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Datum

Identitet

2011-12-07

TN 1112-0268

Trafiknämnden

Försäljning av industritekniska gymnasiet
Bakgrund
AB Storstockholms Lokaltrafiks (”SL”) styrelse beslutade den 24 augusti 2010 (Kopia
på beslutsunderlaget och utdrag ur styrelseprotokollet biläggs detta dokument) att för
sin del godkänna att utifrån vissa förutsättningar sälja Industritekniska gymnasiet
(”Skolan”) som idag ägs av SL:s dotterbolag Tågia AB (556591-7233). SL:s styrelses
beslut villkorades av att styrelsen innan verkställighet av överlåtelsen skulle ges
tillfälle att godkänna framförhandlade avtal.
Styrelsen hemställde att Stockholms läns landsting skulle godkänna överlåtelsen i
enlighet med det av SL:s styrelse behandlade förslaget.
I detta ärende föreslås att Trafiknämnden å Stockholms läns landstings vägnar
godkänner en försäljning av Skolan.
Förslag och motivering
SL föreslår i första hand, i enlighet med Skolans personals uttryckliga önskemål, att
rörelsen säljs till personalen mot en marknadsmässig ersättning som baseras på en
oberoende sakkunnig värdering av rörelsen. Vidare föreslås att man via avtalskrav bl.a.
säkerställer att den idag för SL-trafiken gynnsamma kopplingen till spårbundet
underhåll liksom även målsättningen att bedriva en verksamhet med små elevgrupper,
hög lärartäthet och fokus på kvalitet (nöjda elever och mycket hög andel godkända
elever) består så långt detta ligger inom köparens kontroll.
För att i möjligaste mån gynna en bra affär för SL med beaktande av de givna
förutsättningarna och motiven skall avtalet innehålla en rätt för SL till
tilläggsköpeskilling för det fall en viss vinst uppstår i verksamheten inom viss tid efter
försäljningen från Tågia AB. För detta ändamål skall SL ges rätt att kontrollera
köparens bokföring, etc.
Om en domstol skulle komma fram till att försäljningen är olaglig (trots samtliga de
åtgärder som SL vidtagit/avser vidta för att säkerställa att försäljningen inte strider
mot kommunallagen och/eller de EU-rättsliga statsstödsreglerna, m.m.) planerar SL
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att via avtal i samband med överlåtelsen möjliggöra för att försäljningen av Skolan kan
hävas.
PwC har under hösten fått i uppdrag att göra en oberoende värdering1. SL har
försäkrat sig om att PwC tillämpar de värderingsprinciper vid verksamhetsöverlåtelser
som tidigare dokumenterats för SLL:s räkning på Utvecklingskansliets uppdrag.
Det kan noteras att Skolans verksamhet bedrivs i lokaler som ägs av SL och som enligt
avtal med Stockholms stad kommer att rivas inom ett par år. SL avser att i samband
med den framtida rivningen behandla köparen av Skolans rörelse likt vilken annan
hyresgäst som helst, dvs. i avsaknad av besittningsavstående att i egenskap av
hyresvärd stå för skäliga verifierade flyttkostnader. För det fall köparen efter rivning
av nuvarande hyreslokaler ges möjlighet att hyra andra lokaler av SL kommer
förhyrning att ske på strikt marknadsmässiga villkor (vilket även är fallet för
närvarande).
För det fall Skolans personal inte vill acceptera det pris som SL avser erbjuda mot
bakgrund av den oberoende värderingen som beräknas vara färdig inom kort och/eller
inte vill acceptera andra skäliga avtalsvillkor som SL avser erbjuda i enlighet med vad
som framgår ovan, avser SL istället att sälja Skolan efter ett offentligt
anbudsförfarande. Skolans personal får då rätt att delta i det anbudsförfarandet på
samma villkor som eventuella övriga intressenter.
SLL Juridik har för sin del meddelat att Trafiknämnden är behörig att fatta
erforderliga beslut å landstingets vägnar, dvs. det behövs inte ett särskilt godkännande
av landstingsfullmäktige.

1 Sedan den tidigare värderingen gjordes har bl.a. skolpengen förändrats och Skolan fått status som
riksrekryterande utbildning vilket påverkar värdet på rörelsen. Skolinspektionens nu gällande beslut för
Skolan är tidsbegränsat till 6 år.
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Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

godkänna att SL helägda dotterbolag Tågia AB överlåter verksamheten vid
Industritekniska gymnasiet till i första hand Skolans personal i enlighet med de
principer som framkommer av beslutsunderlaget och i andra hand till den
anbudsgivare som lämnar det bästa anbudet i samband med ett offentligt
anbudsförfarande;

att

uppdra åt SL att återkomma till trafiknämnden med förslag till avtal rörande
överlåtelsen; samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

Madeleine Raukas
Tf Verkställande direktör
Sara Catoni
chefsjurist

Bilagor:
Beslutsunderlag som skickades till SL:s styrelse inför styrelsemötet den 24 augusti
2010 samt utdrag ur protokoll från det mötet

