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Förslag till uppdrag angående överföring av
Waxholmsbolagets verksamhet till trafiknämnden
Bakgrund
I december 2010 beslutade landstinget om en ny politisk organisation (LS 1011-0897),
där bland annat beslöts att inrätta en trafiknämnd från och med den 1 januari 2011.
Trafiknämnden har sedan dess haft ansvaret för kollektivtrafiken på land, till sjöss och
för färdtjänst.
I samband med den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet (lag (2010:1065) om
kollektivtrafik) har reglementet tydliggjorts och anger nu att trafiknämnden fullgör
landstingets uppgifter som regional kollektMrafikmyndighet.
Landstingsfullmäktige beslutade den 6 december 2011 (LS 1110-1288) att
trafiknämnden i samarbete med AB SL ska förbereda en överföring av AB SL:s
förvaltningsorganisation till trafiknämnden. Av landstingsfullmäktiges beslut framgår
bland annat att inriktningen för etablering av den nya förvaltningsorganisationen är
att trafiknämnden så långt det är juridiskt möjligt ska fatta samma typer av beslut som
bolagsstyrelsen gjorde före den 1 januari 2011. Av beslutet framgår vidare att _
trafiknämndens förvaltning ska förses med den kompetens som krävs för att bistå
nämnden med de uppgifter som kollektivtrafiklagen ålägger. Därutöver ska all
förvaltningsorganisation som idag finns inom AB SL överföras till trafiknämnden,
förutom vad som krävs för att fullgöra bolagets fortsatta funktion och ansvar för
verkställande beslut rörande avtalsuppföljning eller kontraktsskrhaiing och liknande
juridiska omständigheter.
Ärende innehållande förslag till sådan överföring har behandlats i trafiknämnden den
löoktober 2012 (TN 1203-0068) och skall vidare till landstingsfullmäktige för beslut
den 4 december 2012.
I samband med ovanstående uppdrag har frågan väckts om inte - i syfte att säkerställa
samma synsätt och hantering av kollektivtrafiken på land, till sjöss och för
färdtjänsten - Waxholmsbolagets verksamhet bör genomlysas och därefter, i enlighet
med vad som är ekonomiskt och praktiskt möjligt, överföras till trafiknämnden.
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Uppdrag om att ta fram förslag till hur Waxliolmsbolagets verksamhet bör
överföras till trafiknämiideii
Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen att i samarbete med
Waxholmsbolaget utreda hur en överföring av Waxholmsbolagets verksamhet till
trafiknämnden bör genomföras. Sådan överföring bör ske enligt den inriktning som
landstingsfullmäktige beslutat för AB SL.
Förvaltningschefen föreslås vidare återkomma med förslag till hur sådan överföring
bör gå till samt, i enlighet med sådant förslag, föreslå ändringar i reglemente för
landstingsstyrelsen och nämnder, ändringar i bolagsordning för Waxholmsbolaget
samt ändringar i ägardirektiv.
Ovanstående uppdrag föreslås slutföras under 2013.

Förslag till beslut
Trafiknämndeii föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen
att

i samarbete med Waxholmsbolaget utreda och presentera förslag till hur en
överföring av Waxholmsbolagets verksamhet till trafiknämnden bör
genomföra; samt

att

i enlighet med sådant förslag föreslå ändringar i reglemente för
landstingsstyrelsen och nämnder, ändringar i bolagsordning för
Waxholmsbolaget samt ändringar i ägardirektiv.
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