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Landstingsstyrelsen

Uppdrag om att till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utfärda fullmakt att
företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna och tilläggsavtal med SL om samordning, utbyggnad och drift av kollektiva trafiksystem
inom Stockholms län

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag om att fullmakt utfärdas till AB
Storstockholms Lokaltrafik SL om att företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningar och tilläggsavtal med SL om samordning, utbyggnad och drift av
kollektiva trafiksystem inom Stockholms län.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att utfärda fullmakt till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) att företräda landstinget
som ägare av kollektivtrafikanläggningarna
att godkänna tilläggsavtal, Avtal om kollektivtrafikanläggningar, med AB Storstockholms Lokaltrafik om samordning, utbyggnad och drift av kollektiva trafiksystem
inom Stockholms län
För att utveckla, värna om och bygga ut kollektivtrafiken ställs höga krav på att SL
har goda förutsättningar att driva och förvalta landstingets kollektivtrafikanläggningar. För detta ändamål har SL och landstingsstyrelsens förvaltning tagit fram och fär-
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digställt ett avtal – avtal om kollektivtrafikanläggningar – som utgör ett tillägg till
avtalet från 1990. Avtalet om kollektivtrafikanläggningar reglerar samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet inom Stockholms län. Detta avtal
ersätter hela det tidigare avtalet från 1990 som upphör att gälla i de delar som reglerats i det nya avtalet om kollektivtrafikanläggningar.

Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsfullmäktige har den 9 december 2008 gett landstingsstyrelsen i uppdrag
dels att till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utfärda fullmakt att företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna dels att separat ta fram ett tilläggsavtal till avtalet från 1990 mellan landstinget och SL angående samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet inom Stockholms län och att ett sådant
tilläggsavtal skall bygga på de principer som framgår av utkastet till Avtal om kollektivanläggningar.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 april 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna avtal om kollektivtrafikanläggningar (bilaga).
Landstingsfullmäktige beslutade den 9 december 2008 att överlåta förvaltningsansvaret av de landstingsägda kollektivtrafikanläggningarna. Det innebär att förvaltningen av de avtal om nyttjanderätt till mark som används för tunnelbanan, Nockebybanan och Tvärbanan ska förvaltas av SL. Den formella grunden för fördelningen
av ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan lanstinget och SL regleras i avtal från
1990. I avtalet tydliggörs det ansvarsmässiga gränssnittet mellan landstinget och SL
vad avser samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet. Med
anledning av fullmäktiges beslut ska de uppgifter som ålegat landstinget istället förvaltas av SL. I detta syfte har ett nytt avtal färdigställts. Det innebär att det gamla
avtalet från 1990 upphör att gälla i de delar som reglerats i det nya avtalet om kollektivtrafikanläggningar.
Avtalet innebär inte att det formella ägandet/rättsliga ansvaret för kollektivtrafikanläggningarna förs över till SL. Avtalet innehåller därför en bestämmelse, § 6, som
innebär att landstiget ska utfärda en fullmakt för SL att vidta de för förvaltningsuppdraget erforderliga åtgärderna. Landstingsdirektören har enligt fullmäktiges beslut
den 9 december 2008 rätt att utfärda fullmakten för landstingets räkning.
Av fullmäktiges beslut framgår även att landstingsstyrelsen fått i uppdrag att utreda
om det krävs ändringar i SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv med anledning av förvaltningsuppdraget. De smärre justeringar som krävs redovisas tillsammans med ändringarna avseende SL:s bolagshandlingar som föreslås i ärendet som
gäller överförande av färdtjänstuppgifter till SL (LS 0903-0231).
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 17 februari 2009, enligt förvaltningens förslag, beslutat att för sin del godkänna förslag till Tilläggsavtal till 1990
års avtal och uppdra åt verkställande direktören att verkställa densamma.

SL-förvaltningens tjänsteutlåtande den 26 januari 2009 bifogas (bilaga).
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Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 15 april 2009.

