AB Storstockholms Lokaltrafik

2006-01-19

Styrelsen

Motion 2003:38 om att avbolagisera AB
Storstockholms Lokaltrafik
Stockholms läns landsting har remitterat en motion där tre
motionärer föreslår en avbolagisering av SL och att en nämnd
inrättas för kollektivtrafiken. Motionen bifogas.
SLs synpunkter
SLs verksamhet har sedan tidigt 1900-tal bedrivits i aktiebolagsform med de utvecklade regler som gäller för denna
associationsform. AB Stockholms Spårvägar (SS) ombildades
1967 till AB Storstockholms Lokaltrafik för att samordna länets
lokaltrafik.
Sammanfattningsvis framför motionärerna att de uppgifter SL
ansvarar för kan fullgöras av en nämnd. Vidare skulle den
demokratiska insynen öka om SL omvandlades från ett
aktiebolag till en förvaltning.
I liket med en nämnd inom landstingets förvaltningsorganisation
är styrelsen i SL politiskt tillsatt. Ledamöter och suppleanter utses
av landstingsfullmäktige. Av styrelsens arbetsordning framgår att
SL är ett offentligt ägt bolag som lyder under den s k
offentlighetsprincipen samt att styrelsen ska värna största möjliga
öppenhet och insyn i verksamheten i förhållandet till
medborgarna. I bolagsordningen regleras bl a ägarens insyn i
bolaget genom att landstingsfullmäktiges yttrande skall inhämtas
innan bolaget fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för bolagets verksamhet (§17).
Rent praktiskt genomförs en ”avbolagisering” genom att
landstinget eller annan part förvärvar SLs tillgångar. En indikation
på SLs tillgångar är det återanskaffningsvärde på mellan 80-100
miljarder kronor som beräknats för infrastrukturen. I en noggrann
konsekvensanalys av en ”avbolagisering” måste bl a följande
beaktas.
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Î Konsekvenserna för styrning och ledning av verksamheten.
Î Genomgång av SLs omfattande avtalsportfölj (bl a trafik-,
underhålls- och finansavtal).
Î Eventuella skatteeffekter vid en försäljning av SLs tillgångar.
Frågan om vilken associationsform SL ska ha i framtiden anser
bolaget vara ett rent politiskt ställningstagande för ägaren och tar
därför inte ställning i frågan.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att

som yttrande över motion 2003:38 överlämna denna
skrivelse.
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