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Datum

2008-08-14
Vår referens

Styrelsen

Ann-Sofie Chudi
08-686 3957

Yttrande över motion 2008:10 av Ingela Nylund Watz m fl
om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga
landstingskoncernen
Inledning
I motion till landstingsfullfäktige 2008-03-06 (bifogas) föreslår Ingela Nylund
Watz m.fl att AB Storstockholms Lokaltrafik skall infogas i den koncern,
Landstingshuset i Stockholm AB, som landstinget bildat för att samla sitt
ägande i olika bolag samt landstingsstyrelsen därmed ges en formell och
definierad roll att utöva ägarstyrning av bolaget.
Yrkande
I motionen framgår vidare att ägarstyrningen framför allt skulle stärkas inom
tre områden.
•

•

•

Ägaren ges en roll för att knyta den regionala utvecklingsplanen
(RUFS) till planeringen av AB SLs planering. I dagsläget kan det
ifrågasättas om det finns en tillräcklig koppling mellan RUFS,
landstingets budget och den strategiska och operativa planeringen
inom AB SL.
Samverkan mellan landstingsstyrelsens förvaltning kan utvecklas i den
löpande ekonomiska rapporteringen framförallt avseende
investeringarna.
Tydlighet kan skapas i ägarstyrningen via särskilda ägardirektiv och
reglementen. Ett tydligare uppföljningsansvar skapas avseende de av
landstinget fastställda besluten av policykaraktär.

SLs kommentarer till ovanstående yrkande
•

•
•

Representanter från SL deltar löpande i framtagningen av den
regionala utvecklingsplanen (RUFS). Vidare utgår all SLs långsiktiga
trafik- och infrastrukturplanering från gällande regional utvecklingsplan.
Landstingsstyrelsens förvaltning får löpande information om SLs
långsiktiga planering och redogörelser lämnas när så efterfrågas i det
strategiska utskottet.
SL följer de av Landstingsstyrelsens förvaltning angivna mallarna för
ekonomisk rapportering av investeringsprojekt.
SL lyder under samtliga av landstingsfullmäktige fastställda policys,
program etc. Uppföljning sker enligt de av landstingsstyrelsens
förvaltning fastställda mallarna för samtliga bolag och förvaltningar.
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Finns ytterligare önskemål/behov av information finns stora möjligheter att
tillgodose dessa.
Ekonomiska konsekvenser
För att inte förlora de ackumulerade underskottsavdragen som är genererade
i AB SL och vilka har ett stort betydande värde för landstingskoncernen som
helhet krävs en omfattande juridisk och ekonomisk hantering i samband med
ett infogande.
Under 2006 genomfördes en utredning avseende de juridiska och
ekonomiska konsekvenserna av en avbolagisering av AB SL, se vidare
diarienummer SL 2006-3156. Av utredningen framgår att de administrativa
kostnaderna för att genomföra en avbolagisering kan uppskattas till ett par
hundra miljoner kronor. Därtill kan kostnader för omförhandling av de mer
komplicerade avtalen tillkomma som i ett sämsta fall kan uppgå till över två
miljarder kronor. Att infoga AB SL i övriga landstingskoncernen skulle kunna
rendera motsvarande kostnad då samma process i princip måste genomföras.
I samband med ovan nämnda avbolagiseringsutredning genomförde även
landstingskontoret en organisatorisk utredning där ansvaret som
trafikhuvudman i Stockholms län belystes och behovet av ny tillståndsprövning tydliggjordes, se vidare LS ärendenummer 0305-1694.
Bildandet av Landstingshuset i Stockholm AB
Av landstingsfullmäktiges beslut 1993 framgår att skälen att bilda
Landstingshuset i Stockholm AB var att ta tillvara landstingets ekonomiska
intressen genom att det nya bolaget gav möjligheter till resultatutjämning i
koncernbokslutet mellan de i koncernen ingående bolagen. Någon
ägarstyrning skulle inte utövas genom bolaget.
Slutsats
Mot bakgrund av det ovan redovisade gällande arbetsformer och ekonomiska
konsekvenser ser SL inte att de eventuella fördelar som skulle kunna uppnås
vid infogandet av AB SL i landstingskoncernen överväger de kostnader som
infogandet skulle medföra.
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Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att som svar på motionen överlämna verkställande direktörens förslag till
yttrande.

Ingemar Ziegler
Verkställande direktör
Ann-Sofie Chudi
Chef Verksamhetsutveckling

Bilaga
Motion 2008:10 om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga
landstingskoncernen

