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Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och
nämnder och bolagsordning samt specifika
ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av att landstingsfullmäktige tidigare beslutat att en
överföring ska ske av AB Storstockholms Lokaltrafiks
förvaltningsorganisation till trafiknämnden föreslås ändringar i
styrdokument för trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik.

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad
som framgår av förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och
nämnder att gälla från och med i januari 2013
att godkänna att bolagsordningen för AB Storstockholms Lokaltrafik
ändras i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av
bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för AB Storstockholms
Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av
specifikt ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik
att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i AB
Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt
antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut, så att de träder i
kraft den 1 januari 2013
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att uppdra åt trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik att träffa
erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att
ombesörja och slutföra överföring av verksamhet från AB Storstockholms
Lokaltrafik till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.

Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms län växer och har behov av en växande kollektivtrafik. Det
ställer också krav på att organisationen för att fatta beslut om
kollektivtrafiken ses över när behov uppstår.
Som ett led i arbetet att effektivisera och förenkla den politiska
organisationen i landstinget har landstingsfullmäktige beslutat att AB
Storstockholms Lokaltrafiks förvaltningsorganisation ska överföras till
trafiknämnden. En konsekvens av detta beslut är att det krävs ett antal
förändringar i de styrdokument som reglerar AB SL:s och trafiknämndens
verksamhet. Därutöver bör AB SL och trafiknämnden träffa erforderliga
avtal och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att genomföra den
beslutade överföringen av verksamhet till trafiknämnden.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012
Förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
Förslag till ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
Förslag till ändrade specifika ägardirektiv för AB Storstockholms
Lokaltrafik
Trafiknämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 4 oktober 2012
Protokollsutdrag från Trafiknämndens sammanträde den 16 oktober 2012
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Eliasson

Landstingsstyrelsen

Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och
nämnder och bolagsordning samt specifika
ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik m.m.
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av att landstingsfullmäktige tidigare beslutat att en
överföring ska ske av AB Storstockholms Lokaltrafiks
förvaltningsorganisation till trafiknämnden föreslås ändringar i
styrdokument för trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012
Förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
Förslag till ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
Förslag till ändrade specifika ägardirektiv för AB Storstockholms
Lokaltrafik
Trafiknämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 4 oktober 2012

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad
som framgår av bilagt förslag till ändringar i reglemente för
landstingsstyrelse och nämnder att gälla från och med 1 januari 2013
att godkänna att bolagsordningen för AB Storstockholms Lokaltrafik
ändras i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag till ändringar av
bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för AB Storstockholms
Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag till ändringar
av specifikt ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik
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att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i AB
Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt
antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut, så att de träder i
kraft den i januari 2013
att uppdra åt trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik att träffa
erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att
ombesörja och slutföra överföring av verksamhet från AB Storstockholms
Lokaltrafik till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
I ärendet föreslås ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och
nämnder avseende trafiknämnden samt ändringar i bolagsordning och
specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik (AB SL).
Ändringarna föreslås mot bakgrund av att landstingsfullmäktige tidigare
beslutat att en överföring ska ske av AB SL:s förvaltningsorganisation till
trafiknämnden. Vidare föreslås att uppdrag ges till trafiknämnden och AB
SL att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är
nödvändiga för att ombesörja och slutföra överföring av verksamhet från
AB Storstockholms Lokaltrafik till trafiknämnden.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade den 6 december 2011, § 220 (LS 11101288) att trafiknämnden i samarbete med AB SL ska förbereda en
överföring av AB SL:s förvaltningsorganisation till trafiknämnden. Av
landstingsfullmäktiges beslut framgår att inriktningen för etablering av den
nya förvaltningsorganisationen är att trafiknämnden så långt det är
juridiskt möjligt ska fatta samma typer av beslut som bolagsstyrelsen gjorde
före den 1 januari 2011. Av beslutet framgår vidare att all
förvaltningsorganisation som idag finns inom AB SL ska överföras till
trafiknämnden, förutom vad som krävs för att fullgöra bolagets fortsatta
funktion och ansvar för verkställande beslut rörande avtalsuppföljning eller
kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter.
Trafiknämnden tog den 27 mars 2012, § 36 (TN 1203-0068), ställning till
tre alternativa utformningar av trafiknämndens förvaltningsorganisation.
Trafiknämnden beslutade att verkställigheten av fullmäktiges beslut den 6
december 2011 ska ske genom att trafiknämndens förvaltning utformas i
enlighet med alternativ ett i det bakomliggande tjänsteutlåtandet.
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Alternativet innebär i korthet att all personal och huvuddelen av AB SL:s
avtal, tillgångar och tillstånd ska överföras till trafiknämnden.
Därefter beslutade landstingsfullmäktige den 18 september 2012, § 116 att
flytta fram tiden för återrapportering av förslag till erforderliga ändringar i
styrdokument för trafiknämnden och AB SL till den 4 december 2012.
Trafiknämnden och AB SL har såvitt nu är aktuellt undersökt och
utvärderat tre olika alternativa strukturer för att realisera trafiknämndens
och landstingsfullmäktiges beslut . De olika alternativen beskrivs närmare i
förvaltningschefen vid trafiknämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 4
oktober 2012, (TN 1203-0068).
1

Mot bakgrund av vilka konsekvenser de olika strukturerna bedöms medföra
i form av kostnader och olika risker förordas i det ovan nämnda
tjänsteutlåtandet en organisation enligt det alternativ som benämns 1 c).
Alternativet innebär att den nuvarande verksamheten hanteras enligt
följande.
Personal, tillstånd, administrativa tillgångar som exempelvis
kontorsinventarier och kontrakt för lokaler, samt andra avtal och tillgångar
som inte är direkt hänförliga till trafikverksamheten överförs till
trafiknämnden. Trafiknämnden blir ny arbetsgivare i förhållande till
personalen. Ett antal nyckelpersoner kommer dock även fortsättningsvis att
vara anställda i AB SL samtidigt som de har en anställning i
trafiknämndens förvaltning. Överföringen kommer till uttryck i ett
rörelseöverlåtelseavtal.
Resterande tillgångar liksom trafikverksamheten blir kvar i AB SL.
Trafiknämndens förvaltning får i uppdrag att förvalta AB SL:s tillgångar
och verksamhet. Detta uttrycks i reglemente för landstingsstyrelse och
nämnder, AB SL:s ägardirektiv och bolagsordning samt i ett
samarbetsavtal.
Alternativet innebär vidare att nya avtal och tillgångar från och med den
1 januari 2013 kommer att hanteras enligt följande.
Trafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt, upphandlingar, projekt
m.m. samt undertecknar avtal. De undertecknade avtalen överlåts därefter
Landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011, § 220, landstingsfullmäktiges
beslut den 18 september 2012, § 116 och trafiknämndens beslut den 27 mars 2012,
1

§36.
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till AB SL. Avtalen förvaltas dock av trafiknämndens förvaltning som ges
behörighet att agera för AB SL:s räkning. Även detta kommer till uttryck i
reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, AB SL:s bolagsordning och
ägardirektiv samt i ett samarbetsavtal.
Överväganden
Förvaltningschefen vid trafiknämnden bedömer att alternativ i c) med det
ovan beskrivna förfarandet avseende personal och tillgångar m.m. innebär
att den beslutade inriktningen om att säkerställa beslutsfattande inom
trafiknämnden uppnås. Landstingsstyrelsens förvaltning instämmer i
bedömningen och förordar en organisation enligt alternativ i c).
Reglementet för landstingsstyrelse och nämnder
Den föreslagna strukturen föranleder ändringar i reglementet för
trafiknämnden. Bl.a. tydliggörs att trafiknämnden ska upphandla och ingå
avtal hänförliga till kollektivtrafik på land samt för färdtjänsten.
Ändringarna framgår av bilagt förslag.
Bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB SL
Föreslagen struktur medför också ändringar i bolagsordning och specifika
ägardirektiv för AB SL. Ändringarna framgår av bilagda förslag.
Utöver de ändringar i bolagsordningen som direkt föranleds av
organisationsändringarna kompletteras ändamålsbestämmelsen (§ 4) med
skrivningar för att tydliggöra att AB SL:s syfte inte är att gå med vinst och
att bolagets tillgångar tillfaller Stockholms läns landsting vid en eventuell
likvidation. I förtydligande syfte införs vidare en ny bestämmelse (§ 14) om
att landstingsfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas innan beslut om
bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt.
I det specifika ägardirektivet tydliggörs att AB SL:s ska ta över och förvalta
sådana avtal för kollektivtrafik på land som trafiknämnden överlåter på AB
SL och att bolaget inom ramen för sitt fullgörande av förvaltaruppdraget
ska uppdra åt trafiknämnden att förvalta AB SL:s avtal och tillgångar.
Ändringarna i ägardirektivet innebär vidare att ett flertal områden som AB
SL tidigare haft ansvar för i stället ankommer på trafiknämnden. Det
handlar t.ex. om ansvaret för utredning och förslag till beslut avseende
strategisk planering och trafikförsörjningsprogram, upphandling av avtal
för kollektivtrafiken och samverkan med närliggande kommuner, landsting
och andra organisationer samt andra intressenter.
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Fortsatt arbete med överlåtelse av verksamhet och struktur.
För att ombesörja och slutföra överföringen av verksamhet i enlighet med
alternativ i c) föreslås trafiknämnden och AB SL uppdras att träffa
erforderliga avtal samt vidta de åtgärder som i övrigt är nödvändiga.
Uppdraget omfattar, men är inte begränsat till, att färdigställa inventering
av de tillgångar och avtal som ska överföras från AB SL till trafiknämnden
samt att dokumentera detsamma i ett rörelseöverlåtelseavtal och att ta fram
och ingå ett samarbetsavtal.
Landstingsstyrelsens förvaltning ska stödja trafiknämnden och AB SL på
erforderligt sätt i det fortsatta arbetet med överlåtelse av verksamhet och
struktur.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Den föreslagna omorganisationen medför som sådan viss ökning av de
administrativa kostnaderna samt kostnader för konsultstöd.
Kostnadsökningarna bedöms dock rymmas inom beslutad budget för
trafiknämnden.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Landstingsdirektör
Anne Rundquist
Chefsjurist
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Förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och
nämnder, utdrag
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Trafiknämnden

Trafiknämnden

45 §

45 §

Nämnden fullgör landstingets
uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och
ansvarar för kollektivtrafiken på land,
till sjöss samt för särskilt anordnade
transporter.

Nämnden fullgör landstingets
uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och
ansvarar för kollektivtrafiken på land,
till sjöss samt för särskilt anordnade
transporter (färdtjänst).

Nämnden har ansvaret för strategiska
och övergripande frågor hänförliga
till den regionala kollektivtrafiken
och uppföljningen av verksamheten.
Nämnden ansvarar för landstingets
trafikplanering och för att förslag till
regionala trafikförsörj ningsprogram
utarbetas. Nämnden ska säkerställa
samverkan med närliggande
kommuner och landsting,
angränsande läns regionala
kollektivtrafikmyndigheter och med
övriga berörda myndigheter,
organisationer, kollektivtrafikföretag
samt företrädare för näringsliv och
resenärer för att uppnå väl
fungerande trafiklösningar i
regionen.

Nämnden har ansvaret för strategiska
och övergripande frågor hänförliga
till den regionala kollektivtrafiken
och uppföljningen av verksamheten.
Nämnden ansvarar för landstingets
trafikplanering och för att förslag till
regionala trafikförsörjningsprogram
utarbetas. Nämnden ska säkerställa
samverkan med närliggande
kommuner och landsting,
angränsande läns regionala
kollektivtrafikmyndigheter och med
övriga berörda myndigheter,
organisationer, kollektivtrafikföretag
samt företrädare för näringsliv och
resenärer för att uppnå väl
fungerande trafiklösningar i
regionen.

Det åligger vidare nämnden

Det åligger vidare nämnden

att ansvara för landstingets beslut om
allmän trafikplikt

att ansvara för landstingets beslut om
allmän trafikplikt
att upphandla varor, tjänster och
entreprenader hänförlig till
kollektivtrafiken på land samt för
särskilt anordnande transporter
(färdtjänst).
att ingå avtal om allmän trafik samt
övriga avtal vad avser kollektivtrafik
på land samt för särskilt anordnande
transporter (färdtjänst). Avtal
hänförliga till kollektivtrafiken på

land överlåts efter ingående till AB
Storstockholms Lokaltrafik
att sköta förvaltningen av AB
Storstockholms Lokaltrafik avtal och
tillgångar och därvid företräda AB
Storstockholms Lokaltrafik i frågor
hänförlig till sådan förvaltning.

att fullgöra landstingets uppgifter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och gällande avtal mellan landstinget
och länets kommuner om överlåtelse
av sagda uppgifter samt enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik vad
avser färdtjänstresor.

att företräda landstinget i frågor om
investeringar i och förvärv av
anläggningar, fast- och lös egendom
för kollektivtrafiken samt för särskilt
ordnande transporter (färdtjänst).
att fullgöra landstingets uppgifter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och gällande avtal mellan landstinget
och länets kommuner om överlåtelse
av sagda uppgifter samt enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik vad
avser färdtjänstresor.

att ansvara för den strategiska
samordningen i de landstingsägda
trafikbolagen A B Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs A B

att ansvara för den strategiska
samordningen i de landstingsägda
trafikbolagen A B Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs A B

att få avge yttrande på landstingets
vägnar i sådana ärenden som rör bara
nämndens eget verksamhetsområde
och som inte är av principiell
betydelse eller annars av större vikt

att få avge yttrande på landstingets
vägnar i sådana ärenden som rör bara
nämndens eget verksamhetsområde
och som inte är av principiell
betydelse eller annars av större vikt

att samråda med de landstingsägda
trafikbolagen A B Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholm Ångfartygs
A B om förslag till specificerade
investeringsobjekt, utarbeta yttrande
över och prioritera investeringsförslag.

att samråda med de landstingsägda
trafikbolagen A B Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholm Ångfartygs
AB om förslag till specificerade
investeringsobjekt, utarbeta yttrande
över och prioritera investeringsförslag.

Förslag till ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms
Lokaltrafik

AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK

Org.nr. 556013-0683

BOLAGSORDNING
Nuvarande lydelse
Denna bolagsordning har fastställts av
Landstingsfullmäktige 2011-12-06.

§ 1

Föreslagen lydelse
Texten utgår.

Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik.
§2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3

Verksamhet

Nuvarande lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att
inom Stockholms län med angränsande
områden utföra lokal och regional
kollektivtrafik, inom ramen för meddelade
tillstånd anordna transporter för personer
med funktionshinder (färdtjänst), äga och
förvalta fast och lös egendom samt därtill
hörande verksamhet

§4

Föreslagen lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att
inom Stockholms län med angränsande
områden anordna lokal och regional
kollektivtrafik, inom ramen för meddelade
tillstånd anordna transporter för personer
med funktionshinder (färdtjänst), äga och
förvalta fast och lös egendom samt därtill
hörande verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet

Nuvarande lydelse
Syftet med verksamheten är att bolaget på
uppdrag av Stockholms läns landsting ska
utföra den lokala och regionala
kollektivtrafiken på land. Bolaget ska vidare i
enlighet med trafiknämndens
tillståndsgivning handha de uppgifter som
erfordras för att säkerställa en god
färdtjänstservice. I detta uppdrag ingår att
upphandla erforderliga varor, tjänster och

Föreslagen lydelse
Bolaget och bolagets verksamhet ska ej vara
vinstdrivande. Syftet med verksamheten är
att bolaget på uppdrag av Stockholms läns
landsting ska anordna den lokala och
regionala kollektivtrafiken på land. Bolaget
ska vidare i enlighet med trafiknämndens
tillståndsgivning handha de uppgifter som
erfordras för att säkerställa en god
färdtjänstservice. I detta uppdrag ingår att

entreprenader, att ingå avtal om allmän
trafik, att genomföra upphandlingar av
erforderliga persontransport- och
samordningstjänster samt att i övrigt vidta
erforderliga åtgärder för att fullgöra
uppdraget.

överta sådana avtal och egendom som
trafiknämnden inom Stockholms läns
landsting överlåtit till bolaget, förvalta
anläggningar, fordon och övrig egendom
som upphandlats av bolaget eller av
Stockholms läns landsting för
kollektivtrafiken liksom avtal om allmän trafik
som upphandlats och/eller tecknats av
bolaget eller av Stockholms läns landsting
och överlåtits till bolaget för förvaltning samt
att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att
fullgöra uppdraget.
Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets
tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.

§5

Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 000 kronor och högst 4 000 000 000 kronor.
§6

Antal aktier

Antal aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.
§7

A-aktier och B-aktier

Aktierna delas i två grupper, serie A och serie B, av vilka serie A omfattar högst 315 000 och
serie B högst 79 685 000. Lika röstvärde för aktier av serie A och serie B.
Aktierna av serie A och serie B skall äga lika rätt till årlig utdelning.
Upplöses bolaget äger båda seriernas aktier intill nominella aktiebeloppet lika rätt till bolagets
tillgångar. Vad därefter återstår fördelas så att aktie av serie B erhåller dubbelt mot aktie av
serie A .
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie
A och av serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av
serie A eller av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller
av serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut
äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om
emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som
konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag
i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla
aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall
inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Ledamöter väljs av Stockholms läns
landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige) förtiden från årsstämman ena året intill slutet av
årsstämman året därpå.
Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige, för den tid styrelseuppdraget avser,
ordförande och vice ordförande i styrelsen. Avgår ordföranden eller vice ordföranden skall
ersättare för den som avgått utses för den resterande mandattiden.
§9

Revisorer

För granskning av koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden,
bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens
förvaltning utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka skall vara auktoriserade
som revisor.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9
kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§10

Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem
lekmannarevisor (-er).
Lekmannarevisorer väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från
årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.
§11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma/extra bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman.

§12

Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut fattas om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställelse av arvoden till styrelseledamöterna, revisorn, lekmannarevisorerna samt
suppleanterna.
9. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas.
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, wce ordförande och
styrelseledamöter samt lekmannarevisorer med suppleanter, då sådant val har förrättats.
11. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolags- lagen (2005:551)
eller bolagsordningen.
§13

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Nuvarande lydelse
Ny paragraf införs

Föreslagen
§ 14

lydelse

Rätt för landstingsfullmäktige

att

ta ställning
Innan beslut om bolagets verksamhet fattas
som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt ska
landstingsfullmäktiges
godkännande
inhämtas.
Nuvarande lydelse
§ 14
Ändring av bolagsordningen

Föreslagen lydelse
§ 15
Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan
godkännande av landstingsfullmäktige.

Denna bolagsordning får ej ändras utan
godkännande av landstingsfullmäktige.

Förslag till ändrade specifika ägardirektiv för AB
Storstockholms Lokaltrafik
N u v a r a n d e lydelse
A B Storstockholms Lokaltrafik ( S L ) ägs
av S t o c k h o l m s läns landsting.
Syftet m e d bolagsformen är att s k a p a
förutsättningar för e n tydligare
ansvarsfördelning o c h uppföljning.

Föreslagen
lydelse
A B Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs
av S t o c k h o l m s läns landsting.
Syftet m e d b o l a g s f o r m e n är att s k a p a
förutsättningar för e n tydligare
ansvarsfördelning o c h uppföljning.

Enligt bolagsordningen har S L till föremål
för sin v e r k s a m h e t att inom S t o c k h o l m s
län m e d angränsande o m r å d e n utföra
lokal o c h regional kollektivtrafik, inom
ramen för m e d d e l a d e tillstånd a n o r d n a
transporter för personer m e d
funktionshinder (färdtjänst), ä g a o c h
förvalta fast o c h lös e g e n d o m samt därtill
hörande verksamhet.

Enligt b o l a g s o r d n i n g e n har S L till föremål
för sin v e r k s a m h e t att inom S t o c k h o l m s
län m e d a n g r ä n s a n d e o m r å d e n anordna
lokal o c h regional kollektivtrafik, inom
ramen för m e d d e l a d e tillstånd a n o r d n a
transporter för p e r s o n e r m e d
funktionshinder (färdtjänst), ä g a o c h
förvalta fast o c h lös e g e n d o m samt därtill
hörande v e r k s a m h e t .

Ä n d a m å l e t m e d bolagets v e r k s a m h e t är
enligt bolagsordningen att bolaget på
uppdrag a v S t o c k h o l m s läns landsting
s k a utföra d e n lokala o c h regionala
kollektivtrafiken på land samt i enlighet
m e d trafiknämndens tillståndsgivning
h a n d h a d e uppgifter s o m erfordras för att
säkerställa e n g o d färdtjänstservice. I
detta uppdrag ingår att u p p h a n d l a
erforderliga varor, tjänster o c h
entreprenader, att ingå avtal o m allmän
trafik, att genomföra upphandlingar a v
erforderliga persontransport- o c h
samordningstjänster s a m t att i övrigt
vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra
uppdraget.

Ändamålet m e d bolagets v e r k s a m h e t är
enligt b o l a g s o r d n i n g e n att bolaget på
uppdrag av S t o c k h o l m s läns landsting
s k a anordna d e n lokala o c h regionala
kollektivtrafiken p å land. Bolaget ska
vidare i enlighet m e d trafiknämndens
tillståndsgivning h a n d h a d e uppgifter
s o m erfordras f ö r att säkerställa e n g o d
färdtjänstservice. / detta uppdrag ingår
att överta sådana avtal och egendom
som trafiknämnden
inom Stockholm
läns
landsting överlåtit till bolaget,
förvalta
anläggningar,
fordon och övrig
egendom
som upphandlats av bolaget eller av
Stockholms läns landsting för
kollektivtrafiken
liksom avtal om allmän
trafik som upphandlats
och/eller
tecknats
av bolaget eller av Stockholms
läns
landsting och överlåtits till bolaget för
förvaltning samt att i övrigt vidta
erforderliga åtgärder för att fullgöra
uppdraget.

Inom ramen för detta ä n d a m å l a n s v a r a r
styrelse o c h ledning för att följa d e n av
landstinget fastlagda ägarpolicyn o c h d e
generella ägardirektiven s a m t för att

Inom ramen f ö r detta ä n d a m å l ansvarar
styrelse o c h ledning för att följa d e n av
landstinget f a s t l a g d a ägarpolicyn o c h d e
generella ägardirektiven s a m t för att

•

v e r k s a m h e t e n bedrivs på ett
effektivt o c h ändamålsenligt sätt
så att kundernas krav tillgodoses
samtidigt s o m ägarens mål m e d
v e r k s a m h e t e n , uttryckta i av
landstingsfullmäktige fastställd
budget, policies o c h a n d r a
styrdokument uppfylls;

v e r k s a m h e t e n bedrivs på ett
effektivt o c h ändamålsenligt sätt
så att k u n d e r n a s krav tillgodoses
samtidigt s o m ägarens mål med
v e r k s a m h e t e n , uttryckta i av
landstingsfullmäktige fastställd
budget, policies o c h a n d r a
styrdokument uppfylls;

•

trafiknämnden b e r e d s möjlighet
att godkänna strategiska o c h
övergripande frågor hänförliga till
S L s verksamhet;

trafiknämnden b e r e d s möjlighet
att g o d k ä n n a strategiska och
övergripande frågor hänförliga till
S L : s verksamhet;

•

utreda o c h till trafiknämnden
tillhandahålla förslag till beslut
a v s e e n d e t.ex. strategisk
planering o c h
trafikförsörjningsprogram, bistå
trafiknämnden m e d erforderliga
samråd, samverkan och
infrastrukturdiskussioner samt
bistå trafiknämnden m e d
handläggning a v anmälningar o m
avsikt att på k o m m e r s i e l l grund
bedriva kollektivtrafik samt
avanmälningar av d e s a m m a ;

överta och förvalta sådana avtal
för kollektivtrafiken
på land som
trafiknämnden
överlåter till SL. SL
ska uppdra åt trafiknämnden
att
förvalta SL:s avtal och tillgångar.

•

u p p h a n d l a , ingå, förvalta o c h följa
upp avtal för kollektivtrafiken;
Trafiknämnden skall dock innan
S L startar e n strategisk och/eller
e n betydande upphandling
godkänna att s å d a n upphandling
startas. V i l k a
upphandlingsärenden s o m är av
sådan vikt att trafiknämndens
g o d k ä n n a n d e förutsätts s k a
a n k o m m a på trafiknämnden att
avgöra i s a m b a n d m e d n ä m n d e n s
årliga g o d k ä n n a n d e av S L : s
upphandlingsplan.

•

s a m v e r k a m e d närliggande
kommuner, landsting o c h
organisationer s a m t a n d r a
intressenter, s å s o m W a x h o l m s
Ångfartygs A B ( W Å A B ) , för att
uppnå väl f u n g e r a d e

trafiklösningar o c h g o d
färdtjänstservice i r e g i o n e n ; samt
•

för det fall trafiknämndens
g o d k ä n n a n d e förutsätts enligt
o v a n , S L inte verkställer beslut
inom sådant ärende innan
erforderligt g o d k ä n n a n d e erhållits.

Landstinget åtager s i g att
•

•

•

täcka S L : s o c h dotterbolagens
förlust i d e n m å n sådan redovisats
för visst verksamhetsår,
fortlöpande under
verksamhetsåret tillskjuta för
driften erforderliga rörelsemedel
samt
s å s o m lån tillhandahålla S L d e
investeringsmedel s o m
landstinget finner böra ställas till
S L s förfogande

Landstinget åtager sig att
•

•

•

täcka S L : s o c h dotterbolagens
förlust i d e n m å n sådan redovisats
för visst verksamhetsår,
fortlöpande under
verksamhetsåret tillskjuta för
driften erforderliga rörelsemedel
samt
s å s o m lån tillhandahålla S L d e
investeringsmedel s o m
landstinget finner böra ställas till
S L : s förfogande

Kollektivtrafikanläggningar m m

Kollektivtrafikanläggningar m m

S t o c k h o l m s läns landsting har d e n
formella nyttjanderätten till
kollektivtrafikanläggningar s a m t
äganderätten till v i s s a trafikfastigheter.
A n s v a r e t i förhållande till S L förtydligas
nedan.

S t o c k h o l m s läns landsting har d e n
formella nyttjanderätten till
kollektivtrafikanläggningar s a m t
äganderätten till v i s s a trafikfastigheter.
A n s v a r e t i förhållande till S L förtydligas
nedan.

Landstinget upplåter, utan ersättning, till
S L , m e d d e n rätt landstinget har, dels till
landstinget upplåtna tunnelbane-,
spårvägs- o c h övriga trafikanläggningar,
dels d e anläggningar landstinget utfört,
förvärvat eller innehar för d e n kollektiva
trafiken dels d e n rätt till mark i övrigt s o m
erfordras för S L : s v e r k s a m h e t s o m
landstinget anskaffat.

Landstinget upplåter, utan ersättning, till
S L , m e d d e n rätt landstinget har, dels till
landstinget upplåtna tunnelbane-,
spårvägs- o c h övriga trafikanläggningar,
dels d e anläggningar landstinget utfört,
förvärvat eller innehar för d e n kollektiva
trafiken dels d e n rätt till mark i övrigt s o m
erfordras för S L : s v e r k s a m h e t s o m
landstinget anskaffat.

Landstingets skyldigheter o c h rättigheter
s o m landstinget g e n o m avtal åtagit sig
eller förvärvat i förhållande till k o m m u n
eller a n n a n markägare s k a ä g a giltighet
gentemot S L . Landstinget behåller dock
ansvaret för g e n o m n ä m n d a avtal gjorda

Landstingets skyldigheter o c h rättigheter
s o m landstinget g e n o m avtal åtagit sig
eller förvärvat i förhållande till k o m m u n
eller a n n a n m a r k ä g a r e s k a ä g a giltighet
gentemot S L . Landstinget behåller dock
ansvaret för g e n o m n ä m n d a avtal gjorda

inskränkningar i skyldigheter som enligt
lag åvilar kommun eller annan.

inskränkningar i skyldigheter som enligt
lag åvilar kommun eller annan.

Om, och i den omfattning, tredje parts
tillstånd, samtycke eller annan åtgärd
(gemensamt benämnt "tillstånd") behövs
för att genomföra upplåtelse samt
överföring av rättigheter och skyldigheter
enligt ovan ska parterna så snart det är
möjligt gemensamt söka erhålla sådana
tillstånd. För det fall tillstånd inte erhålls,
samt för tiden fram till sådant(a) tillstånd
erhållits ska SL, i den omfattning som de
underliggande rättigheterna och
skyldigheterna tillåter, agera på uppdrag
av landstinget avseende samliga
landstingets åtaganden.

Om, och i den omfattning, tredje parts
tillstånd, samtycke eller annan åtgärd
(gemensamt benämnt "tillstånd") behövs
för att genomföra upplåtelse samt
överföring av rättigheter och skyldigheter
enligt ovan ska parterna så snart det är
möjligt gemensamt söka erhålla sådana
tillstånd. För det fall tillstånd inte erhålls,
samt för tiden fram till sådant(a) tillstånd
erhållits ska SL, i den omfattning som de
underliggande rättigheterna och
skyldigheterna tillåter, agera på uppdrag
av landstinget avseende samliga
landstingets åtaganden.

Landstingets ansvar för rättigheter och
skyldigheter avseende mark anskaffad
genom expropriation bestäms med
hänsyn till expropriationsdomen.

Landstingets ansvar för rättigheter och
skyldigheter avseende mark anskaffad
genom expropriation bestäms med
hänsyn till expropriationsdomen.

SL ska under förutsättning av
trafiknämndens och i förekommande fall
landstingsfullmäktiges godkännande

SL ska under förutsättning av
trafiknämndens och i förekommande fall
landstingsfullmäktiges godkännande

•

genomföra inköp och försäljning
av mark samt förändringar av
trafikanläggningar.

•

genomföra inköp och försäljning
av mark samt förändringar av
trafikanläggningar.

•

aktivt verka för förvaltning och
utveckling av
kollektivtrafikanläggningarna för
att tillförsäkra hög trafiksäkerhet,
trygghet, tillgänglighet och service
för alla resenärer.

•

aktivt verka för förvaltning och
utveckling av
kollektivtrafikanläggningarna för
att tillförsäkra hög trafiksäkerhet,
trygghet, tillgänglighet och service
för alla resenärer.

•

aktivt arbeta för att landstingets
rättigheter tillvaratas vid drift och
utbyggnad av kollektivtrafik samt
störningsfri trafik i samband med
olika förmer av ut- och
ombyggnadsarbeten.

•

aktivt arbeta för att landstingets
rättigheter tillvaratas vid drift och
utbyggnad av kollektivtrafik samt
störningsfri trafik i samband med
olika förmer av ut- och
ombyggnadsarbeten.

•

vid utbyggnad av tunnelbana och
andra fasta anläggningar
ombesörja anskaffande av mark i
enlighet med trafiknämndens

•

vid utbyggnad av tunnelbana och
andra fasta anläggningar
ombesörja anskaffande av mark i
enlighet med trafiknämndens

instruktioner.

instruktioner.

projektera och bygga tunnelbana
och andra fasta
trafikanläggningar.

projektera och bygga tunnelbana
och andra fasta
trafikanläggningar.

förvalta och bekosta planläggning,
projektering, och utförande av
samt anskaffa mark för
driftanläggningar såsom
verkstäder, vagn hallar, och förråd
ävensom S L s verksamhet i övrigt
erforderliga byggnader och lokaler
med till dessa anläggningar
hörande inredning och utrustning.

förvalta och bekosta planläggning,
projektering, och utförande av
samt anskaffa mark för
driftanläggningar såsom
verkstäder, vagnhallar, och förråd
ävensom S L s verksamhet i övrigt
erforderliga byggnader och lokaler
med till dessa anläggningar
hörande inredning och utrustning.

SL ska i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslut den 9
december 2008 (LS 0712-1398)
företräda landstinget i frågor som gäller
förvaltarskap och ägandefrågor
avseende kollektivtrafikanläggningar och
fastigheter. Fullmakt i enlighet med
nämnda beslut av landstingsfullmäktiges
ska finnas.

SL ska i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslut den 9
december 2008 (LS 0712-1398)
företräda landstinget i frågor som gäller
förvaltarskap och ägandefrågor
avseende kollektivtrafikanläggningar och
fastigheter. Fullmakt i enlighet med
nämnda beslut av landstingsfullmäktiges
ska finnas.

En samverkansgrupp bestående av
tjänstemän i SL och landstingsstyrelsens
förvaltning ska finnas för att planera,
informera och bereda beslut som gäller
fastighetsfrågor av strategisk betydelse.
Samverkansgruppen ska ha minst fyra
och högst sex ledamöter att fördelas lika
mellan parterna. Landstingsdirektören
respektive verkställande direktören i SL
utser ledamöterna. Samverkansgruppen
ska sammanträda minst två gånger om
året.

En samverkansgrupp bestående av
tjänstemän i SL och landstingsstyrelsens
förvaltning ska finnas för att planera,
informera och bereda beslut som gäller
fastighetsfrågor av strategisk betydelse.
Samverkansgruppen ska ha minst fyra
och högst sex ledamöter att fördelas lika
mellan parterna. Landstingsdirektören
respektive verkställande direktören i SL
utser ledamöterna. Samverkansgruppen
ska sammanträda minst två gånger om
året.
Elkraft

Elkraft

SL ska äga rätt att träffa avtal om taxor
och leverans av elektrisk energi för
driften.

SL ska äga rätt att träffa avtal om taxor
och leverans av elektrisk energi för
driften.
Ansvar för skada

A n s v a r för skada

SL svarar för skada på anläggning som

S L svarar för s k a d a på anläggning s o m
upplåtits till eller bekostats av S L .
S L svarar för s k a d a i form av skakningar,
buller o c h dylikt från trafiken på
tunnelbanan. S L s k a i övrigt s v a r a för
s k a d a på person eller e g e n d o m till följd
av d e n a v S L bedrivna v e r k s a m h e t e n .

upplåtits till eller bekostats a v S L .
S L svarar för s k a d a i form av skakningar,
buller o c h dylikt från trafiken på
tunnelbanan. S L s k a i övrigt s v a r a för
s k a d a på p e r s o n eller e g e n d o m till följd
av d e n a v S L bedrivna v e r k s a m h e t e n .

Uthyrning o c h reklam
Uthyrning och reklam
Landstinget s k a v e r k a för att S L
tillförsäkras ensamrätt att upplåta
utrymme dels för reklam o c h för
försäljningskiosker, butiker, montrar,
skyltskåp o c h s e r v i c e m a s k i n e r inom
tunnelbaneanläggningen, dels för reklam
på fasta anläggningar för b u s s - o c h
spårvägstrafik j ä m t e därtill hörande
vänthallar m m.
Intäkter av upplåtelserna enligt
föregående stycke tillfaller S L .

Landstinget s k a v e r k a för att S L
tillförsäkras ensamrätt att upplåta
utrymme dels för reklam o c h för
försäljningskiosker, butiker, montrar,
skyltskåp o c h s e r v i c e m a s k i n e r inom
tunnelbaneanläggningen, dels för reklam
på fasta anläggningar för b u s s - o c h
spårvägstrafik j ä m t e därtill hörande
vänthallar m m.
Intäkter a v upplåtelserna enligt
föregående stycke tillfaller S L .
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Trafiknämnden

Datum

2012-10-04
Handläggare:

Sara Catoni
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Identitet

TN 1203-0068
J r t Y f t E L S E S A M M A M T R Ä D f ÄRENDE NR

08-6861937

Förslag till ändringar i landstingsfiillmäktiges reglemente
samt AB Storstocldiolms Lokatoafiks bolagsordning och
specifika ägardirektiv
Ärendebeslawning
Förslag till ändrade styrdokument oeh fortsatt hantering med anledning av
landstingsfullmäktiges beslut den 18 september 2012, §116, (LS 1201-0037) avseende
-

landstingsstyrelsens uppdrag att senast den 4 december 2012 återkomma med
förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges-reglemente med allmänna
bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder samt i AB Storstocldiolms
Lokaltrafiks bolagsordning oeh specifika ägardirektiv, utifrån inriktningen att.
AB Storstocldiolms Lokaltrafik endast ska fatta beslut när avtalsuppföljning
eller kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter uttryckligen
förhindrar trafiknämnden att göra detta; samt avseende

-

trafiknämnden och SL:s uppdrag att fortsätta förberedelsen att överföra AB
Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet till trafiknämnden i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011, § 220 (LS 1110-1288).

Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade den 6 december 2011, § 220 (LS 1110-1288) att
trafiknämnden i samarbete med AB SL ska förbereda en överföring av AB SL;s
förvaltningsorganisation till trafiknämnden. Av landstingsfullmäktiges beslut framgår
att inriktningen för etablering av den nya förvaltningsorganisationen är att
trafiknämnden så långt det är juridiskt möjligt ska fatta samma typer av beslut som
bolagsstyrelsen gjorde före den 1 januari 2011. Av beslutet framgår vidare att
trafiknämndens förvaltning ska förses med den kompetens som krävs för att bistå
nämnden med de uppgifter som kollektivtranMagen ålägger. Därutöver ska all
förvaltningsorganisation som idag finns inom AB SL överföras till trafilaiämnden,
förutom vad som krävs för att fullgöra bolagets fortsatta funktion och ansvar för
verkställande beslut rörande avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning oeh liknande
juridiska omständigheter.
Enligt landstingsfullmäktiges beslut skulle landstingsstyrelsen senast den 30
maj 2012 återkomma med förslag till ändringar av dels landstingsfullmäktiges
reglemente med allmänna bestämmelser for landstingsstyrelse och nämnder, dels AB
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SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv utifrån den inriktning som beskrivs
ovan.
Efter att en utredning genomförts fick trafiknämnden den 27 mars 2012 ta ställning
till tre alternativ till utformningen av enföiYaltningsorganisation hos trafiknämnden.
Närmare information om genomförd utredning och om de olika alternativen framgår
av trafikförvaltningens tjänsteutlåtande, inklusive bilagor (TN 1203-0068).
Trafiknämnden beslutade den 27 mars 2012, § 36 (TN 1203-0068) att verkställigheten
av fullmäktiges beslut den 6 december 2011 ska ske genom att trafiknämndens
förvaltning utformas i enlighet med alternativ ett i trafiknämndens tjänsteutlåtande.
Vidare beslutade trafiknämnden att arbetet med förslag till ändringar i reglemente
med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder och till ändringar i
AB SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv ska ske snarast möjligt. Sådana
dokument skall utformas utifrån inriktningen att AB Storstockholms Lokaltrafik
endast ska fatta beslut när avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning och liknande
juridiska omständigheter uttryckligen förhindrar trafiknämnden att göra detta.
#

Fullmäktige beslutade den 18 september 2012 , § 116, (LS 1201-0037) i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag att senarelägga tidpunkten för att återkomma till
fullmäktige med förslag till ändrade styrdokument från den 30 maj 2012 till den 4
december 2012.

Genomförd utredning» inkl. övervägda strukturer
Trafiknämndens förvaltning och AB SL har sedan beslutet i mars fortsatt arbetet i
enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011 och trafiknämndens
beslut den 27 mars 2012.
Inom ramen för alternativ ett har olika strukturer undersökts och utvärderats. De
olika strukturerna har presenterats för trafiknämndens ledamöter vid ett par
sammanträden och kan översiktligt beskrivas enligt följande:
1 a)

Samtliga av AB SL:s personal, tillstånd och tillgångar (exklusive
finansiell leasing oeh underliggande tillgångar) överförs till
trafiknämnden. Trafiknämnden blir ny arbetsgivare i förhållande till den
överförda personalen.
En struktur enligt 1 a) är osäkert ur ett stort antal identifierade
problemområden (både vad gäller skattekostnader men även vad gäller
administrativt oeh analytiskt merarbete).
1

De problemområden som identifierats är bland annat kommunalrättsliga aspekter, värdeöverföring
enligt aktiebolagslagen, frågor hänförliga till mervärdesskatt och underskottsavdrag, leasing, värdering
av den verksamhet som överlåts, Ökad administration, merkostnader och tidsåtgång.
1

Stockholms läns landsting

Mödellering genomförd av SL med stöd av Ernst & Young visar på en risk
för engångskostnader (främst skatter) mellan 169 miljoner kronor och 6
miljarder kronor. Modelleringen är baserad på ett antal antaganden, t.ex.
2011 års redovisningssiffor, att ioo % av underskottsavdragen är möjliga
att utnyttja, att stämpelskatt uppgår till 1,5 % och beräknas på
nyanskaffnmgsvärcle för byggnader och mark, värdering i enlighet med
de återanskaffningsvärden som ligger till grund för AB SL:s försäkringar
(varvid den lägre delen av spännet förutsätter att värdet på tillgångar och
verksamhet är 50 % av återanskaffningsvärdet och den över delen
förutsätter 100 % av återanskaffningsvärdet). Kostnader hänförliga till
administration, utredning samt transaktioner är exkluderade från
ovanstående, men uppgår till betydande belopp. 1 tjänsteutlåtandet från
mars TN 1203-0068 har sådana kostnader uppskattas.
En struktur enligt ovan kommer med största sannolikhet inte att kunna
slutföras förrän 2014.
1 b)

Överlåtelse av AB SL*s personal, tillstånd och samtliga avtal kopplade till
trafikverksamheten överförs till trafiknämnden. Trafiknämnden blir ny
arbetsgivare iförhållande till den överförda personalen, Infrastruktur
och fordon behålls i AB SL-koncernen. Tillgångarna förvaltas m.m. av
personalen i trafikförvaltningen.
I denna struktur är det mindre ekonomiska värden som förs frän AB SL till
trafiknämnden varvid konsekvenserna av identifierade problemområden
blir mindre i b) än a) ovan, om än att problemområdena kvarstår att
hantera. Den mödellering som SL med stöd av Ernst & Young genomfört
påvisar, under samma antaganden som för a) ovan, inte några större
kostnader för skatt. En struktur där tillgångarna finns i AB SL medan
trafikverksamhet i trafilaiämnden medför dock en relativt otydlig struktur
med ett stort antal frågetecken kring vad som skall ligga var (och således
vem som beslutar öm vad på vilket mandat), Vidare kräver strukturen
fortlöpande ett stort antal transaktioner mellan AB SL och trafiknämnden
och därmed en ökad administration. Därtill torde uppföljningen av den
samlade verksamheten försväras i en sådan här "uppdelad" struktur.
En struktur enligt ovan kommer inte att kunna slutföras under 2012.

1 c)

AB SL; s personal, tillstånd och administrativa tillgångar (exempelvis
kontorsinventarier, hyra av kontorslokal) överförs till trafiknämnden
som bli ny arbetsgivare i förhållande till personalen. Tillgångar ägs och
verksamhet bedrivs inom ramen för SL-koncernen. Tillgångarna och
verksamheten förvaltas m.m. av personalen i trafikförvaltningen

3 (8)

Stockholms läns landsting

En sådan struktur medför betydligt färre frågor att hantera och
innehåller begränsade konsekvenser av identifierade problemområden.
Strukturen blir renare än b) även om denna struktur också förutsätter
transaktioner mellan AB SL oeh trafiknämnden.
En struktur enligt ovan kan vara i drift per deri i januari 2013, även om
visst slutförande arbete kommer att kvarstå under första delen av 2013.

Förordad struktur
Givet gällande skattelagstiftning avråds från 1 a) och i syfte att renodla flöden,
tydliggöra ansvarsområden och underlätta verksamhetsuppföljning förordas en
organisation i enlighet med 1 c) snarare än 1 b).
Vad gäller beslutad inriktning om att säkerställa beslutsfattande inom trafiknämnden
kan det åstadkommas inom ramen för 1 c) i enlighet med vad som anges i följande
övergripande sammanfattning av 1 c).
Hantering av nuvarande verksamhet
1. Personal, tillstånd, administrativa tillgångar samt andra avtal och tillgångar
som inte är hänförliga till trafikverksamheten överförs till trafiknämnden.
Trafiknämnden blir ny arbetsgivare för personalen, Sådan överlåtelse kommer
till uttryck i ett rörelseöverlåtelseavtal.
2. Med undantag för vad som anges under 1 ovan blir tillgångarna och
trafikverksamheten kvar i AB SL.
3. Trafikförvaltningen har i uppdrag att förvalta AB SL tillgångar och verksamhet,
Detta kommer till uttryck i reglemente, ägardirektiv och bolagsordning samt i
ett samarbetsavtal.
Hantering av nya avtal och tillgångar från och med den 1 januari 2013
4. Trafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt, upphandlingar, projekt m.m.
samt undertecknar avtal.
5. När avtalen är underskrivna överlåts de till AB SL.
6. AB SL tar emot avtalen men de föivaltas ay trafikförvaltningen som har
fullmakt att agera för AB SL:s räkning, Detta kommer till uttryck i reglemente,
ägardirektiv och bolagsordning samt i ett samarbetsavtal.
I syfte att säkerställa att den förordade strukUiren är i enlighet med gällande ratt att
ett rättsiitlåtande inhämtats från professor Daniel Stattin från Uppsala Universitet
med avseende på föreslagna reglemente, ägardirektiv och bolagsordning.
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Av rättsutlåtandet framgår att Daniel Stattin gått igenom handlingarna för att
kvalitetssäkra dem ur kommunalrättsligt samt associatiönsrättsligt perspektiv samt att
han bedömer att handlingarna är rättsenliga,

Förslag till ändringar i reglementet vad galler trafSknämnden
Ovanstående förslag till struktur föranleder följande justeringar av reglementet vad
gäller trafiknämnden, vilka framgår av bilaga i till detta ärende samt beskrivs nedan,
I reglementets 45 § tydliggörs att trafiknämnden upphandlar samt ingår avtal
hänförliga till kollektivtrafik på land och for färdtjänst, Av reglementet framgår vidare
att avtal hänförliga till kollekthtrafiken på land efter ingående Överlåts till AB
Storstockholms Lokaltrafik samt att trafiknämnden har ett åtagande att sköta
förvaltningen av AB SL:s avtal och tillgångar samt företräda AB SL i frågor hänförlig
till sådan förvaltning,
I § 45 anges vidare att trafiknämnden äger rätt att företräda landstinget i frågorom
investeringar i och förvärv av anläggningar, fast- och lös egendom för kollektivtrafiken
samt för särskilt ordnande transporter (färdtjänst).

Förslag till ändringar i bolagsordning oeh specifika ägardirektiv
för SL
Ovanstående föreslag till struktur föranleder justeringar i bolagsordning och specifika
ägardirektiv, vilka framgår av bilaga 2 och 3 till detta ärende samt beskrivs nedan.
Verksamhetsföremålet och ändamålet med verksamheten ändras i bolagsordning och
ägardirektiv och föreslås få följande lydelse;
Bolaget havtillföremål för sin verksamhet att inom Stockholms län med
angränsande områden anordna lokal och regional kollektivtrafik, inom
ramen för meddelade tillstånd anordna transporter för persöner med
funktionshinder (färdtjänst), äga och förvalta fast och lös egendom samt
därtill hörande verksamhet
Syftet med verksamheten är att bolaget på uppdrag av Stockholms läns
landsting ska anordna den lokala och regiomlä kollektivtixifiken på land.
Bolaget ska vidare i enlighet med trafiknämndens tillståndsgivning handha
de uppgifter som erfordras för att säkerställa en god färdtjänstservice, I
detta uppdrag ingår att överta sådana avtal och egendom som
trafiknämnden inom Stockholm läns landsting överlåtit till bolaget, förvalta
anläggning ar, fordon och övrig egendom som upphandlats av bolaget eller
av Stockholms läns landsting för IwllekMvtrafiken liksom avtal om allmän
trafik som upphandlats och/eller tecknats av bolaget eller av Stockholms

5(8)

Stockholms läns landsting

läns Landsting och överlåtits till bolaget för förvaltning samt att i Övrigt
vidta erforderliga åtgärder för attfullgöra uppdraget.
Av ägardirektiven framgår vidare att ett flertal ansvarsområden som tidigare legat på
AB SL numer inte längre är en uppgift för bolaget utan faller framöver på
trafiknämnden, Det rör t.ex. utredning och förslag till beslut avseende strategisk
planering och trafikförsÖijningsprogram, samråd, samverkan oeh infrastrukturdiskussioner samt hantering av anmälningar om avsikt att bedriva kollektivtrafik,
upphandling av avtal för kollektivtrafiken,., samverka med närliggande kommuner,
landsting och organisationer samt andra intressenter,
Ägardirektiven tydliggör AB SL ansvar att ta över och förvalta sådana avtal för
kollektivtrafiken på land som trafiknämnden överlåter till AB SL. AB SL skall inom
ramen för sitt fullgörande av sådant förvaltaruppdrag uppdra åt trafiknämnden att
förvalta SL:s avtal och tillgångar.
Bolagsordningen har även kompletteras i ändamålsbestämmelsen for att tydliggöra att
SL:s syfte inte är att gå med vinst ocli att AB SL:s tillgångar, vid likvidation, tillfaller
Stocldiolms läns landsting. Vidare har en ny bestämmelse, § 14, införts som anger att
landstingsfullmäktiges godkännande skall inhämtas innan beslut om bolagets
verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Fortsatt arbete med överlåtelse av verksamhet och struktur
Trafiknämnden och AB SL föreslås uppdras att träffa erforderliga avtal samt vidta de
åtgärder som i övrigt är nödvändiga för att ombesörja och slutföra överföringen av
verksamhet i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande. Landstingsstyrelsens
förvaltning skall stödja trafiknämnden och AB SL på erforderligt sätt.
Sådant uppdrag innefattar, men är inte begränsat till, att färdigställa inventering av
de tillgångar och avtals som skall överföras från AB SL till trafiknämnden samt
dokumentera detsamma i ett rörelseöverlåtelseavtal. Uppdraget innefattar vidare att
ta fram och ingå ett samarbetsavtal mellan AB SL och trafiknämnden samt att vidta
sådana övriga åtgärder som behovs for att uppnå en struktur i enlighet med ic),
I den mån det skall vidtas transaktioner mellan trafiknämnden och AB SL bor olika
personer underteckna avtal etc. för de olika organen. Eftersom AB SL:s vd tillika är
förvaltningschef för trafiknämnden försläs, i dessa fall landstingsdirektören ges i
uppdrag att underteckna relevanta handlingar och wdta erforderliga åtgärder i detta
ärende för trafiknämndens räkning medan AB SL:s vd, tillika trafiknämndens
förvaltningschef, ges i uppdrag att underteckna relevanta handlingar för AB SL;s
räkning.
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Avtal om administration etc.
I samband med att framcförvaltningen förses med personal och resurser kommer
trafiknämndens behov av att köpa administrativa tjänster av AB SL att upphöra.
Trafiknämndens förvaltningschef föreslås ges i uppdrag att avsluta sådant avtal vid
lämplig tidpunkt.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Ärendet medför inga konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenser för miljön
Ärendet medför inga konsekvenser för miljön.

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

godkänna föreslagna ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och
nämnder i enlighet med vad som framgår av bilaga i ,

att

godkänna föreslagna ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms
Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av bilaga 2,

att

godkänna föreslagna ändringar i specifika ägardirektiv för AB Storstocldiolms
Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av bilaga 3,

att

utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i AB
Storstocldiolms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt
antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut som kan träda ikraft
den 1 januari 2013.,

at t

uppdra åt trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik att, träffa
erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i Övrigt som är nödvändiga för att
ombesörja och slutföra överföring av verksamhet från AB Storstockholms
Lokaltrafik till trafiknämnden i enlighet med detta tjänsteutlåtande,

Trafiknämnden föreslås, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, för egen
del besluta
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att

uppdra åt landstingsdirektören eller den han utser att underteckna avtal för.
trafiknämndens räkning i den mån avtal ska ingås mellan AB StorstocMiolms
Lokaltrafik och trafilaiämnden;

att

uppdra ät trafiknämndens förvaltningschef att i samarbete med AB
Storstocldiolms Lokaltrafik analysera behovet av och i förekommande fall
återkomma med förslag till ändringar i trafiknämndens delegationsordning
och andra relevanta styrdokument som påverkas av detta ärende; samt

att

uppdra åt trafiknämndens förvaltningschef att avsluta avtalet om
administrativa tjänster mellan SL och trafiknämnden, inkl.
färdtjänstavdelningen.

Trafiknämnden föreslås för egen del besluta
art

förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Anders Lindström
Förvaltningschef

Bilaga

Bilaga i , Förslag till justerat reglemente för trafilaiämnden
Bilaga 2, Förslag till justerad bolagsordning för AB SL
Bilaga 3, Förslag till justerade specifika ägardirektiv för AB SL
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Bilaga 1

Landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för
landstingsstyrelse oeh nämnder, utdrag
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Trafiknämnden

Trafiknämnden

45§
Nämnden fullgör landstingets
Nämnden fullgör landstingets
uppgifter som regional
uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen kollektivtrafikmyndighet enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och
(2010:1065) om kollektivtrafik och
ansvarar för kollektivtrafiken på land, ansvarar för kollektivtrafiken på land,
till sjöss samt för särskilt anordnade
till sjöss samt för särskilt anordnade
transporter (färdtjänst).
transporter.
45 §

Nämnden har ansvaret för strategiska
och övergripande frågor hänförliga
till den regionala kollektivtrafiken
och uppföljningen av verksamheten.
Nämnden ansvarar för landstingets
trafikplanering och för att förslag till
regionalatrafikförsöijningsprogram
utarbetas. Nämnden ska säkerställa
samverkan med närliggande
kommuner och landsting,
angränsande läns regionala
kollektivtrafikmyndigheter och med
övriga berörda myndigheter,
organisationer, kollektivtrafikföretag
samt företrädare för näringsliv och
resenärer för att uppnå väl
fungerande trafiklösningar i
regionen.

Nämnden har ansvaret för strategiska
oeh övergripande frågor hänförliga
till den regionala kollektivtrafiken
och uppföljningen av verksamheten.
Nämnden ansvarar för landstingets
trafikplanering och för att förslag till
regionala trafikförsöijningsprögram
utarbetas. Nämnden ska säkerställa
samverkan med närliggande
kommuner och landsting,
angränsande läns regionala
kollektivtrafikmyndiglieter och med
övriga berörda myndigheter,
organisationer, köllektivtrafikföretag
samt företrädare för näringsliv och
resenärer för att uppnå väl
fungerande trafiklösningar i
regionen.

Det åligger vidare nämnden

Det åligger vidare nämnden

att ansvara för landstingets beslut om
allmän trafikplikt

att ansvara för landstingets beslut om
allmän trafikplikt
att upphandla varor, tjänster och
entreprenader hänförlig till
kollektivtrafiken på land samt för
särskilt anordnande transporter
(färdtjänst)
att ingå avtal om allmän trafik samt
övriget avtal vad avser kollektivtrafik
på land samt för särskilt anordnande
transporter (färdtjänst). Avtal
hänförliga till kollektivtrafiken på

land överlåts efter ingående till AB
Storstockholms Lokaltrafik.
att sköta förvaltningen av AB
Storstockholms Lokaltrafik avtal och
tillgångar och därvidföreträda AB
SL (frågor hänförlig till sådan
förvaltning.
att företräda landstinget i frågor om
investeiingar i och förvärv av
anläggningar, fast- och lös egendom
för kollektivtrafiken samt för särskilt
ordnande transporter (färdtjänst),
att fullgöra landstingets uppgifter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och gällande avtal mellan landstinget
att fullgöra landstingets uppgifter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och länets kommuner om överlåtelse
oeh gällande avtal mellan landstinget av sagda uppgifter samt enligt lagen
och länets kommuner öm överlåtelse (2010:1065) om kollektivtrafik vad
avser färdtjänstresor.
av sagda uppgifter samt enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik vad
avser färdtjänstresor.

att ansvara för den strategiska
samordningen i de landstingsägda
trafikbolagen A B Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB

att ansvara för den strategiska
samordningen i de landstingsägda
trafikbolagen AB Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB

att få avge yttrande på landstingets
vägnar i sådana ärenden som rör bara
nämndens eget verksamhetsområde
och som inte är av principiell
betydelse eller annars av större vilct

att få avge yttrande pä landstingets
vägnar i sådana ärenden som rör bara
nämndens eget verksamhetsområde
och som inte är av principiell
betydelse eller annars av större vikt

att samråda med de landstingsägda
trafikbolagen AB Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholm Ångfartygs
AB om förslag til 1 specificerade
investeringsobjekt, utarbeta yttrande
över och prioritera investeringsförslag.

att samråda med de landstingsägda
trafikbolagen AB Storstockholms
Lokaltrafik- och Waxholm Ångfartygs
AB om förslag till specificerade
investeringsobjekt, utarbeta yttrande
över och prioritera investeringsförslag.
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Bilaga 2

AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK

Org.nr. 556013-0683

BOLAGSORDNING
Denna-bolagsordning-batfastställls^

§1

Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik.
§2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§3

Verksamhet

Bolaget härtill föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län med angränsande
områden anordna utför-a lokal och regional kollektivtrafik, inom ramen för meddelade tillstånd
anordna transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst) _äga och förvälta fast och
lös egendom samt därtill hörande verksamhet
r

§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget och bolagels verksamhet skall ei vara vinsldrivande. Svftet med verksamheten är atl
bolaget på uppdrag av Stockholms läns landsting ska utföraanordna-den lokala och
regionala kollektivtrafiken på land. Bolaget ska vidare i enlighet med trafiknämndens
tillståndsgivning handha de uppgifter som erfordras för att säkerställa en god
färdtjänstservice. I detta uppdrag Ingår att överta sådana avtal och egendom som
trafiknämnden inom Stockholm läns landsting överlåtit till bolaget, förvalta anläggningar,
fordon och övrig egendom som upphandlats av bolaget eller av Stockholms läns landsting för
kollektivtrafiken liksom avtal om allmän trafik som upphandlats och/eller tecknats av bolaget
eller av Stockholms läns landsting och överlåtits till bolaget för förvaltning, jupphandia
etfetéeriig^vWQrypflsi^
upphandlingar-av erforderliga persontransport- och samordningstjänster _samt att i övrigt
vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra uppdraget.
Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.

§5

Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst i 000 000 000 kronor och högst 4 000 000 000 kronor.

________
- [ Formaterat; T«
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§6

Antal aktier

Antal aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.
§ 7

A-aktier och B-aktier

Aktierna delas i två grupper, serie A och serie B, av vilka serie A omfattar högst 315 000 och
serie B högst 79 685 000. Lika röstvärde för aktier av serie A och serie B.
Aktierna av serie A och serie B skall äga lika rätt till årlig utdelning.
Upplöses bolaget äger båda seriernas aktier intill nominella aktiebeloppet lika rätt till bolagets
tillgångar. Vad därefter återstår fördelas så att aktie av serie B erhåller dubbelt mot aktie av
serie A.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie
A och av serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det antal aktier do förut äger och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av
serie A eller av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller
av serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut
äger.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, Som om
emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som
konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon Inskränkning I möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med awikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag
I förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla
aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktioslag. Vad nu sagts skall
inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Ledamöter väljs av Stockholms läns
landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige) för tiden från årsstämman ena året intill slutet av
årsstämman året därpå,
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Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige, för den tid styrelseuppdraget avser,
ordförande och vice ordförande i styrelsen. Avgår ordföranden eller vice ordföranden skall
ersättare för den som avgått utses för den resterande mandattiden.
§9

Revisorer

För granskning av koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden,
bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens
förvaltning utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka skall vara auktoriserade
som revisor.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9
kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det ijärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10

Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem
lekmannarevisor (-er).
Lekmannarevisorer väljs för den tid mötsvarande mandatperiodens längd, räknat frän
årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.
§ 11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma / extra bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12

Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av minst en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
Godkännande av dagordning.
Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
Beslut fattas om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncemresultaträkning och
koncernbalansräkning
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. Fastställelse av arvoden till styrelseledamöterna, revisorn, lekmannarevisorerna samt
suppleanterna.
9. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas.
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, vice ordförande oeh
styrelseledamöter samtlekmannarevisorermed
suppleanter, då sådant val har förrättats.

11. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolags- lagen (2005:551)
eller bolagsordningen.
§ 13

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
§ 14

Rätt för landstingsfullmäktige att ta ställning

Jnnan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt skall landstingsfullmäktiges godkännande inhämtas.
§15

Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.

Bilaga 3
S p e c i f i k a ägardirektiv f ö r A B S t o r s t o c k h o l m s Lokaltrafik

Nuvarande lydelse
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs
av Stockholms läns landsting,
Syftet med bolagsformen är att skapa
förutsättningar för en tydligare
ansvarsfördelning och uppföljning.

Föreslagen lydelse
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs
av Stöckholms läns landsting.
Syftet med bolagsformen är att skapa
förutsättningar för en tydligare
ansvarsfördelning och uppföljning. ,

Enligt bolagsordningen har SL till föremål
för sin verksamhet att inom Stockholms
län med angränsande områden utföra
lokal och regional kollektivtrafik, inom
ramen för meddelade tillstånd anordna
transporter för personer med
funktionshinder (färdtjänst), äga och
förvalta fast och lös egendom samt därtill
hörande verksamhet.

Enligt bolagsordningen har SL till föremål
för sin verksamhet att inom Stockholms
län med angränsande områden anordna
lokal och regional kollektivtrafik, inom
ramen för meddelade tillstånd anordna
transporter för personer med
funktionshinder (färdtjänst), äga och
förvalta fast och lös egendom samt därtill
hörande verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är
enligt bolagsordningen att bolaget på
uppdrag av Stockholms läns landsting
ska utföra den lokala och regionala
kollektivtrafiken på land samt i enlighet
med trafiknämndens tillståndsgivning
handha de uppgifter som erfordras för att
säkerställa en god färdtjänstservice, I
detta uppdrag ingår att upphandla
erforderliga varor, tjänster och
entreprenader, att ingå avtal om allmän
trafik, att genomföra upphandlingar av
erforderliga persontransport- och
samordningstjänster samt att i övrigt
vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra
uppdraget.

Ändamålet med bolagets verksamhet är
enligt bolagsordningen att bolaget på
uppdrag av Stockholms läns landsting
ska anordna den lokala och regionala
kollektivtrafiken på land. Bolaget ska
vidare i enlighet med trafiknämndens
tillståndsgivning handha de uppgifter
som erfordras för att säkerställa en god
färdtjänstservice. / detta uppdrag ingår
att överta sådana avtal och egendom
som trafiknämnden inom Stockholm läns
landsting överlåtit till bolaget, förvalta
anläggningar, fordon och övrig egendom
som upphandlats av bolaget eller av
Stöckholms läns landsting för
kollektivtrafiken liksom avtal om allmän
trafik som upphandlats och/eller tecknats
av bolaget eller av Stockholms läns
Landsting och överlåtits till bolaget för
förvaltning samt att i övrigt vidta
erforderliga åtgärder för att fullgöra
uppdraget

Inom ramen för detta ändamål ansvarar
styrelse och ledning för att följa den av
landstinget fastlagda ägarpolicyn och de
generella ägardirektiven samt för att

Inom ramen för detta ändamål ansvarar
styrelse och ledning för att följa den av
landstinget fastlagda ägarpolicyn och de
generella ägardirektiven samt för att

verksamheten bedrivs pa ett
effektivt och ändamålsenligt sätt
så att kundernas krav tillgodoses
samtidigt som ägarens mål med
verksamheten, uttryckta i av
landstingsfullmäktige fastställd
budget, policies och andra
styrdokument uppfylls;

verksamheten bedrivs på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt
så att kundernas krav tillgodoses
samtidigt som ägarens mål med
verksamheten, uttryckta i av
landstingsfullmäktige fastställd
budget, policies och andra
styrdokument uppfylls;

trafiknämnden bereds möjlighet
att godkänna strategiska och
övergripande frågor hänförliga till
S L s verksamhet;

trafiknämnden bereds möjlighet
att godkänna strategiska och .
övergripande frågor hänförliga till
SL:s verksamhet;

utreda och till trafiknämnden
tillhandahålla förslag till beslut
avseende t.ex. strategisk
planering och
trafikförsörjningsprogram, bistå
trafiknämnden med erforderliga
samråd, samverkan och
infrastrukturdiskussioner samt
bistå trafiknämnden med
handläggning av anmälningar om
avsikt att på kommersiell grund
bedriva kollektivtrafik samt
avanmälningar av desamma;

överta och förvalta sådana avtal
för kollektivtrafiken på land som
trafiknämnden överlåter till SLSL
skall uppdra at trafiknämnden att
förvalta SLs avtal och tillgångar

upphandla, ingå, förvalta och följa
upp avtal för kollektivtrafiken;
Trafiknämnden skall dock innan
SL startar en strategisk och/eller
en betydande upphandling
godkänna att sådan upphandling
startas. Vilka
upphandiingsärenden som är av
sådan vikt att trafiknämndens
godkännande förutsätts ska
ankomma på trafiknämnden att
avgöra i samband med nämndens
årliga godkännande av SL:s
upphandlingsplan.
samverka med närliggande
kommuner, landsting och
organisationer samt andra
intressenter, såsom Waxholms
Ängfartygs A B (WÅAB), för att
uppnå väl fungerade

trafiklösningar och god
färdtjänstservice i regionen; samt
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för det fall trafiknämndens
godkännande förutsätts enligt
ovan, SL inte verkställer beslut
inom sådant ärende innan
erforderligt godkännande erhållits.

Landstinget åtager sig att
© täcka SL:s och dotterbolagens
förlust i den mån sådan redovisats
för visst verksamhetsår,
© fortlöpande under
verksamhetsåret tillskjuta för
driften erforderliga rörelsemedel
samt
• såsom lån tillhandahålla SL de
investeringsmedel som
landstinget finner böra ställas till
SL:s förfogande

Landstinget åtager sig att
•

•

•

täcka S L s och dotterbolagens
förlust i den mån sådan redovisats
för visst verksamhetsår,
fortlöpande under
verksamhetsåret tillskjuta för
driften erforderliga rörelsemedel
samt
såsom lån tillhandahålla SL de
investeringsmedel som
landstinget finner böra ställas till
S L s förfogande

Koliektivtrafikanläggningar m m

Kollektivtrafikanläggningar m m

Stockholms läns landsting har den
formella nyttjanderätten till
kollektivtrafikanläggningar samt
äganderätten till vissa trafikfastigheter.
Ansvaret i förhållande till SL förtydligas
nedan.

Stockholms läns landsting har den
formella nyttjanderätten till
kollektivtrafikanläggningar samt
äganderätten till vissa trafikfastigheter.
Ansvaret i förhållande till SL förtydligas
nedan.

Landstinget upplåter, utan ersättning, till
SL, med den rätt landstinget har, dels till
landstinget upplåtna tunnelbane-,
spårvägs- och övriga trafikanläggningar,
dels de anläggningar landstinget utfört,
förvärvat eller innehar för den kollektiva
trafiken dels den rätt till mark i övrigt som
erfordras för S L s verksamhet som
landstinget anskaffat.

Landstinget upplåter, utan ersättning, till
SL, med den rätt landstinget har, dels till
landstinget upplåtna tunnelbane-,
spårvägs- och övriga trafikanläggningar,
dels de anläggningar landstinget utfört,
förvärvat eller innehar för den kollektiva
trafiken dels den rätt till mark i övrigt som
erfordras för S L s verksamhet som
landstinget anskaffat.

Landstingets skyldigheter oeh rättigheter
som landstinget genom avtal åtagit sig
eller förvärvat i förhållande till kommun
eller annan markägare ska äga giltighet
gentemot SL. Landstinget behåller dock
ansvaret for genom nämnda avtal gjorda

Landstingets skyldigheter och rättigheter
som landstinget genom avtal åtagit sig
eller förvärvat i förhållande till kommun
eller annan markägare ska äga giltighet
gentemot S L Landstinget behåller dock
ansvaret för genom nämnda avtal gjorda

inskränkningar i skyldigheter som enligt
lag åvilar kommun eller annan.

inskränkningar i skyldigheter som enligt
lag åvilar kommun eller annan.

Om, och i den omfattning, tredje parts
tillstånd, samtycke eller annan åtgärd
(gemensamt benämnt "tillstånd") behövs
för att genomföra upplåtelse samt
överföring av rättigheter och skyldigheter
enligt ovan ska parterna så snart det är
möjligt gemensamt söka erhålla sådana
tillstånd. För det fall tillstånd inte erhålls,
samt för tiden fram till sådant(a) tillstånd
erhållits ska SL, i den omfattning som de
underliggande rättigheterna och
skyldigheterna tillåter, agera på uppdrag
av landstinget avseende samliga
landstingets åtaganden.

Om, och i den omfattning, tredje parts
tillstånd, samtycke eller annan åtgärd
(gemensamt benämnt "tillstånd") behövs
för att genomföra upplåtelse samt
överföring av rättigheter och skyldigheter
enligt ovan ska parterna så snart det är
möjligt gemensamt söka erhålla sådana
tillstånd. För det fall tillstånd inte erhålls,
samt förtiden fram till sådant(a) tillstånd
erhållits ska SL, i den pmfattning som de
underliggande rättigheterna och
skyldigheterna tillåter, agera på uppdrag
av landstinget avseende samliga
landstingets åtaganden.

Landstingets ansvar för rättigheter och
skyldigheter avseende mark anskaffad
genom expropriation bestäms med
hänsyn till expropriationsdomen.

Landstingets ansvar för rättigheter och
skyldigheter avseende mark anskaffad
genom expropriation bestäms med
hänsyn till expropriationsdomen.

SL ska under förutsättning av
trafiknämndens och i förekommande fall
landstingsfullmäktiges godkännande

SL ska under förutsättning av
trafiknämndens och i förekommande fall
landstingsfullmäktiges godkännande

© genomföra inköp och försäljning
av mark samt förändringar av
trafikanläggningar.

» genomföra inköp och försäljning
av mark samt förändringar av
trafikanläggningar.

•

o

aktivt verka för förvaltning och
utveckling av
kollektivtrafikanläggningarna för
att tillförsäkra hög trafiksäkerhet,
trygghet, tillgänglighet och service
för alla resenärer.

© aktivt arbeta för att landstingets
rättigheter tillvaratas vid drift och
utbyggnad av kollektivtrafik samt
störningsfri trafik i samband med
olika förmer av ut- och
ombyggnadsarbeten.

o

aktivt arbeta för att landstingets
rättigheter tillvaratas vid drift och
utbyggnad av kollektivtrafik samt
störningsfri trafik i samband med
olika förmer av ut- och
ombyggnadsarbeten.

© vid utbyggnad av tunnelbana och
andra fasta anläggningar
ombesörja anskaffande av mark i
enlighet med trafiknämndens

© vid utbyggnad av tunnelbana ooh
andra fasta anläggningar
ombesörja anskaffande av mark i
enlighet med trafiknämndens

aktivt verka för förvaltning och
utveckling av
kollektivtrafikanläggningarna för
att tillförsäkra hög trafiksäkerhet,
trygghet, tillgänglighet och service
för alla resenärer.

instruktioner.

instruktioner.
» projektera och bygga tunnelbana
och andra fasta
trafikanläggningar.

*

projektera och bygga tunnelbana
och andra fasta
trafikanläggningar.

*

o

förvalta och bekosta planläggning,
projektering, och utförande av
samt anskaffa mark för
driftanläggningar såsom
verkstäder, vagnhallar, och förråd
ävensom SL:s verksamhet i övrigt
erforderliga byggnader och lokaler
med till dessa anläggningar
hörande inredning och utrustning.

förvalta och bekosta planläggning,
projektering, och utförande av
samt anskaffa mark för
driftanläggningar såsom
verkstäder, vagnhallar, och förråd
ävensom S L s verksamhet i övrigt
erforderliga byggnader och lokaler
med till dessa anläggningar
hörande inredning och utrustning.

S L ska i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslut den 9
december 2008 (LS 0712-1398)
företräda landstinget i frågor som gäller
förvaltarskap och ägandefrågor
avseende kollektivtrafikanläggningar och
fastigheter. Fullmakt i enlighet med
nämnda beslut av landstingsfullmäktiges
ska finnas.

SL ska i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslut den 9
december 2008 (LS 0712-1398)
företräda landstinget i frågor som gäller
förvaltarskap och ägandefrågor
avseende kollektivtrafikanläggningar och
fastigheter. Fullmakt i enlighet med
nämnda beslut av landstingsfullmäktiges
ska finnas,

En samverkansgrupp bestående av
tjänstemän i SL och landstingsstyrelsens
förvaltning ska finnas för att planera,
informera och bereda beslut som gäller
fastighetsfrågor av strategisk betydelse.
Samverkansgruppen ska ha minst fyra
och högst sex ledamöter att fördelas lika
mellan parterna. Landstingsdirektören
respektive verkställande direktören i SL
utser ledamöterna. Samverkansgruppen
ska sammanträda minst två gånger om
året.

En samverkansgrupp bestående av
tjänstemän i SL och landstingsstyrelsens
förvaltning ska finnas för att planera,
informera och bereda beslut som gäller
fastighetsfrågor av strategisk betydelse.
Samverkansgruppen ska ha minst fyra
och högst sex ledamöter att fördelas lika
mellan parterna. Landstingsdirektören
respektive verkställande direktören i SL
utser ledamöterna. Samverkansgruppen
ska sammanträda minst två gånger om
året.

Elkraft
Elkraft

SL ska äga rätt att träffa avtal om taxor
och leverans av elektrisk energi för
driften.
Ansvar för skada

SL ska äga rätt att träffa avtal om taxor
och leverans av elektrisk energi för
driften.
Ansvar för skada

SL svarar för skada på anläggning som

SL svarar för skada på anläggning som
upplåtits till eller bekostats av S L

upplåtits till eller bekostats av SL.

SL svarar för skada i form av skakningar,
SL svarar för skada i form av skakningar, buller och dylikt från trafiken på
tunnelbanan. SL ska i övrigt svara för
buller och dylikt från trafiken på
skada på person eller egendom till följd
tunnelbanan. SL ska i övrigt svara för
av den av SL bedrivna verksamheten.
skada på person eller egendom till följd
av den av SL bedrivna verksamheten.
Uthyrning o c h reklam
U t h y r n i n g o c h reklam

Landstinget ska verka för att SL
tillförsäkras ensamrätt att upplåta
utrymme dels för reklam och för
försäljningskiosker, butiker, montrar,
skyltskåp och servicemaskiner inom
tunnelbaneanläggningen, dels för reklam
på fasta anläggningar för buss- och
spårvägstrafik jämte därtill hörande
vänthallar m m.
Intäkter av upplåtelserna enligt
föregående stycke tillfaller SL.

Landstinget ska verka för att S L
tillförsäkras ensamrätt att upplåta
utrymme dels för reklam och för
försäljningskiosker, butiker, montrar,
skyltskåp och servicemaskiner inom
tunnelbaneanläggningen, dels för reklam
på fasta anläggningar för buss- och
spårvägstrafik jämte därtill hörande
vänthallar m m.
Intäkter av upplåtelserna enligt
föregående stycke tillfaller SL.
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§128
Förslag till ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente samt AB
Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning samt specifika ägardirektiv
(TN

1203-0068)

I ärendet förelåg skrivelse 2012-10-04 från förvaltningschefen.
BESLUT
Trafiknämnden föreslås beslutaföreslå
landstingsfullmäktige
besluta

landstingsstyrelsen

att föreslå

att

godkänna föreslagna ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder
i enlighet med vad som framgår av bilaga 1,

att

godkänna föreslagna ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
i enlighet med vad som framgår av bilaga 2,

att

godkänna föreslagna ändringar i specifika ägardirektiv för AB Storstockholms
Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av bilaga 3,

arr

utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i AB Storstockholms
Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika
ägardirektiv enligt detta beslut som kan träda ikraft den 1 januari 2013,

att

uppdra åt trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik att, träffa
erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att
ombesörja och slutföra överföring av verksamhet från AB Storstockholms
Lokaltrafik till trafiknämnden i enlighet med detta tjänsteutlåtande,

Trafiknämnden föreslås, under förutsättning
del besluta

av landstingsfullmäktiges

beslut, för egen

att

uppdra åt landstingsdirektören eller den han utser att underteckna avtal för
trafiknämndens räkning i den mån avtal ska ingås mellan AB Storstockholms
Lokaltrafik och trafiknämnden;

arr

uppdra åt trafiknämndens förvaltningschef att i samarbete med AB
Storstockholms Lokaltrafik analysera behovet av och i förekommande fall
återkomma med förslag till ändringar i trafiknämndens delegationsordning och
andra relevanta styrdokument som påverkas av detta ärende; samt
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att

uppdra åt trafiknämndens förvaltningschef att avsluta avtalet om administrativa
tjänster mellan SL och trafiknämnden, inkl. färdtjänstavdelningen.

Trafiknämnden föreslås för egen del besluta
att

förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Vid protokollet
Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

