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Specifika ägardirektiv för WÅAB
Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) ägs av Stockholms läns landsting
genom Landstingshuset AB och har enligt gällande bolagsordning till
ändamål för sin verksamhet att inom Stockholms län bedriva rederirörelse.

Bolagets uppdrag
Nuvarande lydelse

Bolaget skall kontinuerligt
utveckla passagerar- och
godstrafiken i skärgården för
fastboende, fritidsboende och andra
besökare.

Föreslagen lydelse

Bolaget skall kontinuerligt
genomföra de åtgärder som
beslutats av trafiknämnden vad
avser utveckling av passagerar- och
godstrafiken i skärgården för
fastboende, fritidsboende och andra
besökare.

Nuvarande lydelse

Bolagets utvecklingsansvar
gäller även för arbetsresor och
resor för besökare i hamntrafiken.

Föreslagen lydelse

Bolaget skall även kontinuerligt
genomföra de åtgärder som
beslutats av trafiknämnden vad
avser utveckling av arbetsresor och
resor för besökare i hamntrafiken.

Bolaget skall verka aktivt för att utveckla eget och entreprenörers
tonnage vad beträffar tillgänglighet, kvalitet, miljö, säkerhet och komfort.
Ett gott underhåll skall syfta till hög drifttillgänglighet samt bibehållna
värden och standard.



Det särskilda ansvar SLL tagit för det kulturhistoriska tonnaget
(Storskär, Norrskär och Västan) skall förvaltas väl.



Bolaget skall aktivt verka för att vidareutveckla de affärsmässiga
relationerna med anlitade entreprenörer för person- och godstransporter.
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Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt uppföljning av ingångna avtal med
entreprenörer.
Bolaget skall sträva efter att finna lämpliga incitamentssystem för
anlitade entreprenörer.



Bolaget skall bedriva en aktiv dialog med faktiska och potentiella
resenärer för att få dessa att besöka skärgården och resa med Waxholmsbolaget och som ett led i detta regelbundet bl a genomföra olika typer av
resenärs-, kund- och marknadsanalyser i syfte att öka effektivitet och
säkerhet inom kollektivtrafikssystemet.



Nuvarande lydelse

Bolaget skall tillsammans med
andra trafikverksamheter inom
länet verka för samordning med
särskild bäring på SL,
Färdtjänstnämnden och
Regionplanenämnden.

Föreslagen lydelse
Punkten utgår

Nuvarande lydelse

Bolaget skall samverka även
med externa intressenter såsom
skärgårdskommunerna, Banverket,
SJ, Rikstrafiken, Länsstyrelsen i
Stockholms län samt
Skärgårdsstiftelsen.

Föreslagen lydelse

Bolaget skall i enlighet med
trafiknämndens beslut samverka
med externa intressenter såsom
skärgårdskommunerna, Banverket,
SJ, Rikstrafiken, Länsstyrelsen i
Stockholms län samt
Skärgårdsstiftelsen.

Bolaget skall i sin verksamhet eftersträva hög kostnadseffektivitet samt
bedriva sin verksamhet affärsmässigt och med beaktande av samhällsekonomiska bedömningar.



Landstingets ekonomiska krav på bolaget fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget.



