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Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms 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 kollektiv lokaltrafik, 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, genom dess, trafiknämnd ska
utföra den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands
samt i enlighet med trafiknämndens tillståndsgivning handha de uppgifter
som erfordras för att säkerställa en god färdtjänstservice. I detta uppdrag
ingår genomförande av upphandlingar av erforderliga varor, tjänster och
entreprenader i enlighet med trafiknämndens beslut.
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 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, samt i enlighet med
trafiknämndens beslut.

•

verksamheten följs upp utifrån intressentperspektiven kund, ägare,
samhälle, medarbetare och, leverantör sammanhållet av ett
gemensamt arbetssätt och rapporteras till ägare enligt
rapportinstruktion.

•

utreda och till trafiknämnden tillhandahålla förslag till beslut
avseende strategisk planering, trafikförsörjningsplan och allmän
trafikplikt.
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•

i enlighet med trafiknämndens beslut samverka med närliggande
kommuner, landsting och organisationer samt andra intressenter,
såsom Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB), för att uppnå väl
fungerade trafiklösningar och god färdtjänstservice i regionen.

•

förvaltning av avtal för kollektivtrafiken.

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.

Kollektivtrafikanläggningar m m
Stockholms läns landsting har den formella nyttjanderätten till
kollektivtrafikanläggningar samt äganderätten till vissa trafikfastigheter. De
formella rättigheterna som åvilar landstinget ansvarar trafiknämnden för.
Ansvaret i förhållande till SL förtydligas nedan.
Trafiknämnden fattar beslut om inköp och försäljning av mark och
förändringar av trafikanläggningar.
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 SL:s verksamhet som landstinget anskaffat.
Landstingets skyldigheter och 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 för genom
nämnda avtal gjorda 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

3 (4)
LS 1011-0949

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.

SL ska inom ramen för trafiknämndens och i förekommande fall
landstingsfullmäktiges beslut
•

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 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
instruktioner.

•

projektera och bygga tunnelbana och andra fasta trafikanläggningar.

•

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.

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.
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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
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 upplåtits till eller bekostats av SL.
SL svarar för skada i form av skakningar, buller och dylikt från trafiken på
tunnelbanan. SL ska i övrigt svara för skada på person eller egendom till
följd av den av SL bedrivna verksamheten.

Uthyrning och 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.

