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Missiv 

Förslag till överföring av verksamhet i Västmanlands Samtrafikförbund till 
Landstinget Västmanland. 

Medlemmarna i Västmanlands Samtrafikförbund har tagit fram bifogade utredning 
om eventuell överföring av verksamhet från Västmanlands Samtrafikförbund till 
regionala kollektivtrafikmyndigheten i Landstinget Västmanland. 

Direktionen för Västmanland s Samtrafikförbund har 2014-02-07 beslutat 
rekommendera förbundets medlemmar att fatta beslut om överföring av 
verksamheten till landstinget Västmanland enigt det avtal och förslag till beslut som 
redovisas i utredningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta utredningens förslag till avtal om landstinget Västmanlands övertagande av 
verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund. 
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Samtrafil< 
i Västmanland 

Direktionen för Västmanlands 
Samtrafikförbund 

Till Fullmäktige i 
Hallstahammars kommun. Sala kommun. 
Surahammars kommun, Västerås kommun 
och Landstinget Västmanland 

Posladress 
Västmanlands 
SamlrafikllirDnod 
721 &7 VÄSTERÅS 

Förslag om överföring av verksamheten i Västmanlands Samtrafikförbund till 
Landstinget Västmanland 

Med!err.ma!"~a ! \jästm2!l!a~ds S2mt~af!kfcrb!.1r.d har tagit fram bifcg3de 
utredning om eventuell överföring av verksamhet från Västmanlands 
Samt!"efikfbrb!Jt~d ti!! Reg!o~a!a ko!!ektivtraf!k!T!Yrld!gheterl ! Ler!dst!r.get 
Västmanland . 

Utredningen har efter en inledande kartlä~~ning av förutsättningarna bedrivits 
som en process där medlemsföreträdarna i förbundets tjänstemannaråd 
d~I~3glt ![!!s::lmmsr.s rr.ed för'/8!tr:ingschefcr: vid Landstingets 
kollektivtrafikförvaltning, Samtrafiks förbundsdirektör och VD i AB Västerås 
Lokaltrafik. ! utredningsprocessen har även gjorts 3'Jstämning8f med 
medlemsföreträdare på politisk nivå. 

Direktionen för Västmanlands Samtrafikförbund har 2014-02-07 beslutat 
rekommendera förbundets medlemmar att fatta beslut om överföring av 
verksamheten till Landstinget Västmanland enligt det avtal och förslag till 
beslut som redovisas i utredningen. Utredningen och denna rekommendation 
oversänds därför till medlemmarna för ställningstagande i respektive 
fullmäktige. 

Oesöksadress 
Centrallasarettet 
Ingilne 2 J 

Telefon 
Dir 021-176263 
YxJ 021-17 ~0(10 

F1IX 

021-175336 
E-post Org.nr 
torbjom. winb~rg@samtnlfik.se 222000~ 134 7 



Västmanlands Samtrafikförbund PROTOKOLL 

Organ 

Tid 

Plats 

Beslutande 
Landstinget 

Kommunerna 

Övriga deltagare 

Vid protokollet 

SALA KOMMUN 
2014-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- O 7 
Diarlenr20J4 J22~ IAktbilaga 2 
Opb: { Direktionsmöte Västmanlands Samtrafikförbund 

Fredagen den 7 februar i 2014, klockan 8:15 - 9:15 

Sammanträdesrummet Facklunden, Samtrafik Ing~ng 21, Väster~s. 

Tommy Levinsson 
Barbro Larsson 
Karin Thorborg 

Dorine Snäckerström 
Anna Hård af Segerstad 
Viktor Kärvinge 
Anders Rydell 
Mariette Sjölund 

Torbjörn Winberg 

Malin Va lsås 

ordförande 
tjänstgörande ersättare 
ersättare 

Väster~s, ordinarie 
Väster~s, ordinarie 
Sala 
Surahammar 
Hallstahammar 

förbund sdi rektör 

sekreterare 

§ 1 Fastställande av föredragningslista 

Direktionen beslutar 

.QJ;t faststäiia justerad föredragningslista. 

§ 2 Föregående protokoll 

§ 3. Justering 

Anmäls att protokollet för Västmanlands Samtrafikförbunds 
direktionssammanträde 2013-12-10 justerats i föreskriven ordning . 

Direktionen beslutar 

att utse Mariette Sjölund att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 4 . Nästa sammanträde 

D , rektio,,~n beslutar 

att nästa sammanträde ska äga rum 27 mars kl 13:302014, 
S~mtr'uf:k Foddund2ii :ng~ ng 21. 

1 



Västmanlands Samtrafikförbund PROTOKOLL 

2014-02-07 

§ 5. Behandling av utredningsförslag avseende förbundets 
verksamhetsövergång till Landstinget Västmanland 

Bil. Förbundsdirektören och direktionens ordförande föredrar PwC:s 
rapport rörande frågan om förbundets verksamhetsövergång t ill 
Landstinget Västmanland. 

Direktionen beslutar 

att godkänna utredningens förslag till verksamhetsöverg1\ng. 

att rekommendera förbundets medlemmar att besluta om 
veiksamhetsövergång enligt att-satser i utredningens förslag. Att
satser redovisas nedan. 

Anna Hård af Segerstad deltar ej i beslutet. 

Fbrs!zg til! b2s!utstext 2:1ligt utrcdr.ingcr:: 

Kommuniu iimäkrigei iandstlngsiuiimaktige beslutar 

Att i enl ighet med avtal (datum) låta Landstinget Västmanland 
överta verksamheten från Västmanfands SamtrafikFörbunu, 

Att medge att det egna kapita let i kommunalförbundet 1\terbetalas 
till medlemmarna och att tillg1\ngar och skulder övertas av 
Landstinget Västmanland till bokförda värden enligt beskrivningen i 
utredningen kapltei 4, 

Att uppdra 1\t direktionen i Västmanlands Samtrafikförbund att 
genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 19, 
så snart det kan ske efter 2015-01-01, 

Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen 
tiiis iikvidationen siutförts, dock iängst tiii och med 2015-12-31, 

Att uppdra åt ( ~<N) att underteckna avtalet. 

För Landstinget Västmanland tillkommer även beslut 

Att uppdra 1\t kollekti vtrafiknämnden/den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten att förbereda och genomföra 
verksamhetsövergången . 

§ 6. Mötet avslutas 
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2014-02-07 

Vid protokollet 

Mariette Sjölund 
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Utredning Samtrafik 

1. Inledning 
1.1 . Bakgrund 

I processen kring tillämpningen av den nya kollektivtrafiklagstiftningen och bildan
det av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland diskuterades för
hållandet mellan allmän och särskild kollektivtrafik. Det skedde dock utan att det 
ledde till några ställningstaganden. Diskussionen om ökad samordning mellan 
särskild och allmän kollektivtrafik har fortgått, och tanken om en gemensam 
organisation har förts fram, bland annat i Västmanlands Samtrafikförbunds 
årsredovisning för år 2012. 

Frågan om förhållandet mellan allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik är 
även föremål för utredningar på nationell nivå. Under våren 2013 kom medlem
marna i kommunalförbundet överens om att närmare utreda förutsättningarna för en 
verksamhetsövergång med avveckling av kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet med uppgift att samordna särskild kollektivtrafik, som 
sjuktransporter, fårdtjänst, skolskjutsar och anropsstyrd kollektivtrafik, bildades år 
2001. Från år 2010 ombildades förbundet till att bli ett kommunalförbund med 
direktion (istället för med fullmäktige och styrelse). Medlemmar i Västmanlands 
Samtrafikförbund är kommunerna Hallstahammar, Sala, Surahammar, Västerås och 
Landstinget Västmanland. 

1.2. Uppdrag 
PwC erhöll enligt avtal 2013-10-09 uppdraget att utföra utredningen med Carl-Åke 
Elmersjö som projektledare och med följande beskrivning, i korthet: 

Utredningen ska 

Beskriva konsekvenser av den aktuella förändringen 
Belysa förutsättningar för att genomföra överföringen av verksamhet, 
inklusive avveckling av kommunalförbundet 
Belysa inflytande- och beslutsformer efter en förändring 

• Belysa ekonomiska konsekvenser för parterna 
Belysa juridiska konsekvenser av genomförande, föreslå genomförandeplan 
och avvecklingsplan för kommunalförbundet 

I beskrivningen av målsättningen med uppdraget uttrycktes att utredningen ska 
resultera i: 

1. Beslutsunderlag inför eventuell överföring av verksamhet från 
Västmanlands Samtrafikförbund till Kollektivtrafikmyndigheten. 

2 . Eventuell verksamhetsövergång genomförs 1 januari 2015 och att kom
munalförbundet avvecklas snarast möjligt i förhållande till verksamhets
övergångens genomförande. 

Februari 2014 
1 av 15 

PwC 



Utredning Samtrafik 

Frågor om eventuellt gemensamt regelverk och överföring av myndighetsutövning 
berörs inte i denna utredning, då det i direktiven bedömts att kommunerna även i 
fortsättningen ska äga frågan om sina respektive regelverk. 

I avtalet om uppdragets utförande angavs att projektledaren inledningsvis skulle 
genomföra en kartläggningsinsats som innefattade möten och intervjuer med de 
resurspersoner som angavs i förfrågan. Efter avrapportering av den inledande 
kartläggningsfasen utsträcktes tiden för utredningsprojektet från årsskiftet in i 
första kvartalet 2014. Därmed kunde informations- och samrådsmöten in i den 
politiska nivån hos förbundsmedlemmarna inrymmas. 

Metod och utredningsprocess 
Förutom dokumentstudier har djupintervjuer genomförts med ledamöterna i 
förbundets tjänstemannaråd, förbundsdirektören, förvaltningschefen i landstingets 
kollektivtrafikförvaltning samt VD för AB Västerås Lokaltrafik. Efter denna kartläg
gningsfas har dess resultat redovisats för och diskuterats med dels utredningens 
ledningsgrupp (Thomas Wulcan, Västerås stad och Anders Åkerström, Landstinget 
Västmanland) och tjänstemannarådet (2013-12-04), dels med en grupp företrädare 
på politisk nivå (2013-12-10) och landstingets tjänstemannaberedning för regionala 
utvecklingsfrågor (2012-12-17). Dessutom har lägesrapporter lämnats till kollektiv
trafikberedningen 2014-01-17 och till kollektivtrafiknämnden 2014-01-27. 

Under denna utredningsprocess har diskussionerna lett till etappvisa ställningstag
anden om bland annat behovet aven övergripande riskanalys i beslutsunderlaget. 
Vidare har dessa diskussioner lett till en avgränsning av beskrivningen av genom
förandet i beslutsunderlaget. Det innebär att den här begränsas till att beskriva 
huvuddragen i genomförandet samt vilka organ och befattningshavare som ska ta 
ansvaret för den detaljerade planeringen och genomförandet av verksamhetsöver
gången och avvecklingen av kommunalförbundet. För att fördjupa riskbedömningen 
och få en grund för en övergripande riskanalys genomfördes 2014-01-10 en work
shop med intervjupersonerna i kartläggningen. Därefter har avtalsförslaget och be
skrivningen av genomförandet utarbetats i dialog med kommunalförbundets tjänste
mannaråd. Detta sedan förvaltningschefen och Anders Åkerström, Landstinget 
Västmanland i samråd med jurist hos Västerås stad redovisat ett grundförslag. 
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Utredning Samtrafik 

2. Förändringsiden och dess 
förutsättningar 

2.1. Förändringsiden 
Den förändringside som denna utredning hanterar innebär att den verksamhet som 
Västmanland s Samtrafikförbund bedriver överförs till Landstinget Västmanland 
genom verksamhetsövergång, och att kommunalförbundet avvecklas så snart det 
kan ske. 

2.2. Förväntade konsekvenser -fördelar 
I utredningens kartläggningsfas efterfrågades medlemsföreträdarnas syn på för
och nackdelar med den tänkta förändringen. Här framfördes en lång rad förväntade 
positiva effekter och fördelar, medan förväntade nackdelar var i stort sett obefint
liga, om man bortser från de risker som bör hanteras för att säkerställa de förvän
tade positiva effekterna. 

Följande förväntade positiva konsekvenser framfördes med hög grad av 
samstämmighet: 

Bättre trafiklösningar och i högre grad samordnade - till nytta för både 
särskild och allmän kollektivtrafik 
Lättare hantera en ökad andel anropsstyrd trafik - kapacietetsvinster och 
kvalitetsvinster 

• Minskad relativ totalkostnad eller mer effekt för samma pengar 
Förstärkt upphandlingskompetens 
Möjlighet samordna trafikledning - kundcenter - trafikupplysning, ger 
minskad sårbarhet och utökade öppettider 
Mer attraktiv arbetsgivare genom större grupper i en del 
kompetensområden 

2.3. Befarade nackdelar och risker 
Som nämnts i avsnittet ovan har det inte i kartläggningen påtalats några direkta 
nackdelar med den eventuella verksamhetsövergången. Däremot framträder en del 
risker att hantera i förberedelse och genomförande av förändringen. Det är främst 
dessa risker som har påtalats i utredningsprocessen : 

Kompetenstapp - särskilt om processen drar ut på tiden och den konkreta 
innebörden för medarbetarna är oklar 
Svårigheter förstå skillnad serviceverksamhet - myndighetsutövning, och 
skillnader i behov hos de olika grupperna av resenärer 
Otydlighet i redovisningen i förhållande till olika intressenter 

• Få till stånd IT -integration i tid och till rimlig kostnad 
Samlokalisering försenas (eftersom samlokalisering är en förutsättning för 
att kunna realisera en del av de förväntade fördelarna) 
Oförutsedda merkostnader 
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Utredning Samtrafik 

3. Riskanalys med tänkbara 
motåtgärder 

Här följer en översiktlig analys av noterade risker med noteringar av tänkbara 
ätgärder för att hantera dessa. 

3·1.1.1. Kompetenstapp 
Vid osäkerhet om framtida utveckling för en verksamhetsdel eller en hel verksam
het kan risken för att nyckelpersoner söker sig bort från organisationen. Det kan 
leda till ett kompetenstapp som minskar möjligheterna att uppnå avsedda fördelar 
med en förändring. 

Lämpliga ätgärder för att begränsa risken är här en god information och dialog före 
och efter beslut samt att finna lämpliga former för en delaktighet i genomförandet. 

3.1.1.2. Svårigheter att förstå skillnader i typer av verksamhet och 
skillnader i behov hos de olika grupperna av resenärer 

Arbetet med allmän kollektivtrafik skiljer sig en del frän arbetet med särskild 
kollektivtrafik. En av dessa skillnader är att allmän kollektivtrafik är en mer eller 
mindre renodlad serviceverksamhet, medan den särskilda kollektivtrafiken har sin 
utgångspunkt i olika former av myndighetsutövning. En annan skillnad är att den 
allmänna kollektivtrafiken riktar sig mot den breda kundgruppen "alla medborgare" 
medan den särskilda kollektivtrafiken riktar sig mot några avgränsade kundgrupper 
med särskilda behov. Dessa särskilda behov behöver ofta, t ex när det gäller sjuk
resor och fardtjänst, tillgodoses med en särskild individuell anpassning. Fel och 
brister i behandlingen av dessa olika kund grupper kan ge upphov till kvalitetspro
blem och "bad will". 

Lämpliga åtgärder för att begränsa risken är här information och kompetensut
veckling för berörda arbetsgrupper och god introduktion vid övergång till förän
drade arbetsuppgifter. 

3.1.1.3. Otydlighet i redovisningen i förhållande till olika intressenter 
Det har i kartläggningsfasen av utredningen framkommit att alla medlemmarna är 
mycket nöjda med den uppföljning och redovisning som kommunalförbundet 
tillhandahåller. Vid en verksamhetsövergäng, som innebär en fusion mellan de 
berörda organisationerna, som bland annat syftar till en ökad samordning finns risk 
för att tydligheten i redovisningen per respektive ansvarig betalare minskar. 

Lämpliga åtgärder för att begränsa risken är att så långt möjligt tillämpa den 
särredovisning som hittills använts för verksamheten även när redovisningen 
övergår i landstingets system. Detta bör kunna säkerställas på en rimlig nivå, då 
kunskapen om fördelningar efter utförd trafik finns i båda organisationerna. Det 
bör dessutom finnas ett intresse från alla berörda parter att när så är möjligt 
tillgodogöra sig samordningsvinster och i samband med detta göra gemensamma 
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Utredning Samtrafik 

bedömningar av på vilken detaljeringsnivå det är rimligt att lägga sig i kostnads
fördelningen. Det är också möjligt att medge parterna rätt att anlita oberoende 
extern granskare för att följa upp hanteringen av kostnadsfördelningen. 

3.1.1.4. Samlokalisering försenas 
Om samlokaliseringen av de berörda verksamheterna försenas kommer även en del 
av de förväntade samordningsvinsterna att låta vänta på sig. En lämplig åtgärd för 
att begränsa denna risk är att tidigt påbörja sökandet efter lämpliga lokallösningar. 
Ledningarna för de berörda verksamheterna har redan påbörjat ett sådant arbete. 

3.1.1.5. Oförutsedda merkostnader i samband med verksamhets-
övergången 

Beräkningen av såvälomställningskostnader som förväntad påverkan på framtida 
kostnader innehåller osäkerheter. Detta bland annat på grund av att möjliga 
lokallösningar och organisatoriska lösningar är svåra att överblicka i detta skede. 
Det gäller även hanteringen av tele- och IT -kommunikation. För att så snart som 
möjligt få kontroll på dessa effekter och kostnadsbilden finns en hög beredskap för 
att tidigt i genomförandearbetet skapa klarhet i dessa frågor. Redan nu har de IT
frågor som finns att hantera lagts in i den förstudie som pågår för att ta tillbaka IT
driften för den allmänna kollektivtrafikens behov från Örebro. 
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4.1 .1 . 

Ekonomisk reglering 
överlåtelsehantering 

Utredning Samtrafik 

Genomgång av balansräkning och gällande avtal 
Inledningsvis bör en genomgång av förbundets balansräkning ske för att tydliggöra 
hur de immatriella tillgångar som ännu inte är avskrivna samt de anläggnings
tillgångar som förbundet nyligen investerat i ska hanteras. Om eventuella 
justeringar i form av nedskrivningar måste göras är starkt förknippade med hur 
verksamheten avses drivas i framtiden. En genomlysning av förbundets avtal måste 
också genomföras då förbundet nyligen har tecknat avtal med nya leverantörer och 
landstingets möjligheter att ta över eller säga upp avtalen måste utredas som en del 
i överlåtelsen. Avtalsparten har möjlighet att motsätta sig övertagandet eller anse 
att avtalet måste omförhandlas. Därför måste man i genomlysningen bedöma om 
det förekommer avtal där avtalsparten har ett ofördelaktigt avtal som de genom en 
omförhandling avser förbättra, vilket kan medföra att verksamhetens driftkostnader 
ökar i framtiden. Landstinget måste även ta hänsyn till den ansvarsförbindelse som 
rör hyra av verksamhetens nuvarande lokaler och hur den ska hanteras vid en 
eventuell flytt av verksamheten. 

Eftersom kommunalförbundet och landstinget inte är skattepliktiga så finns det 
inga skattemässiga problem i överlåtelsen avseende värderingsfrågor för tillgångar 
och skulder. Överföring avser en hel verksamhetsgren, vilket innebär att överlå
telsen är mervärdesskattebefriad. 

Nedan redogörs för de delar i överlåtelsen som vi kan urskilja utifrån förbundets 
bokslut per den 31 december 2013. Nedanstående beskrivning bygger endast på de 
uppgifter som framkommer i denna redovisning. Redogörelsen nedan beskriver inte 
hur personalövergången skall hanteras. 

4·1.2. Överlåtelseavtal 
Vid en verksamhetsöverföring mellan två juridiska personer så bör ett 
överlåtelseavtal upprättas. Överlåtelseavtalet bör innefatta en specifikation i detalj 
över de tillgångar och skulder samt även över de fårpliktelser m m. som ej framgår 
av redovisningen ex lokalhyresavtal m m, som skall överlåtas. Avtalet bör även 
innehålla regler för hur eventuella fel eller justeringar, som upptäcks efter över
tagandet, skall regleras. 

Normalt så ingår även hur köpeskillingen skall beräknas och betalas. 

Hantering av förbundets tillgångar och skulder 
Förbundets icke likvida tillgångar består av kvalitetsledningssystemet FRIDA samt 
kontorsmöbler och inventarier, medan omsättningstillgångarna består i likvida 
medel samt kundfordringar, diverse kortfristiga fodringar och interimsfodringar. 
Förbundet har under sina tolv år ackumulerat tusen kronor i eget kapital för varje 
verksamhetsår och eventulla under- eller överskott har tilläggsfakturerats eller 
återbetalats till berörd medlem varje år efter bokslutet. Förbundet har inga 
långfristiga skulder och de kortfristiga skulderna består av såväl leverantörsskulder 
och kortfristiga skulder som semesterlöneskuld, övertidsskuld och pensionspremie
skuld. Vid överlåtelsen kan förbundets eget kapital återbetalas till medlemmarna 
samtidigt kommer de kortfristiga skulder som utgörs av leverantörsskulder och 
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övriga kortfristiga skulder att regleras med värdet på omsättningstillgångarna efter 
övertagandet. De kortfristiga skulder som utgör semesterlöneskuld och 
övertidsskuld övertas av landstinget och regleras över tiden. 

4.1.3.1. Immateriella anläggningstillgångar 63 tkr 
Förbundet är ägare till licenser i ett kvalitetsledningssystem (FRIDA) enligt 
redovisningen. Det bör klargöras om överföringen till landstinget av denna licens är 
nödvändig med hänsyn till att landstinget redan har licens för detta system. 

En kartläggning bör även ske avseende andra system och programlicenser som 
förbundet har och som skall vara med i verksamhetsöverföringen. 

4.1.3.2. Materiella anläggningstillgångar 308 tkr 
En förteckning över de maskiner och inventarier som finns i förbundets ägo skall 
upprättas inför överföringen. Det kan även vara nödvändigt att genomföra en 
inventering av andra inventarier som finns i förbundet, men som kostnadsförts 
löpande. Dessa skall ej värderas utan endast förtecknas och överföras. Anledningen 
till detta är att det, ur ett internkontrollperspektiv, är viktigt att samtliga tillgångar 
kvarstår i verksamheten. Det finns alltid en viss risk vid en verksamhetsöverföring 
att vissa inventarier som ej är med i redovisningen försvinner och ingen saknar 
dessa. 

Eventuella ombyggnationer i befintliga lokaler måste hanteras särskilt beroende på 
om verksamheten skall kvarstå i dessa lokaler eller flyttas ut. Skall lokalerna 
tömmas och att de åtgärder man utfört ej går att ta med sig så skall dessa skrivas 
ned och påverka det egna kapitalet innan överföring. 

4.1.3.3. Kortfristiga fordringar 5·147tkr 
Samtliga fordringar som finns vid överföringstillfället skall finnas i en förteckning 
(ex kundreskonta). Viktigt att eventuella nedskrivna fordringar som fortfarande 
finns under bevakning också finns dokumenterade. Hanteringen avseende 
eventuella fordri ngar som ej kommer att regleras måste klargöras i 
överföringshandlingarna dvs vem som får stå denna kostnad. 

Eventuella skattefordringar (moms) kan troligtvis ej överföras utan här kommer ett 
inflöde av likvida medel att ske efter överföring som måste regleras i 
överföringshandlingarna dvs att förbundet överför dessa medel till landstinget när 
de inflyter. 

Interimsfordringarna som är beräknade eller uppskattade måste också hanteras 
särskilt. För högt bedömda fordringar kan hanteras i en slutlig avräkning med 
förbundsmedlemmarna alternativt i en avräkning mot medlemskommunerna i den 
nya verksamheten. Det samma gäller interimsskulderna. 

Samtliga gäldenärer måste även informeras om att fordran övertagits av 
landstinget. 
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4.1.3-4. Kassa & bank 25.763 tkr 
De kvarvarande kassa och banktillgodohavanden som finns i förbundet skall 
överföras till landstingets konton i samband med överföringen enligt 
överlåtelseavtal. 

Samtliga bankkonton skall avslutas och eventuell ränta som ej medtagits i 
avräkningen måste hanteras i överenskommelsen. 

4.1.3.5. Kortfristiga skulder 24.333 tkr 
Liksom fordringarna så skall samtliga skulder redovisas i en förteckning vid 
överlåtelsen. Eventuella tvistiga skulder eller liknande bör dokumenteras och 
bifogas till f6rteckningen så att en korrekt uppföljning sker. 

Rena leverantörsskulder skall regleras av landstinget vid övertagandet och kräver 
ingen annan åtgärd. Eventuella övriga skulder där det finns någon form av avtal, 
reversskuld eller liknande skall kommuniceras med fordringsägaren och godkännas 
av denne. 

Personalskulder, vilket innefattar pensionspremieskulden, övertas av landstinget 
och regleras till personalen framåtriktat i den nya verksamheten. 

Enligt redovisningen så finns ingen historisk pensionsskuld i förbundet och vi 
förutsätter att den redovisade pensionsskulden avser obetalda pensionspremier. 

4.1.3.6. Eget kapital 6.948 tkr 
Förbundets egna kapital skall återbetalas till medlemmarna enligt 
överenskommelse i förbundet. Detta bör ske innan överföringen till Landstinget 
genomförs. Alternativt så övertas det egna kapitalet som skulder till 
förbundsmedlemmarna. 

Överlåtelsehantering 
Nedan beskrivning utgår från preliminära siffror från bokslut 31/12 2013. 

Om överlåtelsen skall ske per den 1 januari 2015 så utgår man från bokslut 31 
december 2014. Då erhåller man en avstämd och granskad balansräkning. 

Balansräkning 31/12 2013: 

Tillgångar 

Imm. Anl. TilIg 
Mat. Anl tillg 
Kortfr fordringar 
Kassa & bank 

Summa 

Februari 2014 

PwC 

Skulder & EK 

63 Eget kapital 6.948 
308 
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Steg l 

Det egna kapitalet fördelas enligt den gällande fördelningsmodellen och återbetalas 
till respektive delägare. Utbetalningen minskar Kassa & bank med 6.948 tkr och det 
egna kapitalet reduceras till o tkr. 

Balansräkning 31/12 2013 - Efter återbetalning av EK: 

Tillgångar Skulder & EK 

Imm. Anl. Tillg 63 Eget kapital o 
Mat. Anl tillg 308 
Kortfr fordringar 5.147 Kortfr skulder 24.333 
Kassa & bank 18.815 

Summa 24·333 24·333 

Steg 2 

En överlåtelsehandling med tillhörande specifikationer för respektive post i 
balansräkningen upprättas och bifogas överlåtelseavtalet. Eftersom tillgångarna är 
lika stora som skulderna så uppkommer ingen köpeskilling. Landstinget övertar 
samtliga tillgångar och skulder och ingen köpeskilling erläggs. 

Steg 3 

Efter överföringen av tillgångar och skulder så är förbundets balansräkning tom. 
Förbundet kan därmed likvideras. 

Steg 4 

Eventuella korrigeringar efter övertagandet i övertagna tillgångar och skulder skall 
regleras enligt den överenskommelse som man träffar i samband med överlåtelsen. 

Praktiska frågor i samband med överföringen 

Under 2014 bör verksamheten kartlägga alla sina avtal, licenser,rättigheter och 
förpliktelser. Samtliga motparter bör kontaktas och informeras om landstingets 
övertagande och att Landstinget blir deras nya avtalspart efter den 31/ 12 2014. 

Verksamheten bör även inför övertagandet inventera verksamheten på inventarier 
som ej finns med i balansräkningen. 

Verksamhetsöverlåtelsen skall ske per den 1/ 1 2015, vilket innebär att överföringen 
av tillgångar och skulder skall ske utifrån redovisade värden i bokslutet per den 
31/122014. Eftersom detta bokslut inte är upprättat per den 1/ 1 2015 så innebär det 
att överföringen, som är beskriven ovan, inte sker förrän bokslutet är upprättat och 
granskat. När detta är klart så dokumenteras överföringen i en överlåtelsehandling 
som specificerar övertagna tillgångar och skulder. Med anledning av att detta sker 
under 2015 så kommer vissa poster att ha förändrats ex. kundfordringar och 
leverantörsskulder som reglerats, ränta på bankkonto m m. För dessa poster så skall 
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en slutlig avräkning ske så snart det är möjligt. Avräkningen innebär att om 
förbundet får en intäkt hänförlig till 2014 så skall den bokföras som kassatillgång 
och motbokas skuld till landstinget och tvärtom om det är en kostnad. Nettot av 
dessa poster skall sedan regleras mellan förbundet och landstinget . För intäkter och 
kostnader hänförliga till 2015 så skall förbundet vidarefakturera dessa till 
landstinget. Ett exempel är om förbundet erhåller ränta på banktillgodohavanden fr 
O m den l/l 2015 till överföringsdatumet så är det landstingets ränteintäkt. Detta på 
grund av att övertagandet skedde den 1/12015 och därefter så är bankmedlen 
landstingets trots att de ännu inte överförts. 
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5. Planering av genomförandet 
Enligt förbundsordningens nittonde paragraf finns inga hinder för likvidation så 
länge medlemmarna är överens om beslutet. En förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i dess helhet ska upprättas med tillhörande redovisningshandlingar, 
och när berättelsen och handlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst. 

I förbundsmedlemmarnas beslut om godkännande av avtal om verksamhetsöver
gäng läggs även ett uppdrag till kommunalförbundets direktion att verkställa 
likvidationen enligt förbundsordningen. Samtidigt fattas beslut i direktionen och i 
landstingets kollektivtrafiknämnd om att ge förvaltningschefen i kollektivtrafikför
valtningen i uppdrag att i samverkan med förbundsdirektören i förbundet planera 
och genomfora verksamhetsövergängen. För detta arbete bör det formas en arbets
grupp där även tjänstemannarådet ingår. Det är viktigt att tidigt klargöra organi
seringen, hanteringen av verksamhetssystem och rutiner etc. för att säkerställa 
kontinuitet i verksamheten. Det är viktigt att den hantering som medlemmarna 
visat stor uppskattning av ska kunna fortgå med samma typ av särredovisning för 
respektive nyttjare och tillämpning av fördelningsprinciper och nycklar som idag. 
Intentionen är att i genomförandet finna lösningar som möjliggör ytterligare förbät
tringar, som exempelvis att Samtrafikförbundets befintliga avtal om transport
tjänster hanteras av AB VL för att möjliggöra en samordning med befintliga 
operatörsavtal. Och vidare att nya avtal som tecknas med transportörer i särskild 
kollektivtrafik handläggs med full transparens för berörd kommun. 

En viktig utgångspunkt for genomförandearbetet är de förväntade positiva effekter
na och att motverka och begränsa de risker som framgår av avsnitten 2 och 3 ovan. 
Den arbetsrättsliga hanteringen av verksamhetsövergången regleras i Lagen om 
anställningsskydd (LAS) § 6b. Facklig samverkan och förhandling om verksam
hetsövergången genomförs. Detta ligger sedan till grund för erbjudandet till varje 
anställd i förbundet att acceptera verksamhetsövergäng. En viktig del i arbetet är att 
säkerställa en så bra övergång som möjligt för enskilda medarbetare. Det är därför 
viktigt att vid samma tillfålle som den arbetsrättsliga processen beskrivs lämna 
information om hur landstinget planerar övertagandet/mottagandet rent 
verksamhetsmässigt. 

I avsnitt 4 ovan ges underlag för den ekonomiska regleringen och hanteringen av 
förbundets likvidation, samt praktiska räd i genomförandet, bland annat avseende 
överföring av avtal. 

5.1. Kostnader för verksamhetsöverföringen och 
avvecklingen av förbundet 

Omställningskostnaderna har beräknats i samråd med förvaltningschefen. Samtliga 
delar grundar sig på övergripande bedömningar. 

Sammanställning över beräknade utgifter i samband med omställningen: 
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• Anskaffning av möbler och annan utrustning, dubbla kontorshyror under 3 
månader samt faktiska flyttkostnader: 1,3 mkr 

• Flytt av IT -utrustning, behov av ny utrustning för tele- och IT
kommunikation: 0,7 mkr 

• Kostnader för gemensamma möten och andra inslag i kulturfusionen samt 
intern och extern information/kommunikation om förändringen: 0,4 mkr 

Sammantaget beräknas utgifterna i samband med omställningen till cirka 2,4 mkr. Av 
dessa är cirka 0,4 mkr utgifter som kommer även utan en verksamhetsövergång. Av 
de 2,4 mkr utgör 1,6 mkr temporära driftkostnader medan 0,8 avser investeringar. 

5·2. Effektiviseringsvinster och andra effekter på 
kostnadsutvecklingen 

Det har under utredningsprocessen framförts önskemål om att kvantifiera de 
förväntade effekterna av verksamhetsövergången för att möjliggöra en utvärdering i 
efterhand. Som framgår ovan i avsnitt 2 finns förväntningar på att den tänkta 
samordningen mellan Samtrafiks och Kollektivtrafikmyndighetens verksamhet ska 
ge fördelar för både den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken. Båda dess::! 
områden förväntas få en kostnadsökning över tiden framåt, främst på grund av 
ökande trafikvolymer och höjda kvalitetskrav. Det kommer därför att vara svårt att 
tydligt avläsa effekterna aven verksamhetsövergång i ekonomiska termer. Här 
redovisas en översiktlig bedömning av effekter baserat på en dialog med förvalt
ningschefen. 

En extern gemensam lokalisering kan komma att medföra en kostnadsökning för 
lokaler. Kostaden för tele- och IT-kommunikation beräknas genom samordning på 
sikt kunna ge en besparing. Samordningsmöjligheterna mellan Kundcenter, 
Beställningscentral och Trafikupplysning samt inom gemensam administration 
beräknas ge en höjd kvalitet och senareläggningar av rekryteringar. Den största 
potentialen för samordningsvinster torde ligga i trafikeringskostnaden när en 
helhetsplanering för samtliga trafikslag uppnås. 

Till detta kan läggas även andra effekter, som att den nya gemensamma organisa
tionen skapar förutsättningar för en utökad samverkan inom särskild kollektivtrafik 
med de kommuner som inte är medlemmar i Samtrafikförbundet. Om flera 
kommuner ansluter sig ökar sannolikt effektiviseringspotentialen ytterligare. 
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6. Förslag till beslut 
Handläggningen av detta förslag föreslås behandlas på följande sätt: Utredningen 
överlämnas till kommunalförbundets direktion som med rekommendation till 
medlemmarna överlämnar utredningen och beslutsförslag för beredning och beslut 
i respektive fullmäktige. 

För att kunna genomföra verksamhetsövergång enligt den nämnda förändrings iden 
tecknar medlemmarna i Västmanlands Samtrafikförbund bilagda avtal och fattar 
följande samstämmiga beslut om förändringen: 

Kommunfullmäktige/ landstingsfullmäktige beslutar 

Att i enlighet med avtal (det till denna rapport bilagda avtalet upprättat och daterat) 
låta Landstinget Västmanland överta verksamheten från Västmanlands 
Samtrafikförbund, 

Att medge att det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlem
marna och att tillgångar och skulder övertas av Landstinget Västmanland till 
bokförda värden enligt beskrivningen i utredningen kapitel 4, 

Att uppdra åt direktionen i Västmanlands Samtrafikförbund att genomföra 
likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 19, så snart det kan ske efter 
2015-01-01, 

Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills 
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2015-12-31, 

Att uppdra åt (NN) att underteckna avtalet. 

För Landstinget Västmanland tillkommer även beslut att uppdra åt kollektivtrafik
nämnden/den regionala kollektivtrafikmyndigheten att förbereda och genomföra 
verksamhetsövergången. 
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7. Bilaga: Förslag till avtal om 
Landstinget Västmanlands över
tagande av verksamhetfrån 
Västmanlands samtrafiliförbund 

§ 1 Avtalsparter 
Detta avtal tecknas mellan Landstinget Västmanland och kommunerna 
Hallstahammar, Sala, Surahammar och Västerås. Avtalet fastställs genom beslut i 
respektive fullmäktige. 

§ 2 Verksamhet som Landstinget Västmanland tar över från 
Västmanlands Samtrafikförbund 

Landstinget Västmanland skall från 1 januari 2015 överta och utföra all verksamhet 
som Västmanlands Samtrafikförbund bedrivit vid överföringstidpunkten på 
uppdrag av sina medlemmar. 

Detta innebär att Landstinget Västmanland skall, enligt vad som är förenligt med 
lag, tillhandahålla organisation för drift aven gemensam beställningscentral och för 
upphandling, planering och drift av; 

1. Sjuktransporter enligt Lag (1001=419) om resekostnadsersättning vid 
sjukresor 

2. Färdtjänst enligt lag (1997=736) om fardtjänst 

Vidare tar Landstinget Västmanland över all den verksamhet som 
kommunalförbundet Västmanlands Samtrafikförbund tillhandahållit sina 
medlemskommuner vid överföringstillfallet, d.v.s. gällande planering, 
upphandling och drift av; 
A. Skolskjutsar enligt Skollag (1985:1100) och Lag om kommunernas skyldighet 
att svara för vissa elevresor (SFS nn991:111O) 
B. Anropsstyrd kollektivtrafik 
C. Övriga transporter enligt speciella avtal 

Landstinget Västmanland kan även åta sig uppgifter som innefattar myndighets
utövning under förutsättning att det är förenligt med lag. 

§ 3 Organisation 
Den övertagna verksamheten skall samordnas med landstingets organisation för 
allmän kollektivtrafik, inklusive även kollektivtrafikmyndighetens berednings- och 
samrådsorganisation. 

§ 4 Förändringar i uppdrag 
Förändringar i uppdrag hanteras inom budgetprocessen, om det kan hänföras till §2. 

Landstinget Västmanland kan även komma att teckna motsvarande avtal med 
kommun som inte varit medlem i Västmanlands Samtrafikförbund. 
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§ 5 KostnadsIördelning 
Huvudprincipen för fördelningen av kostnaderna är att varje kommun respektive 
landstinget skall betala för den verksamhet som de fått utförd. 

A. Transportkostnader 

Transportkostnaden belastar den part, landstinget eller kommun, vilken 
transporten avser. 

B. Driftskostnader och administrativa kostnader m.m 

Gemensamma kostnader för driften av trafik inom detta avtal, såsom personal, 
lokaler, inventarier, administration mm ska fördelas mellan medlemmarna enligt 
följande; 

1. Kostnader som direkt kan hänföras till en viss kommun eller landstinget belastar 
denne direkt. 
2. Övriga kostnader fördelas efter andelen resor multiplicerat med en 
prestationsbaserad koefficient. Eftersom resorna kostar olika mycket att 
administrera har olika restyper tilldelats prestationsbaserad koefficienter. 

§ 6 Redovisning av utförda tjänster och dess ekonomi. 
Om inte annat överenskoms skall Landstinget Västmanland rapportera utförandet 
av tjänsterna på motsvarande sätt som skett från Västmanlands Samtrafikförbund, 
d.v.s. med månadsrapport. 

§ 7 Budget och betalning av utförda uppdrag 
För verksamhetsåret 2015 övertar Landstinget budgeten som fastställs i Västman· 
lands Samtrafikförbund. Betalning sker till landstinget i förskott och månadsvis 
utifrån årsbudgeten. Slutreglering av respektive kommuns köp av tjänster sker efter 
genomfört verksamhetsår. Kommunerna har möjlighet att på egen bekostnad 
gemensamt utse oberoende extern revisor att granska den årliga slutregleringen. 

Budget för efterföljande år fastställs i samråd mellan Landstinget Västmanland och 
berörd kommun och följer tidplanen i landstingets budgetprocess. 

§ 8 Taxor, avgifter och regelverk 
Kommunerna och landstinget bestämmer enskilt själva över taxor och avgifter. 

Regelverk för färdtjänst och skolskjutsar ansvarar respektive kommun för om inte 
annat överenskoms. Landstinget ansvarar för regelverket för sjukresor. 

§ 9 Uppsägning av detta avtal 
Kommun som vill säga upp detta avtal skall skriftligen meddela Landstinget Väst
manland om detta. Uppsägning av detta avtal är 24 månader under de första två 
verksamhetsåren (2015-2016). Därefter gäller 12 månades uppsägningstid. Vid 
uppsägning under löpande upphandlat trafikavtal förbinder sig kommunen att 
överta trafikavtalet. 
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