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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Delägarskap i Samtrafiken i Sverige AB
Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner

Ärendet
Waxholms Ångfartygs AB föreslår ett delägande i Samtrafiken i Sverige AB.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att Waxholms Ångfartygs AB blir delägare i Samtrafiken i
Sverige AB.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 april 2003.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2003.

Bilaga
WÅAB- förvaltningens tjänsteutlåtande

2002-11-26
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Ärendet och dess beredning
Waxholms Ångfartygs AB:s styrelse har den 16 december 2002, enligt
förvaltningens föreslag, beslutat att hemställa hos landstingsfullmäktige att
godkänna att Waxholmsbolaget blir delägare i Samtrafiken i Sverige AB.
WÅAB- förvaltningens tjänsteutlåtande den 26 november 2002 bifogas
(bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 april 2003 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna att
Waxholms Ångfa rtygs AB blir delägare i Samtrafiken i Sverige AB.
WÅAB önskar bli delägare i Samtrafiken i Sverige AB. Verksamheten
startade i mars 1993. Syftet är att genom samverkan mellan ägarna förbättra
för kollektivtrafikresenärer och verka för ökning av kollektivtrafikresandet,
så att det skapar merintäkter för varje ägare. Samtrafiken i Sverige AB ägs
av SJ AB, A-Train AB, BK Tåg AB, Connex AB, Destination Gotland AB,
Svenska Tågkompaniet AB samt av 21 länstrafikföretag i Sverige däribland
SL. Ägandet fördelar sig med 40,51 procent på SJ, 6,37 procent på
Västtrafik AB och 2,12 procent på övriga delägare.
Enligt Samtrafikens grundavtal kan företag som bedriver linjetrafik med
personbefordran med tåg, buss eller båt eller är trafikhuvudman definierad
enligt lagen om ansvar för viss kollektivtrafik bli delägare. Delägarskapet
innebär erbjudande om en ägarandel av 2,12 procent motsvarande en
aktiepost om 30 aktier á 1 000 kronor, totalt 30 000 kronor.
Koncernledningen har inget att invända mot WÅAB:s hemställan. Samtrafikens ekonomiska status har värderats utifrån årsredovisning 2002-06-30.
Ett delägarskap bedöms inte medföra negativa ekonomiska konsekvenser för
landstinget. Ledningen vill även understryka det principiellt viktiga i att
frågan om delägarskap i externa bolag underställs fullmäktige för beslut,
även om beloppet och ägarandel är lågt.
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Bilaga
WÅAB-förvaltningen
Förvaltningen har anfört följande:
Samtrafiken i Sverige AB:s verksamhet startade i mars 1993. Syftet är att
genom samve rkan mellan ägarna förbättra för kollektivtrafikresenärer och
verka för ökning av kollektivtrafikresandet, så att det skapar merintäkter för
varje ägare. Samtrafiken i Sverige AB ägs av A- Train AB, BK Tåg AB, SJ
AB, Svenska Tågkompaniet AB, Destination Gotland AB samt av 21 länstrafikföretag i Sverige däribland SL.
Samtrafiken är i första hand till för alla resenärer som behöver byta mellan
olika trafikslag för att nå resmålet. Verksamheten är indelad i följande
områden: utveckling, samverkan inom planering, information, taxor och
biljetter, kundservice, samt marknadsföring. Samtrafikens mest kända
aktiviteter är att hålla Tågplussystemet igång och att ge ut rikstäckande
samlingstidtabeller. Årsredovisning 2001/2001 bifogas.
Waxholmsbolaget finns sedan många år med i Samtrafikens olika system
och databaser. Genom Tågplus säljs biljetter som omfattar resande också
med Waxholmsbolaget. Sedan något år samarbetar Samtrafiken och
Waxholmsbolaget om utgivning av förenklade och översiktliga tidtabeller i
fickformat som finns tillgängliga överallt i Sverige. Waxholmsbolaget har
god nytta av detta samarbete som hittills drivits utan något avtalsförhållande
utan enbart utifrån Waxholmsbolagets goda namn och varumärke.
Enligt Samtrafikens grundavtal kan företag som bedriver linjetrafik med
personbefordran med tåg, buss eller båt eller är trafikhuvudman definierad
enligt lagen om ansvar för viss kollektivtrafik bli delägare. Samtrafiken
anser att Waxholmsbolaget väl uppfyller ovanstående samt att ett omfattand e och gott samarbete utvecklats. Waxholmsbolaget inbjuds därför till
delägarskap och erbjuds en post om post 30 aktier á 1.000 kronor som motsvarar ett ägande om 2,12 %, en ägarandel som merparten av delägarna har,
även SL.
Med tanke på fortsatt samarbete är det högst rimligt att Waxholmsbolaget
accepterar inbjudan till delägarskap enligt ovan. Beslut om delägarskap av
detta slag är en principiell fråga och skall beslutas av fullmäktige.

