sida enligt högst det belopp som fastställts i enlighet med den av Sveriges kommuner och
landsting rekommenderade beräkningsmodellen för pensionskostnader för kommuner och
landsting (P-finken 2000), att denna borgensutfästelse skall gälla under förutsättning att
bolaget är ett helägt dotterbolag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och så länge bolaget bibehåller det kollektivavtal om pensioner som
tecknats av landstinget (f n PFA), att beslutet skall gälla under förutsättning att fullmäktige i
Norrtälje kommun fattar motsvarande beslut.
Pensionsskulden till de anställda garanteras medelst borgen för landstingets dotter och dotterdotterbolag. En sådan borgensförbindelse föreligger avseende Norrtälje sjukhus AB
(under namnändring).
Bestämmelser om borgen finns angivna i landstingets finanspolicy. Enligt denna ska landstingsfullmäktige/landstingsstyrelsen besluta om borgensåtaganden i varje enskilt fall. Borgen
får inte tecknas till förmån för kommersiell verksamhet utanför landstingskoncernen och vad
gäller tryggande av pensionsförpliktelser avser dessa endast helägda bolag. Beslut om tryggande av pensionsutfästelser för av landstinget helägda bolag har fattats av landstingsfullmäktige den 11 december 2001 (LS 0110-0586).
Ovanstående beslut om borgen gäller ett antal namngivna, av landstingets helägda bolag,
under vissa förutsättningar. Dels krävs att bolagen är helägda av landstinget, dels bibehåller
det kollektivavtal om pensioner som tecknats av landstinget (f n PFA) samt att bolagen
använder sig av den av landstinget anlitade pensionsadministratören (f n KPA). Beslut innefattar även att eventuellt tillkommande, av landstinget helägda, bolag som uppfyller villkoren
enligt ovan ska omfattas av principerna i beslutet.
Arbetet med att skapa en gemensam organisation för hälso- och sjukvård och omsorg i
Norrtälje kommun medför att Norrtälje sjukhus AB försäljs till det av landstinget och
kommunen bildade kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
. För att på likartat sätt som tidigare trygga personalens pensioner bör ett borgensåtagande
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utfärdas . Detta borgensåtagande bör utformas som ett solidariskt åtagande från såväl
landstinget som kommunens sida. Alternativet att med en försäkring säkra pensionsskulden,
är en kostsammare lösning.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 november 2005.

