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Avtal om överlåtelse av Jönköpings Länstrafik 
AB:s verksamhet  

Bakgrund 
Från och med 2012-01-01 gäller Lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065).  
 
I lagen regleras att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet 
som  

• beslutar om trafikförsörjningsprogram 
• ingår avtal om trafik och tillhandhållande av trafik. 

 
Lagen möjliggör ett friare marknadstillträde som innebär att kollektivtrafikföretag 
fritt och inom alla geografisk marknader får etablera kommersiell trafik. 
 
Landstingsfullmäktige har 2011-03-08, § 9,  beslutat att Landstinget från och med 
2012-01-01 ensamt ska bära ansvaret för regional kollektivtrafik och därmed vara 
kollektivtrafikmyndighet för Jönköping län. Motsvarande inriktningsbeslut har 
fattats av länets kommuner 
 
Inriktningsbeslut har följts av en överenskommelse 2011-04-15 med länets 
kommuner i vilken regleras en skatteväxling på 33 öre samt att Landstinget blir 
ensam ägare till Jönköpings Länstrafik AB. Överenskommelsen har godkänts av 
landstingsfullmäktige 2011-06-22, § 58.  
 
Landstinget förvärvar samtliga aktier i Jönköpings 
Länstrafik AB 
Landstinget kommer 2012-01-02 att av länets kommuner förvärva samtliga aktier 
i bolaget. Köpeskillingen utgör aktiernas nominella värde d.v.s. sammantaget 7,5 
miljoner kronor. 
 
Trafikverksamheten ska enligt landstingsstyrelsens beslut 2011-02-22, § 29  
drivas i förvaltningsform. Under förutsättning att inga skattemässiga eller andra 
negativa konsekvenser uppstår ska bolaget likvideras.  
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Det har visat sig att ett komplett verksamhetsövertagande kan innebär risk för 
skattemässiga konsekvenser till den del som avser övertagande av bolagets ägda 
tåg. En marknadsvärdering av tågen skulle kunna innebära att en överlåtelse till 
Landstinget utlöser beskattning av den reavinst som uppstår.   
 
Detta innebär att bolaget tills vidare bör fortleva och som enda verksamhet att till 
Landstinget hyra ut tåg. 
 

Överlåtelseavtal 
Överenskommelse har  2011-12-20  träffats mellan Jönköpings Länstrafik AB och 
Landstinget kring överlåtelse av verksamheten (bilaga). I överenskommelsen 
regleras att Landstinget 2012-01-01 övertar  

• tillgångar och skulder enligt förteckning bilaga 2.1.a till det värde som 
gäller 2011-12-31 

• korttids- och förbrukningsinventarier till ett bedömt marknadsvärde på 
500 000 kronor, bilaga 2.1.b 

• arbetsgivaransvar för anställda förtecknade i bilaga 4  
• samtliga avtal förtecknade i bilaga 5 och under förutsättning av respektive 

motparts godkännande. 
 
Förutom tillgångar och skulder hänförligt till ägda tåg kommer vissa kortfristiga 
fordringar och skulder att regleras via bolaget. 
 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna avtal med Jönköpings Länstrafik AB, daterat 2011-12-20 avseende 
överlåtelse av verksamhet.  
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 
ekonomidirektör 
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Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 10 
Dnr 
LK11- 
0010 
 

Avtal om överlåtelse av Jönköpings Länstrafik AB:s 
verksamhet  
Föreligger överlåtelseavtal mellan Jönköpings 
Länstrafik AB och Landstinget.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 
besluta 
 
att godkänna avtal med Jönköpings Länstrafik AB, 
daterat 2011-12-20 avseende överlåtelse av 
verksamhet.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 


