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Verksamhetens omfattning och innehåll

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer
med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik,
färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB samt färdtjänstavdelningen.
Resultatet för trafiknämndens verksamhet per sista december 2011 uppgår till -248
mkr, med en samlad omsättning på 16 415 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 0 mkr
och budgeterad omsättning till 16 193 mkr.
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Sammanfattning

2.1

Resultat

Resultaträkning (Mkr)

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Förändr
%

Budget
2011

Avvik
%

Tillskott från SLL/landstingsbidrag

7 495

7 229

4%

7 495

0%

Biljettintäkter

6 115

5 648

8%

5 808

5%

Uthyrning fordon

1 323

1 299

2%

1 304

1%

Uthyrning lokaler

633

590

7%

644

-2%

Reklam

245

190

29%

205

20%
-18%

Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Köpt landtrafik
Köpt färdtjänst (inkl sjukresor)
Köpt sjötrafik
Drift och underhåll
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Reavinst/reaförlust
Avskrivningar

604

596

1%

738

16 415

15 552

6%

16 193

1%

-632

-583

8%

-596

6%

-10 092

-9 638

5%

-10 014

1%

-1 167

-1 095

7%

-1 073

9%

-199

-187

6%

-193

3%

-1 556

-1 527

2%

-1 435

8%

-688

-845

-19%

-755

-9%

-14 334

-13 874

3%

-14 066

2%

-16

-89

-1 710

-1 625

5%

-1 631

5%

Finansnetto

-602

-421

43%

-496

21%

Resultat

-248

-458

Totalt

0
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Trafiknämndens resultat 2011 uppgår efter justeringar av verksamhetens interna
mellanhavanden till -248 mkr jämfört med budgeterat 0 mkr.
De totala intäkterna inom ramen för Trafiknämndens ansvarsområde uppgår 2011
till 16 415 mkr, varav 6 115 mkr motsvarande 37 procent avser biljettintäkter.
Biljettintäkterna överstiger budget med 307 mkr motsvarande drygt 5 procent.
Avvikelsen
är hänförlig till högre biljettintäkter för SL-trafiken med 286 mkr, varav en priseffekt
på 208 mkr till följd av höjda biljettpriser från 1 september, samt något högre
intäkter för färdtjänstverksamheten och WÅAB med 14 mkr respektive 7 mkr utöver
budgeterat.
Landstingsbidraget uppgår totalt till 7 495 mkr motsvarande 46 procent av
intäkterna.
Verksamhetens kostnader 2011 uppgår till 14 334 mkr jämfört med budgeterat
14 066 mkr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för 12
817 mkr, eller 89 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för 1 238 mkr,
eller 9 procent och kollektivtrafiken på vatten för 297 mkr, eller drygt 2 procent. Till
detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning
med 20 mkr.
Trafiknämndens kostnader avviker mot budget med 268 mkr, motsvarande 2
procent.
Se vidare analys och kommentarer i förvaltningsberättelse för respektive
verksamhet.
AB SL
Resultatet per sista december 2011 uppgår till -156 mkr jämfört med budgeterat 0
mkr. Kostnaderna för SL:s verksamhet ligger 165 mkr, motsvarande 1 procent, över
budget. Årets prognos uppgår till -196 mkr.
Personalkostnaderna överskrider budget på grund av kostnader för trygghetspaket, i
samband med Översyn SL, vilket belastar utfallet med 103 mkr.
Utfallet för köpt trafik är 78 mkr, eller knappt 1 procent, högre än budget på grund
av högre kostnader kopplade till index samtidigt som kostnaderna för grundavtal
och incitament är lägre än budget.
Högre kostnader noteras för felavhjälpande underhåll som tillsammans med ökade
kostnader för snöröjning med 55 mkr, till följd av den kalla och snörika inledningen
på året, innebär totalt kostnader med 124 mkr utöver budgeterat, en ökning med 9
procent.
Försäljnings- och reklamkostnaderna, köpta tjänster samt kontorskostnader och
administrativa kostnader är lägre än budgeterat till följd av återhållsamhet på
kostnadssidan samt organisationsöversynens påverkan på verksamheten.
Färdtjänstverksamheten
Verksamhetens resultat uppgår till -92 mkr jämfört med budgeterat 0 mkr.
Verksamhetens prognos visar på ett underskott med 65 mkr.
Kostnaderna för färdtjänstverksamheten påverkas av ett ökat resande både vad avser
färdtjänst med taxi, specialfordon/rullstolstaxi och sjukresor. Resandevolymen
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överstiger budgeten med totalt 264 000 resor motsvarande cirka 7 procent.
Ökningen avser en ökad resandefrekvens.
Kostnadsökningen uppgår till 100 mkr utöver budget motsvarande knappt 9
procent. Rullstolstaxi/specialfordon svarar för drygt hälften av kostnadsökningen,
56 mkr. Kostnaderna för färdtjänstresor med taxi ökar med 25 mkr, eller 5 procent,
jämfört med budget. Motsvarande kostnadsökning för sjukresor är 14 mkr, 6
procent.
WÅAB
WÅAB redovisar ett nollresultat i enlighet med budget. Resultatet har uppnåtts
genom åtgärder för att öka intäkterna och reducera kostnaderna till ett belopp om 15
mkr. Åtgärderna har sin grund i ett ökat finansieringsbehov för verksamheten.
Verksamhetens kostnader är 7 mkr det vill säga 2 procent högre än budget att
jämföra med budgeterad utveckling -1 procent. Högre kostnader för köpt trafik
matchas av lägre kostnader för underhåll, IT och personal avseende vakanser samt
högre intäkter bland annat från ökat resande.
Färdtjänstavdelningen
Resultatet uppgår till 0,5 mkr jämfört med budgeterat 0,4 mkr. Avvikelsen förklaras
av högre personalkostnader medan övriga kostnader är motsvarande eller något
under budget.

2.2

Investeringar

Investeringar (mkr)

Bokslut
2011

Budget
2011

Prognos
2011

Bokslut
2010

SL
Tunnelbana

1 455

2 643

1 549

172

518

813

671

Lokalbanor

1 307

2 657

1 435

1 900

Buss

1 251

1 270

1 242

885

255

316

336

416

0

-1 450

-275

4 439

5 954

5 100

4 662

58

37

37

57

1

9

9

1

Pendeltåg

Trafikslagsgemensamt
Justeringspost
Summa investeringar SL

790

WÅAB
Trafikinvesteringar
Maskiner/Inventarier/IT
Mark/Anläggningar
Summa investeringar WÅAB
Summa investeringar
trafiknämnden
* Särredovisning av justeringspost

1

9

9

11

60

55

55

68

4 499

6 009

5 155

4 730

Investeringsutfallet per december 2011 uppgår till 4 499 mkr, varav SL svarar för 4
439 mkr och WÅAB för 60 mkr. Utfallet innebär en upparbetningsgrad på 87
procent i förhållande till prognos.
Avvikelsen mot budget beror främst på utdragna detaljplaneprocesser avseende
Tvärbanan, överklagade av tilldelningsbeslut av signalsystemet för den Röda linjen,
justerade tidplaner för anskaffning av nya fordon för Roslagsbanan och den
avbrutna upphandlingen av nya tunnelbanevagnar.
WÅAB:s investering är något högre än budget och prognos beroende på
tidigareläggning av
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arbeten i båtarna Väddö och Viberö i syfte att säkra vårtrafiken 2012.
Se vidare kommentarer i bilagda förvaltningsberättelser.
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Nämnd/styrelsebehandling

Årsrapporten behandlas vid Trafiknämndens möte den 21 februari 2012.

Anders Lindström
Verkställande direktör
AB Storstockholms Lokaltrafik
Bilagor:
Förvaltningsberättelse 2011 avseende
- Färdtjänstavdelningen
- AB Storstockholms Lokaltrafik
- Färdtjänstverksamheten
- Waxholms Ångfartygs AB
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Förvaltningsberättelse för färdtjänstavdelningen 2011
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Landstinget ansvarar på
uppdrag av länets kommuner för samtliga uppgifter enligt lag om färdtjänst inklusive myndighetsutövning i form av tillståndsprövning och tilldelning av resor. Trafiknämndens färdtjänstutskott är beslutande i ärenden som rör myndighetsutövningen i färdtjänstfrågor. Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbesluten på tjänstemannanivå. Avdelningen tillhör
organisatoriskt Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF), funktionsområde Juridik och Upphandling och ingår i trafiknämndens ansvarsområde tillsammans med SL, Waxholmsbolaget
och färdtjänstverksamheten.

1 Sammanfattning 2011 och förväntad utveckling 2012
1.1. Sammanfattning 2011
Resultat färdtjänstavdelningen (Mkr)
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Föregående månads prognos

Årsbokslutet för färdtjänstavdelningen visar ett överskott på 0,5 mkr. Intäkterna uppgår till
20,7 mkr och kostnaderna till 20,2 mkr. Årets resultat överensstämmer väl med det budgeterade resultatet på 0,4 mkr, vilket också varit verksamhetens prognos under hela året. Bokslutet
för 2010 redovisar ett överskott på 4,1 mkr.
Intäkterna överensstämmer med budget. Kostnaderna understiger budget med 0,1 mkr till
följd av ett bättre finansnetto än budgeterat. Personalkostnaderna är något högre än budgeterat
medan övriga kostnader är motsvarande lägre än budget.
Avdelningen når i det närmaste uppsatta mål för kvalitet. Målet om ekonomi i balans nås helt.

1.2. Förväntad utveckling 2012
En ny kollektivtrafiklag träder i kraft från och med år 2012. Trafiknämnden har fått landstingets uppdrag att upprätta en ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden och AB SL dit, så
långt möjligt, all verksamhet och personal i SL ska föras. Organisationsförslag ska presenteras
2
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i maj. Färdtjänstens myndighetsutövning flyttas redan från årets start organisatoriskt från
landstingsstyrelsens förvaltning till att utgöra ett första steg i trafiknämndens förvaltning.
Färdtjänstavdelningen budgeterar ett nollresultat år 2012. Budgeterade kostnader och intäkter
ökar med 3,3 respektive 2,9 mkr. Antalet färdtjänstresenärer beräknas till 71 200, vilket är i
stort sett detsamma som utfallet 2010. Resetilldelningen för 2012 beslutas av färdtjänstutskottet i särskild ordning. Tilldelningen uppgår år 2011 till 198 resor per resenär och år. Avdelningen ska som tidigare ge en god och effektiv service med hög kvalitet, korta handläggningstider och god tillgänglighet.
Avdelningen planerar att under året arbeta vidare med tillgänglighet tillsammans med kommunernas utredare, t.ex. i form av regelbundna nätverksträffar, och för att införa en webbaserad ansökningsprocess. Utbildningen av de kommunala färdtjänstutredarna kompletteras med
självstudier via e-learning och färdtjänstens webbportal används bl.a. för att öka kompetensen
hos de kommunala utredarna och ge dem verktyg för utredningsprocessen. Avdelningens kontorsdatorer byts ut 2012-2013.
Med hänsyn till årets ekonomiska utfall för färdtjänsttrafiken, ett underskott på 91,7 mkr till
följd av ökad resevolym finns behov av att kostnadsbegränsande åtgärder diskuteras av färdtjänstverksamheten och färdtjänstavdelningen i samverkan, eftersom färdtjänstavdelningen
har ansvaret för tillståndsgivning och tilldelning av resor.
Beträffande personal arbetar färdtjänstavdelningen med ledarskap, medarbetarskap och kompetensutveckling och strävar genom arbetsmiljöarbete, samarbete med företagshälsovården
och friskvårdssatsningar efter att sänka den genomsnittliga sjukfrånvaron till landstingets
målnivå 4,5 procent år 2012.

2 Uppföljning av huvudmål
Handläggningen av myndighetsutövningen i färdtjänstfrågor har samlats hos färdtjänstavdelningen, som prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel. Den enskilde ansöker om färdtjänsttillstånd hos sin hemkommun. Färdtjänstavdelningens
prövning görs utifrån underlag från kommunen. Avdelningen prövar även om extra resetilldelning ska ges utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutat om. Besluten fattas enligt lag om färdtjänst och utifrån fastställda riktlinjer.
Berättigad till färdtjänst är den som på grund av långvarig eller bestående funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

2.1 Landstingets huvudmål
Landstingsfullmäktiges huvudmål avser tillförlitlighet, kvalitet och en ekonomi i balans. Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken
fungerar effektivt och ger god service med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde
färdtjänstresenären.
Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken.
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SLL
huvudmål

Uppfyllt
mål?

Dimension/parameter

Bokslut
2011

Mål
2011

Bokslut
2010

Tillförlitlighet
Kvalitet
Färdtjänstansökningar handlagda inom 7 dagar
Reseansökningar handlagda inom en vecka

Ja
Nej

86%
78%

80%
80%

97%
89%

Ja

0,5

0,4 mkr

4,1 mkr

Ekonomi i balans

Måluppfyllelsen avseende kvalitet är sämre än föregående år men ändå i huvudsak god. Andelen färdtjänstansökningar som handlagts inom sju dagar överträffar det uppsatta målet med
sex procentenheter. Målet har skärpts 2011. År 2010 avsåg målet handlagda ansökningar
inom 10 arbetsdagar. Andelen reseansökningar som handlagts inom en vecka har sjunkit med
elva procentenheter sedan föregående år, och ligger två procentenheter under målet. Den
bristande måluppfyllelsen berör fem månader och förklaras av frånvaro på handläggarsidan
som ej vikarietäckts. Ekonomin är i balans.
2.1.1 Tillförlitlighet
En viktig del av kvaliteten i myndighetsutövandet är att prövningen sker på ett rättssäkert sätt.
För att säkerställa rättssäkerheten i bedömningen av färdtjänstansökningar följer avdelningen
noga utfallet av de överklagningar som går vidare till förvaltningsdomstolarna. Av de ny- och
förlängningsansökningar som inkommer till avdelningen avslås 12 procent och av dessa överklagar 35 procent avdelningens beslut. Förvaltningsrätten har under 2011 fattat beslut i enlighet med avdelningens förslag i 92 % av fallen, vilket får anses visa på en god följsamhet till
lagstiftarens intentioner med färdtjänstlagen. Av detta kan slutsatsen dras att avdelningen har
en hög rättssäkerhet och god kunskap om rättspraxis.
2.1.2 Kvalitet
Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och att god service ges med hög kvalitet och tillgänglighet för den
enskilde färdtjänstresenären. Måluppfyllelsen gällande avdelningens kvalitetsnyckeltal om
tillgänglighet och tidseffektivitet redovisas ovan.
En annan viktig del av kvaliteten i myndighetsutövandet är att prövningen sker på ett rättssäkert sätt. Att så sker redovisas i avsnittet Tillförlitlighet.
I avdelningens arbete ingår att erbjuda utbildning till de kommunala utredarna. Under året har
sex utbildningar genomförts. Utvärderingarna ger utbildningen överlag ett mycket högt betyg.
Ett test har genomförts i samband med utbildningen som 81 procent av deltagarna klarade.
2.1.3 Ekonomi i balans
Färdtjänstavdelningens ekonomi är i balans. Avdelningen redovisar ett överskott på 0,5 mkr
mot budgeterat överskott på 0,4 mkr.

2.2 Kortsiktiga mål i fullmäktiges beslut om mål och budget för 2011
För att styra landstingets verksamheter mot de långsiktiga målen finns följande kortsiktiga
mål i landstingets budget.
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Nöjda medborgare
Ekonomi i balans
Stolta medarbetare
Nöjda resenärer
En ledande tillväxtregion
Hållbar miljö
Likvärdig behandling av alla invånare

Färdtjänstavdelningen fokuserar främst på målen Nöjda medborgare, Nöjda resenärer och
Likvärdig behandling av alla invånare samt Ekonomi i balans.
Nöjda medborgare mäts genom indikatorn för en effektiv handläggning av ansökan – andel
ansökningar handlagda inom sju dagar. Avdelningen genomför även kvalitetskontroller av
fattade beslut genom att tre gånger per år slumpvis välja ut tio beslut om bifall. Syftet är att
säkerställa att handläggningen har gått korrekt till samt att avdelningens handläggare bedömer
ansökningar lika. Vidare bedöms alla avslag både av en handläggare samt ställföreträdande
avdelningschef. Uppföljning av målet Nöjda resenärer sker på samma sätt och omfattar indikatorn för en effektiv handläggning av reseansökningar med kvalitetskontroll av fattade beslut. Utfallet av effektivitetsmåtten kommenteras ovan under uppföljningen av huvudmål.
Resultatet av kvalitetskontrollen omsätts direkt i åtgärder.
Från och med november har färdtjänstens deltagande i Svensk Kollektivtrafiks kvalitetsbarometer för betygssättning av olika aspekter av resan (ANBARO) återupptagits. Dagligen intervjuas tolv färdtjänstresenärer och tre sjukresenärer om kvaliteten på den senaste resan. Resultaten kan jämföras över tid och med andra färdtjänsthuvudmän.
Färdtjänstavdelningen uppnår en ekonomi i balans.
Måluppfyllelsen beträffande Stolta medarbetare mäts i landstingets årliga medarbetarenkät
som avdelningen deltar i och följer upp. För redovisning av måluppfyllelse beträffande Hållbar miljö hänvisas till SL:s årsredovisning, då färdtjänstavdelningen ingår i SL:s miljöledningssystem.
I landstingets budget för trafiknämnden anges i övrigt följande mål och uppdrag för färdtjänstavdelningen.






Eftersträva korta handläggningstider och en god service både när det gäller beslut om
färdtjänsttillstånd och extra resetilldelning.
Utveckla mer effektiva metoder för handläggning och kundkontakt i dialog med
kommunerna i Stockholms län.
Färdtjänsten ska upplevas som tillgänglig och effektiv.
Samverkan med brukarorganisationerna skall fortsätta
Fler resor skall göras i en tillgänglig kollektivtrafik. Landstinget skall verka för ett
minskat färdtjänstberoende

För att nå målen om mer effektiva metoder för handläggning av ansökningar krävs ett djupt
och nära samarbete med kommunerna. Färdtjänstavdelningen har därför infört nätverksgrup-
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per med utredare från ett 20-tal kommuner och stadsdelar. Syftet med grupperna är att deltagarna får möjlighet att träffas och diskutera de handläggningsrutiner, bedömningar och regler
som gäller för färdtjänsthandläggning. Målet är att öka kvaliteten på utredningarna och därigenom ge ökade förutsättningarna för en mer likvärdig bedömning.
För att ytterligare effektivisera handläggningsprocessen utvecklar färdtjänstavdelningen en
webbaserad ansökningsprocess. Den första etappen har blivit fördröjd varför en planerad digital utredningsansökning inte tagits i drift under 2011. Arbetet fortsätter.
Under året har ett nytt centralt samverkansavtal för samverkan mellan landstinget och handikapporganisationerna beslutats i landstingsfullmäktige. Färdtjänstavdelningen deltar tillsammans med AB SL och Waxholmsbolaget i trafiknämndens gemensamma samverkan med brukarorganisationerna. Avdelningen kommer även att tillsammans med SL hålla i en resursgrupp som avser färdtjänst.
Invånarna i Stockholms län ska så långt som möjligt klara sina resbehov genom den allmänna
kollektivtrafiken. Ett mål är att senarelägga färdtjänstbehovet för medborgarna. För detta
krävs ett djupt och nära samarbete med kommunerna och SL kring tillgänglighet. Färdtjänstavdelningens arbete med att minska färdtjänstberoendet är dels att arbeta för att rätt sökanden
skall få rätt tillstånd för rätt tid, dels att samarbeta med AB SL gällande tillgängligheten i allmän kollektivtrafik. Ett sådant samarbete har etablerats.

2.3 Jämlikhet och jämställdhet ur ett medborgarperspektiv
Vid årsskiftet 2011 hade 71 387 personer i Stockholms län färdtjänst - en ökning med 199
personer jämfört med 2010. Könsfördelningen har inte förändrats, 66 procent är kvinnor och
34 procent är män.
Färdtjänstavdelningen har beslutat i 28 445 tillståndsärenden samt därutöver om tilldelning av
resor. Fördelningen på kvinnor och män av beslut och avslag i färdtjänstärenden har inte förändrats nämnvärt de senaste åren utan är stabil. Detsamma gäller könsfördelningen för färdtjänstresenärer med tillstånd att resa med specialfordon liksom för resenärer med tillstånd för
taxi. Ungefär 5 procent av färdtjänstresenärerna undantas av medicinska skäl från samplanerat
resande. Av dessa är 58 procent kvinnor och 42 procent män.

Antal resenärer totalt

År 2011
År 2010
Kvinnor % Män % Kvinnor % Män %
66
34
66
34

Beviljades färdtjänst
Avslag på färdtjänst
Tillstånd enbart taxi
Tillstånd för specialfordon

62
68
67
62

38
32
33
38

63
68
67
63

37
32
33
37

Tilldelning av extra resor, beslut om bifall
Tilldelning av extra resor, avslagsbeslut
Antal beviljade extra resor totalt

64
71
62

36
29
38

68
71
62

32
29
38
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Det är fler kvinnor än män som reser i färdtjänsten liksom i den övriga kollektivtrafiken.
Kvinnor nyttjar fler taxiresor än män och reser oftare tillsammans med andra resenärer - samplaneras eller använder närtrafiken i högre grad än männen. Männen gör fler längre och dyrare resor. Män ansöker om extra resor till arbete och till förtroendeuppdrag i större utsträckning än vad kvinnor gör. Kvinnor ansöker om fler extra resor till ändamål som inte regelverket medger.
Vid förändring av resetilldelningen påverkas kvinnor mest, eftersom kvinnor utgör den övervägande delen av färdtjänstresenärerna. De förbättrade möjligheterna att resa i tillgänglig SLtrafik och att göra lokala resor i närtrafiken är till mest nytta för kvinnor, som ofta reser mera
lokalt än männen. Med ett fortsatt och utökat tillgänglighetsarbete i SL-trafiken och beträffande vägarna till och från allmänna kommunikationer minskas färdtjänstberoendet och alla
blir vinnare.
För att färdtjänstresenärerna ska känna sig nöjda är trygghet, service, hjälp och respekt det
viktigaste tillsammans med ett gott bemötande. Utöver kön har enligt gjorda undersökningar
resenärens ålder och typ av funktionsnedsättning betydelse för bemötandet och servicen. Dessa faktorer måste således beaktas och i möjligaste mån finnas med och vägas in i utredningsoch beslutsprocessen, i övrig informationshantering och vid utförandet av resor.

2.4 Fördjupad uppföljning av vissa policyer
Nedan redovisas en fördjupad uppföljning av vissa policyer. För uppföljning av färdtjänstavdelningens följsamhet till landstingets olika policyer i övrigt hänvisas till redovisningen
i bilaga H Policybeslut.
2.4.1 Följsamhet policy för intern kontroll
Nämnder och bolag ska enligt landstingets policy för intern kontroll upprätta interna kontrollplaner. Trafiknämnden har givit AB SL i uppdrag att upprätta ett förslag till en samlad intern
kontrollplan, där förutom SL AB och färdtjänstverksamheten också WÅAB och färdtjänstavdelningen ingår. Färdtjänstutskottet antog den 17 maj en intern kontrollplan för färdtjänstavdelningen 2011. Planen baseras på en kartläggning och riskanalys som gjorts inom färdtjänstavdelningen med utgångspunkt från de beslut som fattats och de avtal som reglerar verksamheten. Prioriterade områden har varit de ekonomiska och administrativa rutinerna mellan färdtjänstavdelningen och AB SL, kvalitetsarbete i färdtjänstbedömningar samt arkivfrågor för
trafiknämndens verksamhet. Den 14 december antog färdtjänstutskottet en intern kontrollplan
för färdtjänstavdelningen 2012. Trafiknämnden beslutade den 20 december om en intern kontrollplan för hela nämndens verksamhet år 2012.
2.4.2 Följsamhet finanspolicy
Färdtjänstavdelningen följer landstingets finanspolicy. Se bilaga G Frågeformulär finanspolicy.
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2.4.3 Följsamhet folkhälsopolicy
Har färdtjänstavdelningen en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy
och handlingsplanen Handling för Hälsa?
Ja
Nej
Kommentar
X
Avdelningen ska vara en hälsofrämjande arbetsplats med fokus på
förebyggande hälsovård.
Har förvaltningen/bolaget ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?
Ja
Nej
Kommentar
X
Avdelningen fortsätter arbetet i den nya organisationen. Avdelningens administrativa sekreterare och hälsoombud är ansvarig.
Har förvaltningen/bolaget under året fattat beslut som stödjer landstingets folkhälsopolicy
eller på annat sätt verkat för att genomföra policyn?
Ja
Nej
Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
X
 Fortsatt utveckling av färdtjänstens hemsida med fokus på kommunikation och information till handläggare i kommuner och till
färdtjänstkunderna
 Avtalet med kommunerna framhåller vikten av tillgänglighetsarbete och kortare handläggningsprocesser
 Tillgänglighetsarbete och trafikutveckling i samarbete med SL
och kommunerna bidrar till god miljö och goda livsvillkor
Ange om förvaltningen/bolaget utför ytterligare/annat folkhälsoarbete.
Ja
Nej
Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
X
 Friskvårdsbidrag 1 800 kronor per anställd och år samt en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Massage på arbetsplatsen subventioneras. Egen idrottsförening. Medlem i SLIF.
 Flexibel arbetstid. Subvention av rikskuponger.
 Prenumeration på Folkhälsoguiden – seminarier
2.4.4 Följsamhet handikapprogram
Stockholms läns landstings program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett av det viktigaste styrande dokumenten för färdtjänsten och dess myndighetsorganisation, eftersom funktionshindrade personer är färdtjänstens dominerande målgrupp. Se vidare bilaga O Avrapportering handikapprogrammet.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll
3.1 Verksamhetsförändringar
Färdtjänstnämnden upphörde från och med 2011 och ett nyinrättat färdtjänstutskott övertog
nämndens myndighetsutövning. Utskottet sorterar under trafiknämnden. Färdtjänstavdelningen, som handlägger myndighetsbesluten på tjänstemannanivå, fördes organisatoriskt till landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). I december fattades beslut om att avdelningen organisatoriskt överförs till trafiknämndens förvaltning från och med 2012.
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Arvoden och omkostnader för den nya trafiknämnden, dess utskott och beredningar har under
året redovisats på färdtjänstavdelningen. Budgeten har funnits hos SL och Waxholmbolaget.
Avdelningen sköter postöppning, diarieföring och arkivering åt nämnden.
Färdtjänstutskottet har beslutat om en oförändrad resetilldelning på 198 resor per person för år
2011 samt givit färdtjänstavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till förenklingar i regelverk, information och handläggningsprocesser.
Färdtjänstutskottet har under hösten fattat beslut om att ändra metoden för den automatiska
kvartalstilldelningen av resor så att resenärerna lättare ska förstå hur tilldelningen görs och när
nästa kvartalstilldelning faller ut. Beslut har även tagits om att förenkla ansökan beträffande
resor till förtroendeuppdrag. En översyn av färdtjänstens regelverk med syfte att förenkla
språket ska också göras.
Betalningsansvaret för unga färdtjänstresenärers egenavgifter flyttas, enligt beslut av färdtjänstutskottet, från den unge till dennes vårdnadshavare. Förändringen träder ikraft 1 januari
2012.
Ansvaret för kvalitetsmätningar inom färdtjänsten i form av resenärsintervjuer har, enligt
beslut i färdtjänstutskottet, överförts från färdtjänstverksamheten i SL till
färdtjänstavdelningen. Överföringen har gjorts för att lösa uppkomna sekretessproblem.
Kvalitetmätningarna, som legat nere under omorganiseringen, har återupptagits från och med
november.
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3.2 Verksamhet – produktionsredovisning
Utfall
2011
Tillståndsärenden totalt
- nya
- förlängda
- återansökningar
- övriga
Avslag, nya och förlängda tillstånd

28 445
11 588
8 882
1 155
6 820
2 522

Utfall Förändr.
2010
20112010
28 174
+271
11 418
+170
9 142
-260
1 101
+54
6 513
+307
2 443
+79

Antal färdtjänsttillstånd den sista i månaden
- för enbart taxi
- för specialfordon och taxi

71 387

71 188

+199

71 000

+387

58 429
12 958

58 146
13 042

+283
-84

58 100
12 900

+329
+58

Antal personer med färdtjänsttillstånd under året

82 458

82 079

+379

82 000

+458

Beslut om extra tilldelning
-avslag

2 814
515

3 661
506

-847
+9

-

-

Antal färdtjänstresor (1 000-tal)*
- med taxi
- med rullstolstaxi/specialfordon

3 162
2 453
709

3 037
2 418
619

+125
+35
+90

2 959
2 353
606

+203
+100
+103

44,3

42,7

+1,6

41,7

+2,6

Antal resor per person

Budget Avvikelse
2011
UtfallBudget
29 000
-555
11 000
+588
10 000
-1 118
1 500
-345
6 500
+320
2 500
+22

* Avser färdtjänstverksamhetens produktion

Antalet resenärer har varit i stort sett oförändrat sedan 2008. År 2011 har antalet resenärer
ökat marginellt såväl jämfört med 2010 som med budget 2011. Det är volymen taxiresenärer
som ökar medan resenärer med behov av specialfordon minskar.
Under 2011 har 28 445 ansökningar om färdtjänsttillstånd inkommit till avdelningen, vilket är
en ökning med 1 procent jämfört med 2010. Ansökningar om nya tillstånd har ökat såväl i
förhållande till föregående år som till budget. Ansökningar om förlängda tillstånd har minskat
och är färre än beräknat, vilket tyder på att avdelningen har en god uppfattning om för vilken
tid tillståndet ska gälla. 12 procent av ansökningarna har lett till avslag.
Mängden tilldelningsärenden har minskat med 23 procent till 2 814 ärenden sedan föregående
år. Totalt 18 procent av dessa har fått avslag, vilket är en ökning med 4 procentenheter. Under
året har dessutom 87 280 tilldelningsärenden som gäller kvartalstilldelning handlagts via en
datoriserad tilldelningsrutin. Tilldelningsbesluten har tillsammans genererat tillstånd till
2 551 641 resor utöver landstingsfullmäktiges grundtilldelning. Många tilldelade resor nyttjas
ej. Under 2011 restes i genomsnitt 44,3 resor per resenär.
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Resevolymen på 3 162 000 färdtjänstresor överstiger budget med totalt 203 000 resor, motsvarande 7 procent. Taxiresorna överstiger budget med 100 000 eller 4 procent. Resor med
rullstolstaxi och specialfordonsresor överstiger tillsammans budget med 103 000 eller 17 procent. Den ökade resevolymen kan, som tidigare nämnts, hänga samman med årets snörika
inledning av året, den ökade tilldelningen av taxiresor under senare år, ett något ökat antal
tillståndshavare samt det utökade resandet med rullstolstaxi. Jämfört med föregående år har
antalet resor ökat med 125 000. Taxiresorna har ökat med 35 000 medan resorna med specialfordon och rullstolstaxi ökat med 90 000.
Tilldelningen av resor som alla färdtjänstresenärer får tillgång till har 2008-2010 ökat från
140 till 198 resor. Ingen ökning har skett under 2011. Resenärsutvecklingen har tillsammans
med resetilldelningen stor betydelse för resevolymerna och följs löpande.
Färdtjänstens resenärer 2010 och 2011 redovisas nedan fördelade på åldrar och funktionskoder. Det finns nio olika funktionskoder, varav de fem största redovisas. Det kan konstateras
att antalet färdtjänstresenärer ökar i alla åldersgrupper utom i den största gruppen 80-99 år.
Beträffande funktionskoder är det ”neurologiska skador” och ”orienteringshinder” som ökar,
medan övriga redovisade grupper minskar i storlek.

Funktionskod
Skador i rörelseapparaten
Neurologiska skador
Orienteringshinder
Cirkulationssystemets
sjukdomar
Skador i sinnesorganen
Ålder
0-19 år
20-39 år
40-59 år
60-79 år
80-99 år
100-109 år
Totalt

2011
Kvinnor
16 495
7 999
6 813
6 592

Totalt
20 992
15 112
11 569
9 526

2010
Kvinnor
17 018
7 861
6 674
6 604

Män
4 533
7 133
4 756
2 934

Män
4 622
6 958
4 629
3 007

Totalt
21 640
14 819
11 303
9 611

2 558

1 503

4 061

2 596

1 492

4 088

Kvinnor
840
1 807
4 402
12 727
26 845
324
46 945

Män
1 220
1 895
3 337
7 913
10 016
61
24 442

Totalt
2 060
3 702
7 739
20 640
36 861
385
71 387

Kvinnor
803
1 756
4 372
12 617
27 169
309
47 026

Män
1 190
1 849
3 260
7 841
9 976
46
24 162

Totalt
1 993
3 605
7 632
20 458
37 145
355
71 188
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4 Verksamhetens ekonomiska resultat
Resultaträkning (Mkr)
Landstingsbidrag
Övriga intäkter

Bokslut
2011
20,6
0,1

Bokslut
Förändr
2010
%
22,5
-8%
0,4
-75%

Budget
Avvik
2011
%
20,6
0%
0,1
0%

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

20,7
-14,3
-1,6
-4,4

22,9
-12,8
-1,6
-4,4

-10%
12%
0%
0%

20,7
-13,9
-1,6
-4,8

0%
3%
0%
-8%

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

-20,3
0,0
0,1

-18,8
0,0
0,0

8%
0%
100%

-20,3
0,0
0,0

0%
0%
100%

0,5

4,1

Resultat

0,4

4.1 Årets resultat
Resultatet för 2011 är ett överskott på 0,5 mkr, vilket överstiger landstingets resultatkrav på
0,4 mkr med 0,1 mkr. Resultatet är 3,6 mkr lägre än föregående år.
Intäkter
Årets intäktsutfall 20,7 mkr överensstämmer med budget. Färdtjänstavdelningens intäkter
utgörs i huvudsak av landstingsbidraget. Jämfört med 2010 har intäkterna minskat med 2,2
mkr eller 10 procent. Intäktsminskningen avser landstingsbidraget.
Kostnader
De totala kostnaderna för året uppgår till 20,2 mkr inklusive avskrivningar och finansnetto att
jämföra med budgeten på 20,3 mkr. Kostnaden är således 0,1 mkr lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är högre än budget medan övriga kostnader understiger budget. Jämfört med
föregående år har personalkostnaderna ökat med 1,5 mkr eller 12 procent, främst kostnader
för den nya nämnden. Övriga kostnader uppgår till samma belopp som föregående år.

Textkommentar
Högre personalkostnader än budgeterat
Minskade kostnader för läkarkonsulter och IT
Finansnetto: Ej budgeterade ränteintäkter

S:a avvikelse

Intäkt
Kostnad
Resultat
Avvikelse bokslut- Avvikelse bokslut- Avvikelse bokslut- Beslut av LF/LS
budget
budget
budget
(Belopp)
-0,4
-0,4
0,4
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0

0,1

0,1

0,0

4.2 Personal
Årets personalkostnadsutfall är 14,3 mkr, vilket överstiger budgeten med 0,4 mkr eller 3 procent. Till följd av att arvoden och omkostnader för den nya trafiknämnden, dess utskott och
beredningar redovisats på färdtjänstavdelningen utan att budget för detta tillförts avdelningen
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överskrider personalkostnaderna budgeten med 1,9 mkr. Budgeten finns under SL och Waxholmsbolaget.
Kostnaderna för personal i den egna verksamheten understiger budgeten med 1,5 mkr eller 11
procent till följd av vakanser, föräldraledigheter och tillgodosedda önskemål om reducering
av arbetstid. Lönenivån har ökat med 1,7 procent.
Budgeten för 2011 innehåller en ökning av personalkostnaderna med 8 procent jämfört med
utfallet 2010. Vid slutet av 2011 överstiger personalkostnaderna utfallet för 2010 med 12 procent till följd av obudgeterade kostnader för trafiknämnden.
Antalet årsarbetare uppgår till 28, vilket överensstämmer såväl med budget som med föregående år. Sjukfrånvaron på 12,8 procent är högre än 2010 och högre än det landstingsövergripande målet på 4,5 procent. Ökad långtidsfrånvaro jämfört med föregående år redovisas. Ingen sjukfrånvaro är arbetsrelaterad.

Bemanningskostnader (Mkr)
Summa personalkostnader
varav förändring sem.skuld
varav lönekostnad
varav pensionskostnad
varav sociala avgifter
Inhyrd personal

Bokslut
Förändr
2011
Bokslut 2010
%
14,3
12,8
12%
0,2
0,1 100%
9,7
8,5
14%
0,0
0,0
4,0
3,9
3%
0,0
0,0
0%

Budget
Avvik
2011
%
13,9
3%
0,0 100%
9,5
2%
0,0
0%
4,0
0%
0,0
0%

Summa bemanningskostnad

14,3

12,8

12%

13,9

3%

Antal årsarbetare DiDiver

28

28

0%

28

0%

Sjukfrånvaromått
Procentuell sjukfrånvaro

Bokslut
Förändr
2011
Bokslut 2010 %-enh
12,8%
8,1%
0,0

Budget
Avvik
2011
%-enh
4,5%
8%

4.3 Övriga kostnader
Årets utfall för övriga kostnader är 6,0 mkr, vilket understiger budgeten med 0,4 mkr. Överskottet hänför sig i huvudsak till kostnader för läkarkonsulter och IT-kostnader. Läkarkonsulterna har ej nyttjats i budgeterad omfattning och den webbaserade ansökningsprocessen har
förskjutits något framåt i tiden. Telefonikostnaderna överstiger budget. I övriga kostnader
ingår också lokalhyra och hyra för utrustade arbetsplatser och arbetsplatsservice, porto samt
ett antal mindre kostnadsposter. Jämfört med föregående år är de övriga kostnaderna oförändrade. Kostnaderna för läkarkonsulter har ökat medan IT-kostnaderna minskat.

4.4 Kapitalkostnader
Periodens utfall för avskrivningar är noll, vilket överensstämmer med budgeten. Utfallet för
finansnettot uppgår till 0,1 mkr och avser ej budgeterade ränteintäkter.
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4.5 Resultatdisposition
Det ekonomiska resultatet för färdtjänstavdelningen, ett överskott på 0,5 mkr, balanseras enligt gällande regelverk för resultatenheter inom landstinget i ny räkning i avvaktan på överföring till koncernfinansiering.

4.6 Investeringar
Färdtjänstavdelningen har införskaffat två bärbara datorer för totalt 19 tkr.

4.7 Balansräkning
Balansräkning (Mkr)

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Förändring
Mkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

Omsättningstillgångar
varav k assa och bank

7,1
6,5

10,8
9,9

-3,7
-3,4

Summa tillgångar

7,1

10,8

-3,7

Eget kapital
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

1,5
0,0

5,1
0,0

-3,6
0,0

Långsfristiga skulder
Kortfristiga skulder

0,0
5,6

1,7
4,0

-1,7
1,6

Summa skulder och eget kapital

7,1

10,8

-3,7

Skulder

Tillgångarnas liksom det egna kapitalets förändring förklaras av utvecklingen av årets resultat
från ett överskott på 4,1 mkr år 2010 till ett överskott på 0,5 vid slutet av 2011. Skuldsättningen avser en kortfristig skuld till landstingets koncernfinansiering för avtalspensioner i samband med färdtjänstens överföring till SL år 2009, semesterskuld samt leverantörsskulder.

4.8 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys bifogas förvaltningsberättelsen.

5 Ledningens åtgärder
Färdtjänstavdelningens ledning följer verksamhetens utveckling och rapporterar regelbundet
till färdtjänstutskottet och trafiknämnden för att åtgärder ska kunna vidtas om något inträffar
som förväntas påverka utfallet negativt. Utvecklingen av resevolymer och resornas kvalitet
rapporteras också regelbundet. Förändringar av resevolymer och kvalitet hos SL:s färdtjänstverksamhet kan kräva åtgärder från färdtjänstutskottets och färdtjänstavdelningens sida. Årsbokslutet 2011 för färdtjänstverksamheten visar ett budgetöverskridande på 91,7 mkr till följd
av ökade resevolymer. Färdtjänstverksamhetens möjligheter att påverka resevolymerna är i
nuläget begränsade, då det är färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen som svarar för tillståndsgivning och tilldelning av resor. Det finns behov av att diskutera kostnadsbegränsande
åtgärder i samverkan. Färdtjänstverksamheten och färdtjänstavdelningen tillhör samma politiska nämnd och kommer under 2012 sannolikt organiseras i samma förvaltning, vilket torde
underlätta samverkan.
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6 Specifika ägardirektiv
Färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen har inga specifika ägardirektiv, utan följer
landstingets reglemente.

7 Personal
7.1 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar
Färdtjänstavdelningen arbetar som tidigare för ständiga förbättringar, vilket innebär att utvecklings- och effektiviseringsarbetet fortsätter och ställer fortsatta krav på en hög förändrings- och utvecklingstakt. De anställdas insats är en nyckelfaktor för förändringsarbetets
möjligheter och resultat.
I slutet av 2010 beslutades att färdtjänstnämndens förvaltning skulle sortera under trafiknämnden men organisatoriskt tillhöra landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). Färdtjänstavdelningen har under året arbetat med att infoga avdelningens verksamhet i landstingsstyrelsens
förvaltning och anpassa den till trafiknämndens arbetsområden. Stor vikt har lagts vid registratur och arkiv, då avdelningen ansvarar för trafiknämndens verksamhet i dessa frågor. Det
landstingsgemensamma systemet Edit (Elektroniskt Dokumenthantering) har införts på avdelningen. Under våren har den tidigare färdtjänstnämndens arkiv avslutats.
I slutet av 2011 beslutade landstingsstyrelsens förvaltning att färdtjänstavdelningen från och
med 2012 överförs till den nyinrättade förvaltningen för trafiknämnden. Beslutet kommer att
påverka både verksamhet och anställda men konsekvenserna är ännu inte helt klarlagda.

7.2 Personal och kompetensförsörjning
Färdtjänstnämndens avdelning omfattar 26 befattningar. Inga stora förändringar har skett under 2011. Två personer finns kvar från organisationen före verksamhetsövergången till SL
2009 - en central facklig förtroendeman samt en person i avvaktan på sjukersättning. Alla
anställda är administrativ personal fördelade på en avdelningschef, handläggare och administratörer. Landstingets chefsjurist är avdelningens högsta chef. Avdelningen har anställt en administratör under året för att svara för registratur och arkiv i den nya organisationen. Tre personer har tidsbegränsade anställningar – tre vikariat på grund av sjukdom och tjänstledighet
samt ett timanställt arbetsbiträde.
Anställning

Antal anställda 2011-12-31

Tillsvidareanställda
Tidsbegränsad anställning
Totalt

Kvinnor Män
Totalt Kvinnor Män
Totalt
23
5
28
22
5
27
3
3
1
1
26
5
31
23
5
28

Årsarbetare
Deltid
Timanställda
Sysselsättningsgrad (medel) %

Antal anställda 2010-12-31

25
2
1

5
-

30
2
1

22
2
-

5
-

27
2
-

96,2

100

96,8

95,7

100

96,4
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Färdtjänstavdelningen har varken personalförsörjnings- eller rekryteringsproblem. Risken för
övertalighet bedöms i dagsläget som liten. Inhyrd personal har inte anlitats under året och
inga skolungdomar har haft feriearbete. De två deltidsanställda har själva valt att gå ned i arbetstid. En person har beviljats fortsatt stöd till personligt biträde från arbetsförmedlingen, en
arbetsträning har avslutats under året liksom praktikperioden för en Lyftpraktikant. Kostnadsökningen för lönerevisionen 2011 uppgår till 1,7 procent, vilket ligger inom den budgeterade
ramen.

7.3 Chef- och ledarskap
Färdtjänstavdelningens ledarskap följer landstingets personalpolitiska ambitioner med ett tydligt ledarskap med skriftlig arbetsdelegering och kontinuerlig uppföljning. Ledaren skapar
möjligheter till personlig utveckling för medarbetarna och tillvaratar kompetens, erfarenheter
och intresse för arbetet. Arbetsplatsträffarna är ett viktigt forum i detta arbete. Ledarskapsindexet från medarbetaruppföljningarna 2011 för avdelningens chefer ligger på höga nivåer, 82
respektive 80. Avdelningen har inte arbetat med chefsförsörjning under året.

7.4 Arbetsmiljö och hälsa
Färdtjänstavdelningen deltog 2009 och 2010 i landstingets koncerngemensamma medarbetarundersökning med ett mycket gott resultat. Uppföljningskonferenser har genomförts med betoning på kompetensutveckling och kommunikation. 2011 års medarbetarundersökning visar
ett ännu bättre resultat än de föregående åren med ett totalt index på 82.
Arbetsmiljöarbetet är integrerat i färdtjänstavdelningens verksamhet. Det praktiska arbetet
sker i samverkan mellan arbetsledning, medarbetare och arbetstagarorganisationerna utifrån
den enskilda arbetsplatsens arbetsuppgifter och förutsättningar. Eftersom organisationen är
liten har arbetsmiljöarbetet integrerats i samverkansgruppen och arbetsplatsträffarna. De
tidigare arbetsmiljöronderna två gånger per år har avskaffats och skyddsombud deltar i avdelningens samverkansgrupp.
Avdelningen gör regelbundet bedömningar angående risker i avdelningens arbetsmiljö. Exempelvis finns en klar policy och handlingsplan mot hot och våld, trakasserier och kränkande särbehandling på avdelningen. Medarbetarenkäten 2011 ger inget utslag i dessa frågor.
Samtliga anställda vid färdtjänstnämndens avdelning har möjlighet till flexibel arbetstid
vilket ger möjlighet att forma sin egen arbetstid. En flexibel arbetstid ökar förutsättningarna
för en bra arbetsmiljö både för yngre och äldre och för småbarnsföräldrar.
Färdtjänstavdelningen använder företagshälsovården för enskilda stödsamtal i förebyggande
arbetsmiljösyfte. Inga arbetsrelaterade insatser eller rehabiliteringsinsatser har varit nödvändiga under året. Avdelningen har erbjudit influensavaccination till ett subventionerat pris.
Färdtjänstavdelningen ska vara en hälsofrämjande arbetsplats med fokus på förebyggande
hälsoåtgärder. Avdelningen har ett hälsoombud som är utbildad hälsoinspiratör. Hälsoombudet har intresse av att motivera och inspirera andra till förändringar och hjälper kollegorna
med råd kring hälsofrågor och friskvårdsaktiviteter. En aktiveringsplan, som erbjuder föreläsningar och aktiviteter, upprättas varje år. Avdelningen har en egen idrottsförening som ingår i
SLIF (Stockholms landstings idrottsförbund).
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Avdelningen subventionerar fysiska friskvårdsaktiviteter i ordnade former med 1 800 kronor
per anställd och år. Sju personer har utnyttjat subventionen 2011. Avdelningen har gratis tillgång till SL:s välutrustade gym vilket kan förklara att så få utnyttjar subventionen. All personal kan delta i friskvårdsaktiviteter en timme i veckan på betald arbetstid. Friskvårdstimmen
är inte schemalagd. All personal erbjuds massage i avdelningens lokaler till ett subventionerat
pris. SL erbjuder all personal frukt varje dag. Avdelningen subventionerar medarbetarnas
lunch med rikskuponger.

7.5 Sjukfrånvaro
Färdtjänstavdelningen har som mål att den genomsnittliga sjukfrånvaron skall vara högst 4,5
procent per anställd 2011, vilket överensstämmer med landstingets övergripande mål. Avdelningen har inte nått detta mål.
Sjukfrånvaromått
Administrativ personal
Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd
Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetad tid

1/1 – 31/12 2011
Kvinnor
Män
Totalt

1/1 – 31/12 2010
Kvinnor
Män
Totalt

46

3

39

21

6

19

15

1,5

12,8

9,5

2,2

8,1

Avdelningens personal har under året haft fyra långvariga sjukdomsperioder. Två av sjukdomsperioderna kommer att fortsätta in i 2012, en i väntan på operation och en i avvaktan på
sjukersättning. Därmed är 77 procent av avdelningens sjukfrånvaro längre än 60 sjukdagar
jämfört med 67 procent år 2010. De långa sjukdomsperioderna får ett stort genomslag i sjukfrånvarostatistiken för en liten avdelning med 31 anställda. Om långtidsfrånvaron räknas bort
blir den genomsnittliga sjukfrånvaron 8 dagar. Ingen sjukfrånvaro har varit arbetsrelaterad. En
kvinna har högriskskydd från försäkringskassan.
Beträffande frisknärvaro har 23 procent av de anställda på avdelningen inte varit sjukfrånvarande alls under 2011 och 50 procent haft ingen eller högst 5 dagars sjukfrånvaro.
Uppföljning av avdelningens sjukfrånvaro redovisas i månads/delårs/årsboksluten.

7.6 Jämställdhet och mångfald
En rejäl kvinnodominans, som är svår att bryta, råder på färdtjänstavdelningen sedan flera år.
Av avdelningens anställda är 84 procent kvinnor och 16 procent män. 23 procent av avdelningens anställda har utländsk bakgrund.
Avdelningens chefer har tidigare gått Näringslivets ledarskapsakademis jämställdhetsutbildning för chefer inom landstinget. Avdelningens mål är att alla handläggare ska genomgå jämställdhetscertifiering i genuskunskap, vilken erbjuds av landstingsstyrelsens förvaltning. Sju
handläggare har i dagsläget gått utbildningen.

8 Miljö
Färdtjänstnämndens avdelning omfattas sedan 1 januari 2010 av SL:s miljöledningssystem,
som är certifierat enligt ISO 14001: 2006, och dess rutiner. Färdtjänstavdelningen har fortsatt
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ingå i SL:s system även efter den organisatoriska flytten till landstingsstyrelsens förvaltning
2011.
Färdtjänstavdelningen är liksom tidigare representerad i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt i
Ledningens genomgång. Avdelningen hänvisar därmed till SL:s redovisning av status för miljömålsarbetet samt till SL:s arbete i tillgänglighetsfrågor som är ett fokusområde inom färdtjänstavdelningens verksamhet.

9 Upphandling och inköp
Färdtjänstavdelningen har ej gjort några upphandlingar under 2011. Se bilaga J Frågeformulär om upphandlingar och inköp.

10 Övrigt
Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

11 Bilagor
C
D
E
F
G
H
J
O

Investeringar – Maskiner, inventarier och IT
Underlag till hälsobokslut
Löner och arvoden Rapporteras enbart i Cognos Controller
Representation
Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets finanspolicy
Policyer och övriga styrdokument
Frågeformulär avseende upphandling och inköp
Avrapportering handikapprogrammet

Övriga bilagor i landstingets bokslutsanvisningar är ej relevanta för färdtjänstavdelningen.

12 Kontaktpersoner
Kontaktpersoner är Åsa Enroth, avdelningschef för färdtjänstavdelningen och Lena Östlund,
verksamhetscontroller SL.

13 Styrelsebehandling
Denna förvaltningsberättelse för januari - december 2011 behandlas av färdtjänstutskottet
den 14 februari 2012 och av trafiknämnden den 21 februari 2012.
Stockholm 2012-01-30

Anne Rundquist
Chefsjurist SLL
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Stockholms läns landsting
Färdtjänstavdelningen

Investeringsutfall 2011. Maskiner, inventarier och IT.

2540 Färdtjänstavdelningen

Investeringsutgifter (mkr)

Kommentar

Budget
2011
enligt LF beslut

Bokfört
2011

Avvikelse
BU-BO

Förklaring
till
avvikelse

0

0

0

Datorer 19 tkr

0

0

0

1 Specificerade objekt
Nyinvesteringar
Objekt 1

Objekt 2
etc
Reinvesteringar
Objekt 1

Objekt 2
etc
Myndighetskrav
Objekt 1

Objekt 2
etc

2 Ospecificerade objekt
Nyinvesteringar
Reinvesteringar
Myndighetskrav

S:a investeringsutgifter

1 (1)
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

REPRESENTATION 2011
Uppgifter om ledningens och övrig personals representationskostnader
2540 Färdtjänstavdelningen
Representation

2011 1)
belopp tkr

2010 1)
belopp tkr

Personalrepresentation 2)
- varav anordnad av ledning 4) 5)
- varav anordnad av övrig personal

15
4
11

32
11
21

Representation 3)
- varav anordnad av ledning 4)
- varav anordnad av övrig personal

4
1
3

2
2
0

Summa representation

19

34

1) Avser såväl den egna kostnaden som kostnaden för den/de man bjuder
2) Summa personalrepresentation enligt Controllerkonto 4680 (intern representation)
3) Summa representation enligt Controllerkonto 7000 (extern representation)
4) Med ledning avses här nämnd/styrelse, förvaltnings- och bolagschefer samt verksamhetsansvariga på högsta ledningsnivå
5) Ledningens representation som riktar sig till en större grupp anställda, t ex jullunch,
ska redovisas som övrig personal
Närmare beskrivning av Controllerkontona 4680 och 7000 återfinns i ekonomihandbok,
avsnittet Resultaträkning

1 (1)
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Frågeformulär avseende uppföljningen av
landstingets finanspolicy år 2011
Förvaltning/bolag:
2540 Färdtjänstavdelningen
Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har
följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot
finanspolicyn skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.
Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.
Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med
kryss)?
Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo
på respektive konto vid bokslutstillfället.
Svar:
Ja …..
Kontoförande institut: ………………………………………………………………..……….
Kontonummer: ……………………………………………………………………………..…
Syfte med kontot: ……………………………………………………………………………..
Saldo: ……………………………………………………………….………………………..
Kontoförande institut: …………………………………………………………………………
Kontonummer: ………………………………………………………………………………..
Syfte med kontot: ……………………………………………………………………………..
Saldo: ……………………………………………………………….………………………..
Nej X

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?
Svar:
Nej
Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?
Svar:
Nej

1 (2)
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Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)
Svar:
Nej
Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd
med AB SLL Internfinans)
Svar:
Nej
Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?
Svar:
Nej
Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?
Svar:
Nej
Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?
Svar:
Nej
Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?
Svar:
Nej

2 (2)
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Årsbokslut 2011-12-31
Förvaltning/bolag 2540 Färdtjänstavdelningen LSF

Policyer 2011
Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument.
Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.
Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för
den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med ”Ej tillämplig”.
För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och
kryssmarkeras i bilagan på samma sätt som övriga policy/styrdokument men att för kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Policy/styrdokument

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

Policyer
BUS-policy

Ej tillämplig

LF 2005-12-13, LS 0309-2318

Diskrimineringspolicy

X

Följer denna via LSF

Finanspolicy

X

Se förvaltningsberättelse

Folkhälsopolicy

X

Se förvaltningsberättelse

Informationssäkerhetspolicy

X

Följer denna via LSF och SL

LS 2001-12-18, LS 0108-0413

LF 2010-11-30, LS 1010-0784

LF 2005-06-07, LS 0403-0592

LF 2003-03-11, LS 0208-0345
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Policy och reglemente för
intern kontroll

X

Se förvaltningsberättelse

IT-policy

X

Följer denna via SL

Jämställdhetspolicy

X

Följer denna via LSF

LF 2005-12-13, LS 0508-1353

LF 2004-03-09, LS 0310-2623

LF 2006-06-13, LS 0501-0052

Klädpolicy

Ej tillämplig

Lt-dir 2006-08-01 DIR 6270

Kommunikationspolicy

X

Följer denna via LSF och SL

Kostpolicy

X

Ej tillämplig

Miljöpolicy
Lt-dir nov 2005

X

LF 2004-06-08, LS 0404-0775

LF 2006-04-11, LS 0411-1082

Följer denna via SL

Missbrukspolicy

Ej tillämplig

Patientens ställning – policydokument/rättighetskatalog

Ej tillämplig

LF 2008-10-07, LS 0808-0742

LF 2000-02-08, LS 9912-0722

Personalpolicy

LF 2010-06-21, LS 0909-0750

X

Följer denna via LSF
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Följer denna via LSF

LF 2004-02-10, LS 0309-2339

Sponsringspolicy

Ej tillämplig

LF 1994-02-22, LS 9205-0886

Säkerhetspolicy

X

Följer denna via SL

Upphandlingspolicy

X

Följer denna via LSF

LF 2005-12-13, LS 0411-2055

LF 2011-05-03, LS 1102-0181

Värdegrund för hälso- och
sjukvården

Ej tillämplig

Stockholms läns landstings
ägarpolicy

Ej tillämplig

LF 2002-06-18, LS 0205-0254

LF 2008-02-12, LS 0710-1046

Övriga styrdokument som
berör den egna
verksamheten, tex specifika
ägardirektiv och
handlingsplaner. Vänligen
specificera genom att lägga
till rader i dokumentet.

X

Avdelningen följer de styrdokument
som antagits av LSF

3 (3)

1 (10)
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Datum:120117

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets
Upphandling och Inköp år 2011
Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med
upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:
Resultatenhet
2540

Kontaktperson

Åsa Borg Enrot

E-postadress

Telefonnummer

Asa.borgenrot@sll.se

08-123 150 06

1. Upphandlat år 2011
Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2011, d v s
där tilldelningsbeslut tagits och avtal tecknats. Avrop, beställning och
förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med.
Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive
optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.
1.1. Ange antalet upphandlingar över 287 000 kr (15% av tröskelvärdet) för
LOU, det totala upphandlingsvärdet för dessa samt ekonomiskt utfall i
relation till föregående år. Särskilj egna upphandlingar, samordnade
upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag
att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 577 000 kr
(15% av tröskelvärdet).
Upphandlingar över 287 000 kr för LOU samt 577 000 kr för LUF år 2011
Upphandling
Antal
Totalt uppUtfall av upp- Ange om det
upphandhandlingshandlingarna
är beräknat
lingar, totalt värde (Mkr)
i relation till
eller bedömt
föregående år i utfall
%
Egna upp0
handlingar
Samordnad
0
upphandling
Med stöd av SLL
0
Upphandling
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Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag
gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som
genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.
Eventuella kommentarer till fråga 1.1:

1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för
dessa.
Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2011

Upphandling
Mellan 50 000 kr och 287 000
för LOU och 577 000 för LUF
Över 287 000 för LOU och
577 000 för LUF med synnerliga
skäl

Antal

Totalt
upphandlingsvärde
(Mkr)

0
0

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:

2. Prisförändringar i avtal under år 2011
Redogör för de justeringar/överenskomna prisförändringar som Ni gjort i
pågående större avtal under 2011. Större avtal avser årliga avtalsvärden
över 2000 000 kr för LOU och LUF. Detta gäller främst serviceavtal och avtal
om försörjningstjänster. Om möjligt bör även andra egna avtal/ramavtal
ingå. Tag inte med kostnadsökningar på avtal till följd av att mål i avtal
nåtts.
Prisförändringar av befintliga avtal under år 2011
Total avtalsvärde per år (Mkr) som
Prisförändring i % i relation till
prisjusterats
föregående år

Eventuella kommentarer till fråga 2: Ej tillämplig
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3. Miljöprogram och uppförandekod
3.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har
tecknats år 2011 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser
upphandlingar över 287 000 för LOU och 577 000 för LUF.
Upphandlingar där landstingets
miljöprogram beaktats år 2011
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling

0
0
0

3.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har
krav ställts på landstingets uppförandekod
(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial,
handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)

Upphandlingar där krav ställts på
landstingets uppförandekod år 2011
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling

0
0
0

3.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de
av fullmäktige prioriterade områdena
Upphandlingar där krav uppförandekod
utöver prioriterade områden år 2011
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling

0
0
0
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Vilken uppförandekod har använts?

3.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden

a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:

aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna

4. Avtal
4.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade
upphandlingsavtal?
Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig

X

Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak: Ej relevant

5. Använder ni elektroniska beställningssystem?
Ja
Nej

X

A) Om ja, vilket system används
Clock Work
Annat

Om annat ange vad
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B) Om nej, finns planer på ett införande?
Ja
Nej

X

Kommentar
Avdelningen gör ytterst få upphandlingar

6. Kvalitet i upphandlingsarbetet.
6.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal
upphandlingspolicy som följs?
2010
Ja X Nej

2011
Ja X Nej

Finns det en dokumenterad och
standardiserad upphandlingsprocess
som följs?
2010
2011
Ja
Nej
Ja
Nej

Eventuella kommentarer till fråga 6.1: Omfattas 2011 av LSF:s policies
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7. Upphandlingsstrategi
7.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys

och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar över 287 000
för LOU och 577 000 för LUF.

Upphandlingsstrategi
Antal med
genomförd och
dokumenterad
upphandlingsstrategi
Egna upphandlingar
Samordnad
upphandling
Med stöd av SLL
Upphandling

Antal upprättade
strategier innehållande
dokumenterad
riskanalys och
kvalitetssäkringsmoment

0
0
0

Eventuella kommentarer till 7.1:

8. Uppföljning
8.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna
avtal?

Ja X
Beskriv denna
Vi träffar de upphandlade parterna regelbundet och utvärderar deras arbete
Nej
Om nej, ange varför?

8.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående

avtalsperiod?
Ja X
Nej
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Om nej ange varför

8.3 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp

ekonomiskt under år 2011? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000
kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?
Antal avtal med högre Antal avtal med högre
värde än 2,0 mkr, LOU värde än 2,0 mkr, LOU
och LUF
och LUF, som följts upp
ekonomiskt
0

0

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

8.4 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under

2011 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt
avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har
avslutats under året?
Antal avtal med högre
Antal avslutade avtal
värde än 2,0 mkr, LOU
med högre värde än
och LUF, som avslutats 2,0 mkr, LOU och LUF,
under år 2011
som följts upp
avseende villkor i
avtalet
0

0

Antal avslutade avtal
med högre värde än
2,0 mkr, LOU och LUF,
utan särskilda villkor i
avtalet
0
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9. Små och medelstora företag
9.1 Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att

delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över
287 000 för LOU och 577 000 för LUF.
(Definition : små företag har färre än 50 anställda)

Ja
a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats

aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats?

aaa) Antal små företag som erhållit avtal?

Nej
Ange varför

10. Medarbetarstatistik
Här anges hur många heltidstjänster (ej personer) som arbetar med inköp
(beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i
sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor
respektive del är). De som avropar ute i vården skall ej tas med här.
Upphandlare
Antal
Heltidstjänster :

2010

2011

0

0

Eventuella kommentarer till fråga 10:

Inköpare
(beställning/avrop)
2010
2011
0

0
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11. Överprövningar
11.1 Ange antal överprövningar där SLL fått rätt.

SLL har fått rätt och ärendet har blivit:

Antal:

- avslaget
2010 2011
0
0

- avskrivet
2010 2011
0
0

- återkallat
2010 2011
0
0

11.2 Ange antal överprövningar där anbudsgivaren fått rätt.

Antal:

SLL har ålagts att:
Ärenden som
fortfarande är öppna
göra en
göra om
31/12-11
rättelse
upphandlingen
2010 2011 2010 2011
2011
0
0
0
0
0

11.3 Ange nedlagd arbetstid på överprövningar under 2011. Dela upp tiden

på egen arbetstid och advokattid.
Ange även i kommentar om någon överprövning medfört en fördyring av
upphandlade varor/tjänster?
Antal överprövningar
som tagit arbetstid i
anspråk, totalt

Nedlagd egen arbetstid
på överprövningar,
totalt

Nedlagd advokattid på
överprövningar, totalt

0

0

0

11.3 Ange om överprövningar medfört försenad avtalsstart under 2011. Ange

också ungefärlig tidsfördröjning i månader.

Antal upphandlingar
Tidsfördröjning i
månader

Överprövning som
medfört fördröjd
avtalsstart år 2011

Överprövning som inte
medfört fördröjd
avtalsstart år 2011

0

0

0
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Mer än bara trösklar
Stockholms läns landstings program 2011 – 2015
för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
Landstingsfullmäktige fattade beslut den 16 mars 2010 om programmet
”Mer än bara trösklar”, Stockholms läns landstings program 2011 – 2015
för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Programmet syftar till att identifiera och undanröja hinder för personer
med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta del av Stockholms läns
landstings tjänster, service och verksamhet. Programmet syftar också till att
landstinget anställer fler personer med funktionsnedsättning.
Programmets tre mål handlar om:
1. Bemötande
2. Kommunikativ tillgänglighet
3. Fysisk tillgänglighet
Programmet är ett styrande dokument för alla förvaltningar och bolag samt
de verksamheter som landstinget har avtal med. Man tillämpar de delar
som är adekvata för verksamheten. Varje medarbetare bidrar på ett
insiktsfullt sätt med sin del och ansvaret för programmets fullföljande
åvilar resp nämnd och styrelse. Resultaten ska redovisas årligen.
Programmet bifogas i en originalversion samt i en lättläst version. Fler
exemplar kan beställas från: informationsmaterial.lsf@sll.se. Programmet
kommer också att finnas på landstingets hemsida www.sll.se
Med vänlig hälsning

Elisabeth Levander
Avd chef LSF Kansli
Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 41 09
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69
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Mer än bara trösklar
Stockholms läns landstings program 2011 – 2015 för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning
I programmet som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010
beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa
följande indikatorer:

Mål 1 Bemötande
1. Vilka åtgärder, som vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos
medarbetare, entreprenörer och allmänhet samt visa de kvantitativa och
kvalitativa resultaten av åtgärderna.
Svar: Samtlig personalen har genomgått en halvdags

insiktsutbildning som hålls av AB SL. Handläggare samt
ledningsfunktion har varit med i testfasen kring den e-utbildning
som skapas inom projektet ”Din kompetens – Vår möjlighet”
Utbildningen ger en ökad förståelse hur svårt det är att ta sig fram i
kollektivtrafiken med olika hjälpmedel. Det påvisar vikten av de
tillgänglighetsanpassningar som SL arbetar med i trafiken
2. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om
bemötande, hur många uppföljningar som gjorts avseende bemötandet
samt om ekonomiska regleringar har genomförts.
Svar: Avdelningen har ett upphandlat avtal gällande konsultläkare.

detta innehåller en del kring bemötande. Avdelningen anser att
upphandlad part har ett gott bemötande gentemot det sökanden då
det inte under året inkommit några klagomål
3. Vilka åtgärder som vidtagits för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna anställas samt om personer med funktionsnedsättning har
anställts under året.
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Svar: Samtliga i ledningsfunktion har deltagit i chefsutbildning i

projektet ”Din kompetens – Vår möjlighet”. Inom ramen för
projektet har två medarbetare med funktionsnedsättning samt
avdelningschef ställt upp som ambassadörer på SLLs hemsida.
Vid annonsering påtalar avdelningen att vi finns i
tillgänglighetsanpassade lokaler.
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Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet
1. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka den kommunikativa
tillgängligheten samt visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av
åtgärderna.
Svar: Beslut har fattats att riktlinjer för färdtjänst i Stockholms län skall få
en språklig översyn. Det kommer då att tas fram ett dokument med lättare
svenska.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal, som innehåller avsnitt om
kommunikativ tillgänglighet samt hur många uppföljningar som gjorts
avseende kommunikativ tillgänglighet samt om ekonomiska regleringar
genomförts.
Svar: Avdelningen har inga

3. Att personer med funktionsnedsättning upplever att den kommunikativa
tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat.
Svar: Avdelningen har under året arbetat med att förenkla en del av våra
tjänster så att de skall vara lättare att kommunicera och förstå vad som
erbjuds.
4. Att personer med funktionsnedsättning upplever att deras möjligheter
till engagemang och delaktighet i den demokratiska processen inklusive de
allmänna valen har ökat.
Svar: Avdelningen har haft en aktiv roll i uppdatering av
samverkansmodell för handikapporganisationer i Stockholms läns
landsting. Ett av avdelningens viktigaste mål är att verka för en ökad
tillgänglighet i allmän kollektivtrafik. När den ökar bidrar det till att
möjligheten ökar att ta sig till de ställen personen själv önskar.
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Mål 3 Fysisk tillgänglighet
1. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om den
fysiska tillgängligheten, hur många uppföljningar som gjorts avseende den
fysiska tillgängligheten samt om ekonomiska regleringar genomförts.
Svar: Det avtal gällande konsultläkare innebär att läkaren träffar

sökanden på plats i avdelningens lokaler. Dessa lokaler har full fysisk
tillgänglighet.
2. Om samverkan med andra samhällsaktörer har ökat.
Svar: Avdelningen samarbetar bl a med Kommunförbundet Stockholms
Län i ett projekt att skapa en e-tjänst för ansökningsprocessen inom
tillståndsgivningen i färdtjänsten.

3. Om fysiska hinder eliminerats så att personal med funktionsnedsättning
har kunnat anställas.
Svar: Arbetsplatsen är fysiskt tillgänglighetsanpassad
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Inledning
AB Storstockholms Lokaltrafik har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i
Stockholms län.
SL ansvarar för trafikens infrastruktur, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar samt
svarar för utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i Stockholms län.
Värdet på SL:s anläggningar uppgår till över 100 miljarder kronor.
Varje dag reser fler än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga
resor med tunnelbana, pendeltåg, lokalbanor och bussar. Det görs över 2 500 000
påstigningar och sker cirka 25 000 avgångar.
Varje dag görs cirka 8 500 resor med den särskilda kollektivtrafiken samt cirka 2 000
sjukresor.
SL:s verksamhet omfattar cirka 1 000 spårfordon, drygt 2 000 bussar, 244 stationer,
233 km bana, 167 broar, 32 depåer och cirka 900 000 m2 lokalyta.
Bolagets organisationsnummer:
Bolagets ägare:

556013-0683
Stockholms läns landsting
Org.nr: 232100 - 0016
Säte: Stockholm
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1 Sammanfattning 2011 och förväntad utveckling 2012
1.1 Sammanfattning 2011
Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr)
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Föregående månads prognos

Resultatet för verksamhetsåret 2011 uppgår till -156 mkr. Årets prognos uppgick till -196 mkr.
Resultatet påverkas positivt av att biljettintäkterna ökar med drygt 8 procent jämfört med
föregående år. Knappt hälften av ökningen, 3,8 procent, är en effekt av prishöjningen som
genomfördes den 1 september 2011 och resterande 4,5 procent är en effekt av högre volymer.
Därutöver är intäktsutvecklingen positiv relativt budget både vad avser uthyrning av fordon och
reklamintäkter. Övriga intäkter ligger 132 mkr under budget. Huvudskälen är mindre debiterad
tid i projekt vilket delvis beror på omorganisationen samt lägre intäkter för sålt material bland
annat SL Accesskort. Totalt ökar intäkterna med 207 mkr jämfört med budget.
Verksamhetens kostnader ligger 165 mkr över budget, en avvikelse med drygt 1 procent. Utfallet
uppgår till 12 817 mkr jämfört med budgeterat 12 652 mkr och 12 433 mkr föregående år.
Projekt Översyn SL som syftar till att SL ska bli en effektivare beställare och strateg med hög
kompetens startades i början av 2010 och slutfördes våren 2011. Den nya organisationen sjösattes
den 1 maj 2011. Kostnaderna till följd av översynen belastar årets resultat med 103 mkr och avser
ett trygghetspaket som redovisas under rubriken personalkostnader.
Exklusive extraordinära kostnader för Översyn SL är verksamhetens kostnader i nivå med
budget.
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Kostnaderna för köpt trafik överstiger budget med 78 mkr vilket framförallt beror på ökade
kostnader kopplade till index samtidigt som kostnaderna för grundavtal och incitament är lägre än
budgeterat.
Kostnaderna för drift och underhåll överstiger budget med 124 mkr, bland annat på grund av
kraftigt ökade kostnader för snöröjning till följd av den kalla och snörika inledningen på året samt
kostnader utöver budget avseende felavhjälpande underhåll.
Övriga kostnader är lägre än budgeterat som ett resultat av att kostnaderna för material till
försäljning ligger under budget samt av låga administrativa kostnader.
Finansieringskostnaderna ökar till följd av högre marknadsräntor. Budgetavvikelsen för
finansnettot uppgår till 22 procent motsvarande ökade kostnader med knappt 105 mkr.
Skattefinansieringsgraden uppgår till 49,1 procent jämfört med budgeterat 48,9 procent.
Resultatet i moderbolaget uppgår till -569 mkr jämfört med prognostiserat -670 mkr.
SL Finans redovisar ett resultat på 362 mkr före bokslutsdispositioner jämfört med en prognos på
393 mkr. Budgeterat resultat uppgick till 425 mkr.
Övriga bolag inom koncernen uppvisar mindre avvikelser mot budget.
Under verksamhetsåret fullföljdes enligt beslut i SL:s styrelse och i landstingsfullmäktige, förtida
termineringar av US-leasar avseende 88 tunnelbanevagnar och 39 pendeltågsvagnar. Därigenom
säkerställs ett kostnadseffektivt arbete med den fortsatta optimeringen av fordonsflottan samt
reducerade kapitalkostnader under kommande år.

1.2

Förväntad utveckling 2012

Befolkningen i Stockholms län uppgår till drygt 2 miljoner invånare. Befolkningsökningen i
Stockholmsregionen är cirka 35 000 personer per år. Under kommande tioårsperiod förväntas
Stockholms län växa med runt 300 000 invånare.
Behovet av resor kommer att öka, främst från länets ytterområden till de centrala delarna men
även antalet tvärresor kommer att öka i framtiden. Resandet i SL-trafiken bedöms mot denna
bakgrund fortsätta öka i takt med befolkningsutvecklingen.
SL står inför betydande investeringar i spårvägar, fordon, trygghetsskapande åtgärder, miljö- och
tillgänglighetsanpassningar med mera. Det medför att kostnaderna för köpt trafik och underhåll
kommer att öka. Det utökade lånebehov som dessa satsningar medför gör att de finansiella
kostnaderna kommer att öka under 2012. Marknadsräntor förväntas öka relativt 2011 men i en
långsammare takt än tidigare förväntats.
Kostnadsutvecklingen inom befintliga trafikavtal påverkas av konjunkturutvecklingen genom den
avtalsenliga årliga indexuppräkningen som görs. Vi kommer att se en kostnadsökning men på
relativt låga nivåer.

5

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse

Dnr: SL-2010-12527

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. Ett av syftena med den nya lagen är att
säkerställa att strategiska beslut fattas på politisk nivå för ökad insyn och bättre samordning och
samhällsplanering. Mer operativa uppgifter, som att upphandla kollektivtrafik får utföras av
aktiebolag.
Genom den nya lagen ersätts de organ i respektive län som kallas trafikhuvudman med en
regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM).
För Stockholms län blir Stockholms läns landsting regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM).
Landstingsfullmäktige har möjlighet att organisera RKTM:s uppgifter i en nämnd, och i
Stockholm förbereddes en organisation i enlighet med den nya lagstiftningen redan 2011 genom
inrättandet av en trafiknämnd. Trafiknämnden har i uppdrag att från och med den 1 januari 2012
fullgöra landstingets uppgifter som RKTM.
Trafiknämnden har under 2011 i princip kommit att behandla samtliga de ärenden som tidigare
varit föremål för styrelsebeslut i AB SL. Även om det formella beslutsfattandet legat kvar på
bolagsstyrelsen har Trafiknämnden, i mer eller mindre samtliga fall, godkänt att AB SL beslutar
på visst sätt alternativt uppdragit åt SL att besluta på visst sätt. Det har framförts synpunkter på
att detta resulterat i otydliga gränssnitt mellan trafiknämnd och bolagsstyrelse och man upplever
en ineffektivitet då i stort sett samtliga ärenden är föremål för dubbla beslut.
Mot denna bakgrund har landstingsfullmäktige den 6 december 2011 beslutat att uppdra till
Trafiknämnden att i samarbete med SL föreslå hur SL:s verksamhet kan överföras till
Trafiknämndens förvaltning.
Av landstingsfullmäktiges beslut framgår att inriktningen för etablering av den nya
förvaltningsorganisationen är att Trafiknämnden så långt det är juridiskt möjligt ska fatta de
beslut som bolagsstyrelsen gjorde före den 1 jan 2011. Som följd av detta ska centrala delar av
AB SL:s verksamhet överföras till Trafiknämnden.
SL arbetar under januari och februari med att analysera hur en sådan verksamhetsöverlåtelse
skulle kunna genomföras samt att kartlägga konsekvenserna.
Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska landstingsstyrelsen senast den 30 maj återkomma med
förslag till ändringar av;
-

dels landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse
och nämnder,

-

dels AB SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv

För att möta kraven i denna tidplan måste ett förslag till förvaltningsorganisation behandlas vid
Trafiknämndens möte den 27 mars 2012.
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2 Ägarförhållanden
SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), ägs av Stockholms läns
landsting (SLL). Koncernen omfattade vid slutet av år 2011 moderbolaget, fyra rörelsedrivande
och tre vilande dotterbolag samt ett intressebolag.
AB Storstockholms Lokaltrafik

SL Infrateknik AB
100 %

SL HR-Service AB
vilande
100 %

AB SL Finans
100 %

SL Lidingö Trafik AB
vilande
96,7 %

Tågia AB
100 %

Fastighets AB Viggestaberg
vilande
100 %

SL Kundtjänst AB
100 %

AB Transitio
43,5 %

SL beslutar om trafikens omfattning, kvalitet och utveckling inom ramen för de direktiv och
förutsättningar SLL angivit. SL upphandlar och beställer trafiken från olika entreprenörer samt
svarar för trafikens infrastruktur, dess skötsel samt ny- och reinvesteringar. AB SL Finans svarar
för finansiering av fordon.
I SL Infrateknik AB återfinns fordon som ägs av SL eller avses bli externfinansierade.
SL Kundtjänst AB:s verksamhet avser information till allmänheten om trafikutbudet.
Tågia AB:s verksamhet avser utbildning med inriktning på underhåll och skötsel av spårbundna
fordon. Som ett led i renodlingen av SL:s roll och uppdrag har beslut fattats om försäljning av
Industritekniska gymnasiet samt SL:s helägda dotterbolag Tågia AB.
I koncernen ingår de vilande bolagen Fastighets AB Viggestaberg, SL Lidingö Trafik AB och SL
HR-Service AB.
SL är dessutom delägare i intresseföretaget AB Transitio (43,5 procent) vars verksamhet omfattar
förvärv och finansiering av fordon på uppdrag av delägarna. Beslut om förändrat ägande i bolaget
togs i Trafiknämnden den 25 oktober 2011. Beslutet är ännu ej genomfört i avvaktan på de andra
delägarnas beslut.
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Därutöver har moderbolaget en ägarandel i Samtrafiken i Sverige AB
(2,12 procent) vars verksamhet avser samverkan för att förbättra för kollektivtrafikresenärer och
verka för ökad kollektivtrafik i hela Sverige.
SL Kundtjänst AB
Viss begränsad verksamhet avseende trafikinformation har bedrivits fram till och med oktober.
Därefter är bolaget vilande.
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3 Uppföljning av mål
3.1 SLL huvudmål

Mål
Tillförlitlighet

Uppfyllt
mål?

Bokslut
2011

Mål
2011

Bokslut
2010

Punktlighet (% avgångar i tid)
Tunnelbana
Pendeltåg
Roslagsbanan
Lidingöbanan
Tvärbanan
Nockebybanan
Saltsjöbanan
Spårväg city
Busstrafik
Färdtjänsten - taxi
Färdtjänsten - specialfordon

nej
nej
nej
nej
nej
ja
nej
nej
nej
i.u

94,3
88,9
94,7
92,6
94,9
99,4
94,6
98,2
88,5
93,0
i.u

95,5
91,5
97,5
96,5
97,5
99,0
95,5
i.u
93,0
94,0
92,5

94,8
84,8
90,6
94,2
96,3
99,1
82,9
96,9
88,7
93,0
91,0

Andel nöjda resenärer - SL ombord (%)
Andel missnöjda resenärer - SL ombord (%)

nej
nej

73
11

75
10

74
10

Resultat

nej

Dimension/parameter

Kvalitet

Ekonomi i balans, mkr
-156

0

-420

3.1.1 Tillförlitlighet
Snöovädret den 11 februari 2011 påverkade i stort sett hela kollektivtrafiken. Pendeltågstrafiken
drogs med stora störningar och i busstrafiken ledde snö och halka till att i princip alla busslinjer
ställdes in under merparten av dagen. Lidingöbanan drabbades av en urspårning och på
Roslagsbanan fick avgångar ställas in.
Tunnelbana
Avgångar i tid har legat relativt stabilt under 2011, med undantag för i februari månad, dock har
uppsatt mål inte nåtts. Den ovanligt stränga vintern skapade framkomlighetssvårigheter och
driftstörningar. Även ett antal strömavbrott orsakade störningar och stopp i trafiken under året.
Pendeltåg
Pendeltågstrafiken drabbades av många trafikstörningar och inställda avgångar under hela 2011.
Målen för utförd trafik och punktlighet har därmed inte uppnåtts.
Trafikverket har under 2011 genomfört ett flertal större planerade arbeten i infrastrukturen som
har inneburit att pendeltågstrafiken har stängts av eller reducerats under vissa sträckor och
tidsperioder. Detta i kombination med störningar i infrastrukturen har påverkat punktligheten och
utförd trafik negativt. 71,2 procent av all trafik som ställts in under 2011 har orsakats av
störningar i Trafikverkets anläggningar.
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Några exempel på störningar under året med stor trafikpåverkan:


Snö och kyla medförde stora problem för pendeltågstrafiken under årets första tre
månader. På grund av isbildning fick ett stort antal fordon ställas in. Den stränga vintern
orsakade också problem med dörrar och fotsteg på X60.



I april blåste en provisoriskt monterad kontaktledningsbrygga ner över spåren i Karlberg
vilket medförde ett långt trafikstopp under dagen och natten för all tågtrafik. Dessvärre
lagades kontaktledningsbryggan bristfälligt vilket medförde att den blåste ner även
nästkommande dag med stora störningar som följd. Totalt ställdes 302 avgångar in den 7–
8 april.



I början av oktober var Citybanans anläggningsarbeten i Årsta inte klara på måndagen
efter helgens avstängning vilket ledde till 42 inställda avgångar. Trafik i normal
omfattning kunde inte bedrivas förrän på tisdagsmorgonen.



Ett X60-tåg blev stående på Årstabron i morgonrusningen i november. Innan
evakueringståget hunnit fram hade ett antal resenärer spontanevakuerat tåget genom att
nödöppna dörrarna. Detta gav totalt sett stora störningar i trafiken som varade i ett par
timmar med inställda avgångar till följd.



Under november och december gjorde en mängd problem i Brodepån att fordonen inte
kunde underhållas i rätt omfattning. Brodepån är den enda depå som har lyftar för
underhåll av X60-fordon. Avstängning av lyftarna under november och december på
grund av säkerhetsskäl bidrog till en stor fordonsbrist. Totalt ställdes 26 avgångar in och
337 avgångar kördes med korta tåg.

Felfrekvensen på X60 har under året varit hög. Många fordon har uppnått gränsen för
femårsunderhåll, samtidigt som verifiering av fordon pågår. Dessa faktorer har begränsat
fordonstillgången och ökat trycket på depåerna.
SL, Stockholmståg och Trafikverket har ett pågående gemensamt kvalitetsarbete för att analysera
orsaker till problem i pendeltågstrafiken och genomföra nödvändiga åtgärder. Gemensamma
kvalitetsgrupper har ansvar för att förbättra kvaliteten inom olika verksamhetsområden såsom
punktlighet, trafikinformation och kapaciteten i pendeltågssystemet. Trafikverket har under
hösten fått tillskjutande medel för underhållsåtgärder i infrastrukturen. SL deltar i arbetet med att
följa upp och prioritera åtgärderna i pendeltågstrafiken.
Stockholmståg har tagit fram en handlingsplan för att komma tillrätta med olika fordonsproblem.
Åtgärderna omfattar bland annat investeringar i infrastruktur, utbildning av personal och
underhållsplanering.
Lokalbana
Spårväg City
Tillförlitligheten på Spårväg City har över lag varit god. Resernärstrycket har under
sommarmånaderna varit stort och störningar i punktligheten har uppstått.
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Att banan går i gatumiljö har också inverkat på trafiken i form av felparkerade fordon och köer.
Vid två tillfällen påverkades trafiken av en nedriven kontaktledning.
Roslagsbanan
Tillförlitligheten har haft en positiv utveckling under året jämfört med 2010. Under juli månad
uppnåddes 10 dagar med 100 procent punktlighet, vilket är rekord för en enskild månad.
Lidingö-, Saltsjö-, Nockeby- och Tvärbanan
Trafiken har i stort fungerat bra under året. Störst förbättringar har uppnåtts på Saltsjöbanan där
trafiken har stabiliserats och punktligheten är betydligt bättre än under 2010.
Buss
Avgångar i tid har legat på en relativt stabil nivå under 2011 med undantag för januari, februari
och juni månad. Värdet har påverkats av framkomlighetssvårigheter med anledning av den hårda
vintern i början av året samt trafikstockningar och omläggningar på grund av byggnadsarbeten.
De områden som har haft flest problem är innerstaden följt av Solna/Sundbyberg och Sollentuna.

3.1.2 Kvalitet
SL-trafiken hade 73 procent nöjda kunder 2011, vilket är två procentenheter lägre än årsmålet för
2011 och något lägre än 2010. Sett över året var nöjdheten något högre under våren än under
hösten 2011.
Nöjda kunder i procent totalt och per trafikslag januari-december 2011
2011
2010
2009
2008

Tunnelbana Pendeltåg

Lokalbana

Buss

Totalt

76
78
78
74

84
82
83
82

72
73
74
72

73
74
76
72

57
60
67
60

Lokalbana är det trafikslag som har högst kundnöjdhet, 84 procent, vilket är något högre än
föregående år. För lokalbanan syns inga tydliga skillnader i nöjdhet under våren jämfört med
hösten och samtliga linjer har relativt hög nöjdhet. Endast på Lidingöbanan syns en betydande
skillnad där höstvärdet är lägre.
Tunnelbana fick 76 procent nöjda kunder 2011. Resultatet är något lägre än tidigare år.
Nöjdheten på de olika linjerna är förhållandevis jämn men under året syns en nedgång på både
grön och blå linje vilket delvis kan förklaras av de avstängningar som har förekommit på dessa
linjer.
För buss var andelen nöjda kunder 72 procent under 2011 vilket är något lägre än åren innan.
Kundnöjdheten för buss varierar i hög utsträckning mellan de olika avtalsområdena. Störst
förändring under året skedde inom avtalsområdena Norrort, Nynäshamn, Bromma och Sollentuna
där nöjdheten sjönk under hösten medan förhållandet blev det omvända i Sollentuna.
Avtalsområde Söderort har under 2011 slagits ihop med Huddinge/Botkyrka vilket har förändrat
resultatet för detta avtalsområde till det positiva med fler nöjda kunder.
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SL-trafikens minst nöjda kunder finns inom pendeltågstrafiken. Kundnöjdheten uppmätte 57
procent för pendeln 2011 som är betydligt lägre än för åren 2009 och 2010. Minst nöjda var
pendeltågsresenärerna på Nynäshamnsgrenen. Störst förändring under året skedde på
Kungsängengrenen och Västerhaningegrenen. En minskad nöjdhet för Västerhaningegrenen kan
delvis bero på avstängningen av Nynäshamnsgrenen.
För detaljer beträffande Kvalitet hänvisas till rapporten Upplevd kvalitet i SL-trafiken hösten
2011.

3.1.3 Ekonomi i balans
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 14-15 juni beslutades om höjda taxor från och med
1 september 2011. Den positiva resultateffekten 2011 till följd av detta uppgår till
208 mkr. Samtidigt har det förändrade biljettsortimentet medfört kostnader på 3 mkr. Totala
intäkter uppgår till 14 942 mkr, 207 mkr över budget.
Kostnaderna för det trygghetspaket som förhandlats fram med de fackliga organisationerna var,
som angavs i budget för 2011, inte beaktade i den beslutade budgeten. Det var vid budgettillfället
inte möjligt att närmare precisera dessa kostnader.
Den faktiska kostnaden uppgår till 103 mkr och baserar sig på avtal om avtalspension respektive
avtalade uppsägningstider och villkor.
Indexeringen av trafikavtalen kostade 142 mkr under året vilket är 78 mkr över budget
Indexeringen av avtalen baserar sig på en indexkorg bestående av inflation, marknadsränta,
arbetskraftskostnadsindex samt bränslekostnadsindex och beräknas utifrån tillgängliga uppgifter
från SLL Internfinans, SCB med flera.
Kostnaderna för drift och underhåll slutade på 124 mkr över budget. Den snörika och kalla
vintern under inledningen av verksamhetsåret belastar resultatet med 55 mkr.
De finansiella kostnaderna uppgick till 591 mkr jämfört med budgeterade 486 mkr. Det är en
ökning med 22 procent jämfört med budget. Enligt direktiv från SLL Internfinans har budgeten
lagts med en rörlig ränta på 1,6 procent. Med rörlig ränta menas Stibor med 90 dagars löptid. Den
faktiska rörliga räntan för 2011 uppgick till 2,5 procent.
Sammantaget innebär detta att de ökade kostnaderna huvudsakligen är en följd av
omvärldsfaktorer som inte varit möjliga för SL att påverka samt översynen av SL:s organisation.
Ökning jämfört med föregående år är 43 procent.
Avskrivningarna blev 77 mkr eller 5 procent högre än planerat. Avvikelsen beror på en hög
investeringsvolym och en något större andel aktiverade projekt. Budgeten för 2011 var också
restriktivt lagd som en konsekvens av kravet på att redovisa en budget i balans.
Kostnadsökningarna har kunnat mötas dels genom av fullmäktige beslutad biljettprishöjning dels
genom interna kostnadseffektiviseringar och besparingsåtgärder.
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3.2

Kortsiktiga mål i Fullmäktiges beslut om mål och budget för 2011

För att styra landstingets verksamheter mot de långsiktiga målen finns följande kortsiktiga mål i
landstingets budget








Nöjda medborgare
Ekonomi i balans
Stolta medarbetare
Nöjda resenärer
En ledande tillväxtregion
Hållbar miljö
Likvärdig behandling av alla invånare

Landstingets budget innehåller även riktlinjer avseende kollektivtrafiken enligt nedan.
För redovisning av händelser och aktiviteter i syfte att nå målen och följa landstingets riktlinjer
hänvisas till respektive kapitel i förvaltningsberättelsen 2011 med bilagor.











Fler och mer nöjda resenärer
Förbättrad punktlighet
Bättre trafik- och störningsinformation
Tryggare och snyggare kollektivtrafik
Resor tillgängliga för alla
Miljövänligare kollektivtrafik
Bättre och mer tillgängliga biljetter
Nolltolerans mot fuskåkning
Effektivare verksamhet och organisation
När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa.

3.3

Fullmäktiges uppdrag

I fullmäktiges beslut om mål och budget för 2011 nämns:
”Att uppdra åt Trafiknämnden att upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken”
Status per 2011 är att SL har utrett framtida helhetsansvar för driften av skärgårdstrafiken och
presenterat utredningen i tjänsteskrivelse. Frågorna har visat sig vara svårbedömda, varför fortsatt
utredning bedömts önskvärd. Ansvaret för ärendet har även överförts till Trafiknämndens
förvaltningschef per den 1 januari 2012. Vidare har WÅAB initierat framtagandet av en så kallad
Request for Information (RFI) för att få aktuell information om marknadens kapacitet och syn på
hur skärgårdstrafikens drift kan förbättras och effektiviseras. RFI:n skickades ut/publicerades den
21 december 2011 och svarstiden löper till och med den 17 februari 2012. Informationen kommer
sedan att sammanställas, analyseras och under våren 2012 presenteras för Trafiknämnden.
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3.4

Jämlikhet och jämställdhet ur ett medborgarperspektiv

Alla ska oavsett kön, ålder och fysiska förutsättningar ha samma möjlighet att få tillgång till och
ta del av den trafik och service som erbjuds.
Under en vardag genomförs ungefär 5,3 miljoner resor i Stockholms län. Av dessa utförs hälften
av män och hälften av kvinnor. Män och kvinnor reser således lika mycket, men till viss del med
olika färdmedel. Män åker mer bil och cyklar mer än vad kvinnor gör. Kvinnor åker istället mer
kollektivt och går mer än män.
Enligt Svensk kollektivtrafiks barometer upplever kvinnor i Stockholm i högre grad än män att de
kan använda SL för de flesta resor de gör. År 2011 instämmer 70 procent av kvinnorna helt eller
delvis i påståendet. Motsvarande andelar bland männen är 64 procent. En orsak till männens
upplevelse skulle kunna vara att de har lägre kunskap om SL-trafiken än kvinnorna. Bland
männen är det 79 procent som uppger att de för de flesta resor de gör vet hur de kan åka med SL.
Bland kvinnorna är motsvarande andel 83 procent.
Generellt är skillnaderna små mellan män och kvinnor när det gäller nöjdheten med SL-trafiken.
Ett område där det dock skiljer sig åt är den upplevda tryggheten där kvinnor är mer otrygga än
män. Det gäller framför allt vid resor ensam eller då resenärerna ska ta sig till och från sin
hållplats/station under kvällar och/eller nätter. Störst är skillnaden på tunnelbana och pendeltåg
där drygt hälften av kvinnorna, 54 procent på tunnelbana och 52 procent på pendeltåg, känner
sig trygga när de reser ensamma på kvällar och/eller nätter. Motsvarande siffra för männen är 74
procent för både tunnelbana och pendeltåg. Totalt sett har andelen trygga ökat under de senaste
åren. Störst förändring ser vi på tunnelbana och pendeltåg där andelen trygga har ökat betydligt,
och då framför allt bland kvinnor. Otryggheten är mindre på lokalbanor och buss. Totalt uppger
69 procent av resenärerna att det känns tryggt att resa ensamma med SL på kvällar och/eller
nätter.
I trafikplaneringen verkar SL bland annat för att samrådsprocessen ska nå ut till både män och
kvinnor för att båda grupperna ska ges möjlighet att påverka.

3.5

Fördjupad uppföljning av vissa policyer

3.5.1 Följsamhet policy för intern kontroll
I SL:s styrande dokument ingår bland annat Rutin för riskhantering och intern kontrollplan.
Rutinen beskriver den metod som SL utvecklat för genomförande av verksamhetsövergripande
riskanalys vilken bland annat innefattar en riskkartläggning och metod för värdering av risker.
Metoden bygger på den så kallade COSO-modellen som rekommenderas av Landstingsstyrelsens
förvaltning. Rutin för riskhantering och intern kontrollplan är också kopplat till
miljöledningssystemet och SL:s certifiering enligt ISO 14001. Med utgångspunkt från intern
kontrollplanen hanteras riskerna löpande under året genom vd-uppdrag i verksamhetsplanen och
dess månatliga uppföljning.
I tillägg till intern kontrollplan har handlingsplaner tagits fram för att säkerställa effektiva
åtgärder utifrån de rekommendationer som externa och interna revisorer lämnat i sina
granskningar.

14

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse

Dnr: SL-2010-12527
På grund av arbetet med översyn SL under början av året och implementeringen av den nya
organisationen per 1 maj beslutade SL:s styrelse vid mötet den 8 mars 2011 att ta upp den
interna kontrollplanen till behandling vid styrelsemötet den 25 oktober 2011. Skälet var att den
interna kontrollplanen skulle få en bred förankring i den nya organisationen. Beslutet
tidigarelades något och styrelsen beslutade om intern kontrollplan för 2011 den 20 september.
På styrelsemötet den 20 december beslutade styrelsen om intern kontrollplan för år 2012.

3.5.2 Följsamhet finanspolicy
SL följer landstingets finanspolicy.

3.5.3 Följsamhet folkhälsopolicy
Har förvaltningen/bolaget en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy
och landstingets handlingsplan för hälsa?
Ja
Nej
Kommentar
X
Arbetet bedrivs dock enligt policyn. Avsikten är att under 2012
göra en systematisering av hur detta arbete bedrivs i enlighet med
policyn.
Har förvaltningen/bolaget ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?
Ja
Nej
Kommentar
X
Ansvaret är samlat under en ny tjänst, Strateg socialt ansvar (socialt
hållbar utveckling)
Har förvaltningen/bolaget under året fattat beslut som stödjer landstingets folkhälsopolicy eller på
annat sätt verkat för att genomföra policyn?
Ja
Nej
Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
X
- SL bedriver fortsatta satsningar på förnybara drivmedel &
miljöbussar.
- SL bevakar bullerfrågor relaterat till kollektivtrafik i
kommunernas plan- och byggarbete.
- SL bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete vad gäller
bullerdämpning vid SL:s verksamhet där riktvärden överskrids.
- Gällande trygghetsåtgärder fortgår projektet TMSL (Trygg med
SL). Under 2011 har installation av kameror på tunnelbane- samt
pendeltågsstationer samt i SL:s samtliga fordon (exkl.
Roslagsbanan och Saltsjöbanan) färdigställts och bedöms fungera
tillförlitligt. Fram till denna tidpunkt fanns brister i utrustningen i
bussfordon och s.k. trygghetsvärdar sattes därför in som
trygghetshöjande åtgärd under denna tid.
- SL har också påbörjat byggnation av så kallade Trygghetsrum i
tunnelbane- och delar av pendeltågssystemet i syfte att användas
vid ingripanden gjorda av trygghetsvärdar/väktare. Arbetet fortgår.
- I trafik- och samhällsplaneringen verkar SL bland annat för att
samrådsprocessen ska nå ut till både män och kvinnor för att båda
grupperna ska ges möjlighet att påverka. Planeringen av större
utbyggnadsprojekt utvärderas utifrån uppfyllelsen av de
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transportpolitiska målen, där ett underliggande mål är ett jämställt
transportsystem.
- SL bedriver fortsatta friskvårdssatsningar och förebyggande
hälsoinsatser för personal, bland annat i form av
arbetstidsförkortning samt friskvårdscheckar.
Ange om förvaltningen/bolaget utför annat folkhälsoarbete utöver det som nämnts i frågan ovan?
Ja
Nej
Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete
X

3.5.4 Följsamhet handikapprogram
Följsamhet handikapprogram framgår av bilaga O Handikapp.
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4 Verksamhetens omfattning och innehåll
4.1

Verksamhetsförändringar

Översyn SL
I mars 2010 startades ett genomgripande förändringsarbete kallat Översyn SL. Projektets mål var
att utveckla SL till en tydligare och effektivare beställare med hög kompetens. I juni 2010 fattade
SL:s styrelse beslut om vision, verksamhetsidé, styrande principer och övergripande
organisationsstruktur för SL. I december utsågs cheferna i den nya organisationen och arbetet
med att detaljutforma organisationen med beskrivning av processer, uppdrag, ansvar och
arbetsuppgifter samt att specificera tjänster på avdelnings-, sektions- och gruppnivå genomfördes.
Under början av 2011 har organisationen bemannats och den 1 maj 2011 trädde den i kraft. Ett
stort arbete har pågått under hösten för att rekrytera personal till vakanta tjänster samt skapa
förutsättningar för och tillvarata potentialen i den nya organisationen.

SL:s vd Göran Gunnarsson slutade sin anställning den 22 juni. Madeleine Raukas var
tillförordnad vd till 31 december. 1 januari 2012 tillträdde Anders Lindström som ny vd för SL.
En strategisk karta har utarbetats som beskriver vision, övergripande mål, utvecklingsmål,
verksamhetsidé och värderingar.
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VISION

ÖVERGRIPANDE
MÅL

UTVECKLINGSMÅL

”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas
mest attraktiva storstadsregion.”

En attraktiv
kollektivtrafik

Kompetent
strateg

Kompetent
projektgenomförare

VERKSAMHETSIDÉ

VÄRDERINGAR

Ekonomisk
effektivitet

Affärsmässig
beställare

Effektiv
styrning

Attraktiv
arbetsgivare

”SL ska utifrån ägarens krav och intressenters förväntningar,
föreslå och genomföra regionala kollektivtrafiklösningar som
underlättar arbetspendling och förenklar vardagen
för alla i Stockholmsregionen.”

Samverkan – Ansvar – Förtroende - Engagemang

Ett nytt ledningsrapportpaket har uvecklats för uppföljning av verksamheten. Den första
rapporteringen skedde per den sista maj. Rapporteringen omfattar statusrapportering av projekt
och vd-uppdrag i dimensionerna tid-kvalitet-ekonomi, trafikavtalens ekonomi, verksamhetstal,
ekonomisk utfall, investeringsuppföljning, samt måltal/nyckeltal. Stora projekt behandlas under
en heldag med vd, vvd, projektsponsorer, projektledare samt chefen för projektavdelningen och
chefen för verksamhetsstyrning och ekonomi. Övrig verksamhet behandlas under ytterligare en
heldag varje månad med vd, vvd och ansvariga avdelningschefer.

4.2 Verksamhetsproduktion
Sittplatskilometer
Utfallet för helåret 2011 avseende sittplatskilometer uppgår till 16 115 vilket är drygt 3 procent
lägre än budgeterat 16 680 och beror i huvudsak på snökaoset med många inställda turer.
Resandeutveckling allmän kollektivtrafik
Resandet ökar generellt under höst och vinter men minskar under vår och sommar då fler
personer går eller cyklar. Mycket snö och kyla bidrar även generellt till att fler reser kollektivt. På
sikt förväntas utbudsrelaterade faktorer som till exempel bättre tvärförbindelser ha störst
påverkan på resandet.
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Med undantag för april har resandet ökat under samtliga månader 2011 jämfört med motsvarande
period 2010. Den stora ökningen av resandet i februari berodde på 2010 års snökaos med ett lågt
resande som följd. Även i februari 2011 uppstod problem i trafiken men inte i samma omfattning
som 2010. I april minskade resandet jämfört med förra året, vilket främst beror på avstängningen
av tunnelbanans Hagsätragren.
Under sommaren tillkom utöver avstängningen av Hagsätragrenen även en avstängning av
tunnelbanans Blå linje mellan Rådhuset och Kungsträdgården som pågick fram till mitten av
oktober samt ett flertal vägarbeten med stor påverkan på trafiksituationen.
Slutet av 2011 präglades av milt väder jämfört med föregående år vilket kan antas påverka
utfallet då fler väljer att gå och cykla. Med anledning av att många resenärer fått använda
alternativa resvägar under avstängningarna samt att SL genomförde en prishöjning i augusti, är
det dock svårt att dra några långtgående slutsatser kring resandeutvecklingen under hösten.
Genomsnittligt antal påstigande en vanlig vardag (1000-tal)
År
2010*)
2011
Förändring
År
2010

*)

2011
Förändring

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

2 511
2 547
+1,4 procent

2 499
2 624
+5,0 procent

2 545
2 623
+3,1 procent

2 505
2 502
-0,1 procent

2 486
2 513
+1,1 procent

2 219
2 227
+0,4 procent

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

1 500

2 040

2 548

2612

2706

2650

1 571
+4,7 procent

2 073
+1,6 procent

2 573
+1,0 procent

2665
+2,0 procent

2717
+0,4 procent

2682
+1,2 procent

*) Uppgifterna för 2010 är korrigerade i huvudsak för buss och pendeltåg bland annat på grund av snökaoset i februari som ställde till problem
med mätningarna.

Utvecklingen av bensinpriset är en viktig faktor som påverkar resandet med SL positivt. Under
2011 var medelpriset på bensin 95 oktan 8,7 procent högre än under 2010. Ett högt bensinpris
gynnar resandet med kollektivtrafiken medan ett lågt bidrar till ökat resande med bil. Andra
viktiga faktorer för resandet med SL är utveckling av befolkningsmängden och antalet sysselsatta
i länet. En växande befolkning och en ökad sysselsättning bidrar till en ökad efterfrågan på resor.
Under 2011 ökade befolkningen i länet med 1,81 procent och sysselsättningen med 2,62 procent
jämfört med 2010.
Utfall och budget nedan avser endast resenärer per vintervardag, det vill säga tertial ett och tre.

Påstigande en vanlig vintervardag (1000-tal)
Resenärer en vanlig vintervardag (1000-tal)

1
2

Utfall
2010
2 556
722

Utfall
2011
2616
739

Mål/Budget
2011
2 596
733

Avser folkmängden 30/11.
Avser sysselsättningen kvartal 3.
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Under 2011 ökade antalet resenärer med 2,3 procent jämfört med motsvarande period 2010.
Antalet resenärer under perioden är 0,8 procent högre än målet för 2011 (733 000 resenärer,
vilket motsvarar 2 596 000 påstigande).

4.3

Aktiviteter och händelser under året

4.3.1 Större händelser för trafikslagen
Tunnelbana
Under första delen av vintern 2010/2011 föll tidvis stora mängder snö. Planering och utförande
av snöbekämpning föll väl ut och inga större störningar uppstod. Under året har ett antal
strömavbrott orsakat störningar och stopp i trafiken.
Upprustningen av Hagsätragrenen startade planenligt den 21 mars och trafiklösning samt
stationsbemanning fungerade enligt plan.
Sprängningar för Citybanan mellan Gamla Stan och T-centralen fungerade bra och fick endast
trafikförseningar som följd.
Under april upptäcktes sprickor i svetsfogar på den första serien C20-fordon. En revision av
MTR:s underhållsarbete genomfördes under våren vilket resulterade i ett antal kort- respektive
långsiktiga åtgärder. Revisionen konstaterade också att säkerheten var god.
Den 20 juni stängdes sträckan Rådhuset-Kungsträdgården på grund av bygget av Citybanan.
Informationsinsatser genomfördes inför och under avstängningen. Inga avvikelser mot plan
rapporterades.
Tidtabellskifte genomfördes den 22 augusti med sedvanlig ökning av trafikvolym.
Under november inträffade ett längre stopp på Gröna linjen på grund av en nedriven strömskena
mellan Rådmansgatan och Fridhemsplan. En mindre brand med rökutveckling under ett tåg
resulterade i att ett tåg fick utrymmas i tunneln. Utrymningen fungerade bra och stoppet varade
43 minuter. MTR utreder orsaken till händelsen.
Året avslutades med en grön jul utan snöröjningsproblem.
Pendeltåg
Trafikverket har under 2011 genomfört ett antal större arbeten i infrastrukturen vilket inneburit
att trafiken har haft begränsad kapacitet eller stängts av på vissa pendeltågssträckor.
Under perioden 24 juni 2011 - 9 december 2012 är var merparten av pendeltågstrafiken avstängd
mellan Östertälje och Södertälje centrum på grund av utbyggnad av dubbelspår på sträckan
Södertälje hamn-Södertälje centrum. Som en följd av detta har busslinjenätet i Södertälje lagts
om och merparten av omstigningarna mellan buss och pendeltåg sker vid Östertälje station.
Under avstängningsperioden genomförs också ombyggnation och renovering av stationshus och
plattformar vid Södertälje hamn.
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Nynäsbanan har varit avstängd under perioden 22 augusti – 20 november 2011. Bussar har ersatt
trafiken under avstängningstiden.
Under fyra dygn i oktober var all trafik avstängd mellan Stockholms central och Bålsta. Orsaken
till detta var dels att SL lyfte på en bro i Sundbyberg som ett led i utbyggnad av Tvärbanan, dels
att Trafikverket genomförde åtgärder till följd av 4-spårsutbyggnad av Mälarbanan.
SL har påbörjat förhandlingar med Stockholmståg om nya förutsättningar för att starta upp trafik
till Uppsala och Arlanda i december 2012. Den nya trafiken innebär en 25 procent utökning av
trafikvolymen. Stockholmståg har påbörjat rekrytering av förare. SL har köpt in 12 stycken X60
fordon för att möjliggöra den utökade trafikvolymen. SL och Stockholmståg har under 2011
genomfört en utredning om behov av underhållskapacitet. Utredningen visar att kapacitetsbristen
bör hanteras genom optimering av underhållsåtgärderna och investeringar i infrastruktur.
Under 2011 har samtliga stationer i pendeltågstrafiken integrerats med SL:s skyltsystem som
baseras på Störningshanteraren och Realtidsplattformen. Det är samma system som idag finns
inom busstrafiken, på Tvärbanan och Roslagsbanan och som möjliggör en förbättrad trafik- och
störningsinformation till resenärerna samt ett informationsutbyte mellan olika trafikslag. I och
med införandet av det nya systemet överfördes ansvaret för att ge resenärsnära trafikinformation
från Trafikverket till SL:s trafikentreprenör Stockholmståg. Stockholmståg har bland annat tagit
över ansvaret för högtalarutrop. Trafikverket behåller dock ett viktigt ansvar för att förmedla
underlag till Stockholmståg, exempelvis genom att tillhandahålla information om tåglägen,
prognoser samt spårinformation. Trafikverket ansvarar också för att underhålla
högtalaranläggningar och annan infrastruktur på stationer.
SL har under de senaste två vintrarna haft stora problem med isbildning på pendeltågsfordonen.
SL:s pendeltågsdepåer har i nuläget inte tillräcklig kapacitet för att kunna avisa fordon. Under
2011 har följande åtgärder vidtagits med anledning av detta:




Förebyggande system för avisning av fordon har installerats i samtliga depåer.
Ett antal åtgärder har genomförts i befintliga anläggningar i depåerna Älvsjö och Bro
En förstudie har startats upp för projektering av en ny avisningsanläggning i Södertäljedepån.

Lokalbana
Spårväg City
År 2011 blev spårvägens första hela trafikår. Trafiken fick en kraftig och väntad
resandeutveckling under sommarmånaderna. Den ordinarie trafiken med fem spårfordon
förstärktes med dels spårvagnar (en modern och ett antal äldre spårfordon), dels med bussar.
Under hösten började de inlånade A34:orna att återlämnas samtidigt som nya A34:or levererades.
Utbytet ledde till viss vagnbrist, vilket kompenserats med en blandning av buss och äldre
spårfordon. I mars 2012 beräknas samtliga nya A34:or vara på plats.
Övriga banor
Under året har antalet bullerförelägganden och bullerärenden ökat markant. Roslagsbanan har fått
en betydande mängd förelägganden från berörda myndigheter medan Saltsjöbanan än så länge
endast fått några ärenden från Nacka kommun.
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Roslagsbanan hade en tre veckor lång avstängning mellan den 19 november – 10 december 2011
på sträckan Kragstalund – Kårsta på grund av brobygge vid Vallentuna. Avstängningen
genomfördes med en mycket kort framförhållning från Trafikverket.
Saltsjöbanan stängdes av mellan Slussen och Henriksdal i samband med ett upprustningsarbete
vid Danvikstull under ett par dagar i april och i oktober.
Buss
Leveransen av busstrafik har varit god under 2011 och präglats av tre mycket lyckade
trafikstarter i Norrtälje, Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö. Vissa yttre
omständigheter i form av framkomlighetssvårigheter på grund av hård vinter i början av året och
de många byggnadsarbeten som genomförs i Stockholm har haft en viss negativ påverkan.
Snö och kyla från slutet av oktober 2010 till april 2011 ledde till stora framkomlighetsproblem.
Nästan all busstrafik ställdes in under förmiddagen den 11 februari då bedömningen gjordes att
säkerheten för busstrafiken inte kunde garanteras då flera bussar hade fastnat och risken för
avåkningar var påtagligt stor.
Trafiken under våren och sommaren påverkades främst av yttre händelser såsom köer och
trafikomläggningar. Framkomlighetsproblemen drabbade främst innerstaden men också bussarna
i Solna/Sundbyberg och Bromma drabbades av förseningar på grund av trafikstockningar i Solna
med anledning av spårvägsbygget.
I slutet av juni övertog Nobina trafikområdet i Norrtälje. En ny affärsmodell infördes där cirka
50 procent av trafiken ersätts genom så kallad VBP-lösning, det vill säga att trafikentreprenören
får betalt per betalande påstigande. Nya dubbeldäckare infördes och trots vissa barnsjukdomar på
dessa nya fordon har Nobina lyckats med ett resultat på 99,83 procent utförd trafik under tredje
tertialet.
I augusti övertog Keolis trafikområdena Huddinge/Botkyrka och Nacka/Värmdö. Söderort,
där Keolis redan bedrev trafik, ingick också i trafikstarten som en del av det nya avtalet
Huddinge/Botkyrka/Söderort. Även dessa trafikstarter var mycket lyckade och Keolis har under
tredje tertialet uppnått ett resultat på 99,73 procent i Huddinge/Botkyrka/Söderort och
99,91 procent i Nacka/Värmdö.
En ökad trafikintensitet i innerstaden under augusti orsakade många inställda avgångar på grund
av trafikmiljön. Under senhösten och vintern har trafiken varit mycket stabil beroende på
gynnsamma väderförhållanden och noggranna förberedelser inför vintern.

4.3.2 Förbättrad trafik- och störningsinformation
Generellt alla trafikslag
Överlämningen från JustNu-projektet till SL:s linjeverksamhet avslutades under andra kvartalet
2011. Utvecklingen av Reseplaneraren har fortsatt under året där man nu även ser
störningsinformation på valda resor. En ny talsvarstjänst är lanserad så att man kan få
realtidsinformation uppläst via telefon när man ringer till SL:s kundtjänst. Från och med våren
2011 finns möjlighet att prenumerera på ett så kallat RSS-flöde för störningsinformation. Det gör
det möjligt att få information om trafikstörningar för vald linje skickad till mobilen eller datorn i
realtid.
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I och med nya omorganisationen förändrades ansvaret för olika delar av Trafikinformation internt
på SL. Den nya organisationen har arbetat på att stabilisera nya samverkansformer, både internt
och med trafikentreprenörerna. Trafikinformation och dataförsörjning har slagits ihop tydligare i
nya organisationen för att enklare se hela kedjan. Denna uppdelning är även förd vidare i
samarbetet med trafikentreprenörerna.
Förutom regelbundna uppföljnings- och avstämningsmöten kring trafikinformation och
dataförsörjning med respektive trafikentreprenör, där mötena med respektive lokalbana drog
igång i maj, har även ett antal återkommande forum hållits. Ett Störningshanterarforum (SHforum) genomfördes vår respektive höst med två utsedda superusers per trafikentreprenör och
SL:s kundtjänst. Vår och höst genomfördes även Trafikinformationsforum med fokus på
uppföljning av förra vintern respektive vinterförberedelser för 2011/2012, med ansvariga chefer
inom trafikinformation, SL:s kundtjänst och berörda på SL. För pendeltågen har Trafikverket,
Stockholmståg och SL bedrivit ett kontinuerligt förbättringsarbete under året i den så kallade
Gemensamma kvalitetsarbetsgruppen. Dessutom har ett antal utbildningar i Störningshanteraren
och Trafikläget på sl.se genomförts under året för trafikentreprenörerna.
Ett nytt avsnitt i SL:s snöpärm har tagits fram tillsammans med trafikentreprenörerna. Det
innehåller krav och åtagande på SL, SL:s kundtjänst och entreprenörerna inom trafikinformation
för grönt, gult respektive rött läge.
Direktimport av trafikdata
Under hela året har ett projekt, i syfte att entreprenörerna själva ska sända in trafikdata direkt till
SL:s databaser, så kallad direktimport bedrivits. Syftet med att införa direktimport är till stor del
att entreprenören själv ska ansvara för hanteringen av tidtabellsdata, något som tar bort en hel del
mellansteg och i slutändan bör vara till stor nytta för resenärerna i form av förbättrad information.
Det förändrade arbetssättet har lett till att entreprenören har en tydligare inblick i hur deras
trafikdata påverkar de utkanaler som är tillgängliga för resenärerna, men även för
trafikledningssystem och Störningshanteraren. Målet är att Direktimporten ska vara
implementerad för samtliga trafikslag under första kvartalet 2012.
MTR ligger långt framme i arbetet, och endast ett fåtal punkter finns kvar att lösa till nästa år.
Under året har direktimport av trafikdata införts för Lidingö-, Nockeby- och Tvärbana. Denna
rutin används sedan tidigare för Roslagsbanan. För Saltsjöbanan kvarstår en del arbete innan
direktimport kan införas, men förhoppningen är att det kan ske under början av 2012.
Under hösten infördes Direktimport även på pendeltågen.
Övriga trafikslagsgemensamma system
För framtagning av hållplatstidtabeller driftsattes ett nytt verktyg, kundtidtabeller (KTT), fullt ut i
samband med övergången till sommartidtabell i juni. KTT-verktyget skapar tidtabeller med noter
på ett automatiserat sätt baserat på information från SL:s trafikdatabas. KTT ersätter de gamla
systemen och är en garant för att samma data finns i alla utdatakanaler som visar tidtabellsdata.
Exempel på utdatakanaler är Reseplaneraren, skyltar och mobiltelefoner. Verktyget har sedan
tidigare använts av några trafikentreprenörer för att producera hållplatstidtabeller för viss
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spårtrafik. SL planerar att runt årsskiftet 2011/2012 fortsätta utbilda trafikentreprenörerna i KTTverktyget i syfte att samtliga ska använda detta för produktion av sommartidtabell för 2012.
Parallellt pågår också det så kallade GD-projektet (geografidatabas) med syfte att byta ut
nuvarande och ålderdomliga system. Det innebär en utveckling och implementering av en helt ny
geografidatabas för hantering och kvalitetssäkring av SL:s grunddata. Projektet ska avslutas
under första kvartalet 2012.
Tunnelbana
Under 2011 har tunnelbanan haft två större avstängningar. Blå linjen var avstängd mellan
Kungsträdgården och Rådhuset på grund av arbetet med Citybanan. Hagsätralinjen var avstängd
mellan Hagsätra och Gullmarsplan i cirka ett halvår. Dessa avstängningar ställde stora krav på
trafik- och störningsinformation.
Trafikinformation för ersättningstrafik finns nu i BussPC, vilket innebär att resenärerna får
samma information i en ersättningsbuss som en buss i ordinarie trafik.
Pendeltåg
Våren 2011 övertog Stockholmståg ansvaret för resenärsnära trafikinformation från Trafikverket.
I samband med detta byttes ett äldre system för trafikinformation ut och samtliga
pendeltågsstationer är därmed överkopplade till SL:s nya skyltvisningssystem baserat på
Störningshanteraren (SH:n) och Realtidsplattformen. I samband med övertagande av
trafikinformation, byggde Stockholmståg upp ett nytt informationscenter och nyanställde cirka 15
trafikinformatörer. 2011 har därefter präglats av att nya rutiner och processer för arbete både
inom Stockholmståg och i samarbetet med Trafikverket har arbetats in.
2011 har präglats av ett ovanligt stort antal planerade störningar som en konsekvens av ban- och
stationsarbeten. Nynäsbanan stängdes av för pendeltågstrafik under hösten 2011 och ett
dubbelspår byggs i Södertälje vilket har medfört trafikomläggningar och ersättningstrafik.
Dessutom utförs flera arbeten vid Älvsjö och på den så kallade Mälarbanan. Alla åtgärder har
krävt stora kommunikations- och informationsinsatser.
Lokalbana
Trafikverket byggde en järnvägsbro som ersatte plankorsningen vid Angarnsvägen i Vallentuna.
Detta arbete medförde en större avstängning på Roslagsbanans Kårstalinje som ställde stora krav
på trafik- och störningsinformation. För Roslagsbanan har vissa förbättrings- och
stabiliseringsåtgärder genomförts för att störningsinformatörerna snabbare ska kunna nå ut med
korrekt och aktuell störningsinformation. På Östra station har det nya skyltstyrningssystemet
införts. Därmed är det nya systemet helt infört på hela Roslagsbanan. Vissa problemen med
fördröjda ljudutrop kvarstår, där arbete pågår.
På Tvärbanan har ett nytt skyltstyrningssystem införts under april 2011. Stabiliseringsåtgärder av
systemet har genomförts under hösten.
Spårväg City har fått tydligare hänvisningsskyltning mellan T-centralen och starthållplatsen på
Sergels Torg.
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Buss
Alla hållplatser (undantag Solna) med fler än 123 påstigande har under året utrustats med en
digital hållplatsskylt, totalt cirka 1 400 stoppställen och väderskydd. Även ersättningshållplatser
för tunnelbanan, pendeltåget och del av Roslagsbanan och Tvärbanan har fått digitala
hållplatsskyltar. Skylten ger information om prognoser för avgångstider samt
störningsinformation via text alternativt uppläst via en prator. Skyltarna är kravställda för att ge
bästa möjliga trafikinformation till resenärerna på så många strategiskt utvalda platser i länet som
möjligt. Totalt finns nu cirka 1 900 digitala skyltar i busstrafiken.
Samtliga tre bussentreprenörer har under hösten gått utbildning i funktionen Trafikläget på sl.se,
som ger en övergripande bild av trafikläget för respektive trafikslag. Från december är därmed
ansvaret helt överflyttat från SL:s kundtjänst till respektive trafikentreprenör.

4.3.3 Tillgänglighet
Styrande dokument för tillgänglighetsarbetet
Hösten 2010 antogs SL:s långsiktiga handlingsplan för tillgänglighet 2011-2021. SL:s mål med
tillgänglighetsarbetet under dessa år är att ”SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas som det
mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning”.
Under 2011 togs en publik och mer lättläst version av den långsiktiga handlingsplanen fram.
I augusti 2011 antogs SL:s treåriga handlingsplan för tillgänglighet 2011-2013 av SL:s
företagsledning. Under hösten 2011 antogs även SL:s riktlinjer för äldre och personer med
funktionsnedsättning, RiTill.
Samverkan
Landstingsfullmäktige beslutade i september 2011 om en reviderad modell (LS 1105-0719) för
samverkan mellan Handikapporganisationernas Samarbetsorgan (HSO), Delaktighet,
Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR) och Synskadades Riksförbund (SRF) samt Stockholms
län och landstingets förvaltningar och bolag. Denna samverkansmodell avser SL,
Waxholmsbolaget och Färdtjänstavdelningen.
Under 2011 har fem samråd med handikapporganisationerna (HK) hållits, varav ett med politiker.
Tre samråd har hållits med pensionärsorganisationerna, var av ett med politiker. Ett gemensamt
samråd har hållits med HK-organisationerna och pensionärsorganisationerna med anledning av
kommande trafikförsörjningsprogram. Utöver detta har resursgruppen för tillgänglighet och
resursgruppen Färdtjänst träffats fyra gånger vardera.
Insiktsutbildning om tillgänglighet
Under 2011 har fyra utbildningstillfällen hållits för SL-personal och totalt har 23 nyanställda på
SL och 19 anställda på Färdtjänstförvaltningen genomfört utbildningen.
Uppföljning av tillgänglighetsarbetet
Inom färdtjänstverksamhet mäts kvaliteten inom färdtjänsten bland annat via Svensk
kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik (Anbaro).
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Under hösten 2011 gjordes två stycken kvalitetsmätningar i SL-trafiken.
Den upplevda tillgängligheten har följts upp genom undersökningen Typresor. Se vidare
bilaga O.
Enkelt avhjälpta hinder
Alla trafikslagen har nu inventerats med avseende på ”enkelt avhjälpta hinder” och undanröjandet
av hinder har påbörjats på flera håll. I samband med inventeringen av enkelt avhjälpta hinder på
tvärbanans stationer inventerades också säkerheten vid spårpassager med avseende på säkerhet
för resenärer med funktionsnedsättning
Tillgänglighetsarbete under 2011 för respektive trafikslag:
Tunnelbana
Under året har bland annat tunnelbanans Hagsätralinje upprustats och i samband med detta
installerades en hiss på stationen Hagsätra, vilket nu innebär att alla tunnelbanestationer har hiss.
Arbetet med att minimera instegsavstånden i höjd- och sidled till tunnelbanan har fortsatt under
året genom att spårjusteringar gjorts på 9 stationer på Hagsätralinjen.
Pendeltåg
Under 2010-2011 har det pågått ett samarbete mellan Stockholmståg och SL för att hitta en
lösning för förvaring, hantering och rutiner av en bärbar ramp som en övergångslösning tills det
rörliga fotsteget börjar fungera. Representanter från handikapporganisationerna har testat
lösningen. Skyltar för rampservice har under året placerats på samtliga perronger. Under januari
månad 2012 kommer rampservice att driftsättas.
Övrig spårtrafik
Under 2011 har extra servicevärdar börjat jobba på Spårväg Citys stationer för att hjälpa personer
som har svårt att ta sig av och på spårfordonet på grund av de stora avstånden mellan plattform
och spårfordon.
Under våren 2011 byggdes en gemensam provplattform för buss och spårvagn vid Nordiska
museet. Plattformen byggdes och möblerades efter den typritning som SL arbetat fram för
gemensamma plattformar. När plattformen var klar utvärderades den av bland annat
representanter från handikapporganisationerna.
Buss
Andelen låginstegsbussar har under 2011 ökat från 83 procent till 94 procent. Det finns nu 133
höggolvade bussar kvar i SL-trafiken. Under 2012 kommer ett stort antal bussar bytas ut i norrort
i samband med att ett nytt avtal börjar gälla.
Under året har även flera bussterminaler tillgänglighetsanpassats och särskilt på Jakobsbergs
bussterminal har stora insatser gjorts för att öka tillgängligheten. Arbetet har genomförts i
samarbete med länets handikapporganisationer.
Efter ett intensivt arbete under våren 2011 antogs i december 2011 en ny version av Buss 2010
(version 1.2). Den nya versionen innehåller fler krav på tillgänglighet för äldre samt personer
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med funktionsnedsättning och kompletteras med en bilaga som beskriver tillgänglighetskraven
mer utförligt.

4.3.4 Utveckling kunderbjudande och biljettsortiment
Viktiga händelser verksamhetsåret 2011:


Från och med den 1 september 2011 höjdes priserna på biljettsortimentet. Prisökningen
avsåg samtliga biljetter och uppgick till cirka 15 procent.



Avvecklingen av biljettautomaten Cale har påbörjats. Automaterna togs i drift i samband
med kontantstoppet på bussarna 2007. Med anledning av relativt höga driftkostnader,
behovet av kostsamma investeringar i nya kortläsare samt en relativt liten försäljning i
automaterna togs beslutet att avveckla automaterna. Avvecklingen påbörjades under
oktober 2011 och kommer att slutföras under våren 2012.



En ny e-handelslösning har tagits i drift. Den nya e-handeln säljer till skillnad från den
gamla e-handeln vilande biljetter (biljetter med flexibelt startdatum) och kräver att
resenären är inloggad vid köp. Fördelar med den nya e-handeln relativt den gamla är
bland annat att biljetten kan laddas ner ute i trafiken (exempelvis i biljettautomat) samt att
personuppgifter enbart behöver registreras en gång vid första registreringen.



Projektet Reskassan (elektronisk ersättare till pappersremsan) har fortsatt under
innevarande år. Under det sista halvåret 2011 har fokus bland annat varit att säkerställa
den tekniska lösningen samt att planera för den kommande lanseringen under 2012. En
viktig faktor för en lyckad lansering är kommunikationen till resenärerna samt utbildning
av personal hos trafikentreprenörer och på försäljningsställen. Affärsområde Försäljning
och Kundservice deltar och projektet ägs av Projektkontoret.



SL-center i Täby centrum har avvecklats under hösten 2011 med anledning av att
kundunderlaget var litet relativt övriga center. Denna avveckling innebär att kunder
hänvisas till övriga SL-center eller försäljningsställen för att få hjälp med försäljningsoch/eller kundserviceärenden.



I enlighet med tidigare fattade beslut har SL-centret på T-centralen (nedre hallen) flyttats
till en ny lokal. Flytten är en konsekvens av det omfattande upprustningsprojekt som
Jernhusen bedriver på T-centralen.



Stora delar av försäljningsstödsystemet AJP (Affärssystem Juridiska Personer) har tagits i
drift. Systemet stödjer processen från orderläggning till fakturering och omfattar juridiska
personer såsom ombud, återförsäljare, skolor och företag. Införandet av systemet innebär
att en tidigare hantering som till stor del varit manuell övergår till en automatiserad
hantering där de juridiska personerna själva initierar processen, kan övervaka flöden etc.
Projektet kommer att slutföras under första halvåret 2012.



Behov finns att upphandla en ny utvecklad HCP (bärbar viseringsutrustning) för att bättre
tillmötesgå användarnas krav på att framtida utrustning ska vara mera ergonomisk i sitt
utförande. Upphandlingen är initierad utifrån verksamhetens krav på utformning och
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funktionalitet. En upphandling är även initierad av en funktionsmässigt oförändrad HCP
för att täcka ett utökat numerärt behov i samband med driftsättande av trafikupphandling
E20 (trafik och underhåll).

4.3.5 Aktiviteter för att minska fusk och svinn
Allmänt om fusk och svinn
SL har under 2011 genomfört tre nya mätningar för att analysera fusk och svinn i SL-trafiken och
slutsatsen är att:



Det totala fusket har minskat från 4,6 till 3,9 procent mellan åren 2010 och 2011. Omsatt
till intäktsbortfall innebär detta 277 mkr år 2011 jämfört med 314 mkr år 2010, en
minskning med 37 mkr.
Den största minskningen har skett inom pendeltågstrafiken men även tunnelbanan och
bussarna har mindre fusk än förgående år. Lokalbanorna har i princip oförändrade
fusknivåer.

SL bedömer att de viktigaste orsakerna till det minskade fusket är den fortsatta utbyggnaden av
spärrarna och mer riktade biljettkontroller på platser där fusket är som störst.
.
Utbyggnad av spärrar och spärrlinjer
Status i utbyggnaden:
 Under år 2010 installerades nya spärrar i 32 stationsuppgångar.
 Under år 2011 installerades nya spärrar i 43 stationsuppgångar.
 Under år 2012 planeras nya spärrar i 53 stationsuppgångar.
 Under år 2013 sker utbyggnad av resterande spärrlinjer på cirka 40 stationer. Det som då
kvarstår är enbart enskilda stationer där spärrbyggnaden kräver större ombyggnationer för
att detta ska kunna genomföras.
Det har genomförts ett test på station Älvsjö med att enkelrikta vissa spärrar i spärrlinjen. På en
spärr som enbart är inställd för utpassage är det avsevärt svårare att smita in i samband med att
någon annan går ut. Den huvudsakliga fördelen med att enkelrikta spärrar, på de stationer där det
lämpar sig, är att resenärsflödet förbättras. Ett förbättrat resenärsflöde med minskade köer gör det
också svårare att passera två åt gången genom en spärr.
Närvaro i spärrlinjen
I och med de senaste upphandlingarna av tunnelbane- och pendeltågsverksamheten infördes
skärpta krav på bemanning i spärrlinjen. SL ställer i avtalen krav på att spärrarna ständigt är
bemannade. Det är endast godkänt att stänga försäljningsluckan vid akut sjukdom, hot och våld,
akuta fastighetsfrågor samt akut ledsagning. I övrigt köper SL 100 procent bemanning under
trafikdygnet, både för tunnelbanan och för pendeltågstrafiken. Ett arbete pågår med att hitta
tillförlitliga sätt att följa upp bemanningen och säkerställa att kraven i avtalen uppfylls.
Biljettkontrollens arbete
Fler kontroller har förlagts till de platser där fusket är som högst och där kontrollerna kan
genomföras mer effektivitet. Kontrollanterna täcker dock fortfarande hela SL-trafiken, för att
upprätthålla synlighet och ge en preventiv effekt.
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I praktiken innebär detta, jämfört med år 2010, att kontrollerna på bussar minskats till förmån för
i första hand tunnelbana och pendeltåg. Fusket är betydligt högre inom spårtrafiken och dessutom
görs kontrollerna effektivare. Per tidsenhet kan 2-3 gånger fler resenärer kontrolleras inom
spårtrafiken jämfört med buss.
Biljettkontrollverksamheten utförs idag av Securitas, men en ny entreprenör kommer troligen att
handlas upp för framtida verksamhet.
Pilotstudie med optiska sms-läsare
SL har sedan i maj 2011 haft ett skarpt test med fyra stycken optiska läsare av sms-biljetter.
Testet har utförts på Gullmarsplan och Rådmansgatan. Syftet med optiska läsare är tredelat:
 Underlätta för resenärerna. Med ett fungerande system med optiska sms-läsare slipper
resenärerna köa hos spärrexpeditören.
 Underlätta för spärrpersonalen. Den manuella viseringen upplevs av många
spärrexpeditörer som krånglig.
 Förhindra användandet av falska sms-biljetter.
I och med att sms-läsarna är direktuppkopplade mot SL:s biljettsystem är det inte möjligt att
använda förfalskade sms-biljetter. Systemet kontrollerar att en biljett med motsvarande kod är
betald. SL har tidigare haft problem med att sms-biljetter vidarebefordras och används av flera
personer. Systemet som testas innehåller en funktionalitet som begränsar detta problem genom en
beräkning av stationernas och hållplatsernas tidsavstånd. Biljetter som validerats en gång gäller
bara på de platser som personen har möjlighet att ha hunnit resa till.

4.3.6 Säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder
Införande av alkolås
Arriva är helt klara med monteringen av alkolås medan Keolis och Nobina kommer att påbörja
installationen under kvartal 1 2012.
Detta innebär att Stockholms läns kollektivtrafik kommer att ha alkolås i samtliga bussar under
kvartal 3 2012.
Samordning för säkerhet och trygghet
Under 2011 har arbete fortlöpt med en regional och intern samverkan för ökad beredskap för
säkerhets- och trygghetsåtgärder vid events samt samverkan vid större händelser, exempelvis
trygghetsinsatser vid demonstrationer. Exempel på events där SL har varit aktiva är Ung08 och
Stockholm Pride.
Säkerhetskrav
Ett intelligent brand-, rök- och gaslarm, GDS Sentio, är installerat och i drift i tunnelbanan.
Trygghetsvärdar i busstrafiken
Under delar av året har SL haft bussvärdar ombord på alla bussar på grund av bristfälligt
kamerasystem. Bussvärdarna fanns ombord på bussarna för att öka tryggheten för såvöl resenärer
som personal.
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Trafikentreprenörerna har fullgjort sitt åtagande att byta ut de inspelningsenheter som är av den
äldre, icke pålitliga versionen, till egen väl fungerande inspelningsutrustning, trygghetskameror.
Trafikentreprenörerna har idag har fullt ansvar för utrustningen och har i samarbete med polisens
bildanalysgrupp säkerställt att den kravställda kvaliteten på bilderna uppnås.
Väktartjänster
Under hösten 2011 har en upphandling av väktartjänster avseende egendomsbevakning
genomförts.
Trygghetskameror
Arbetet med att implementera trygghetskameror på pendeltågsstationer har genomförts enligt
plan. På tunnelbanan har arbetet med införandet av trygghetskameror vid nödutgångar,
ändstationer med mera fortsatt enligt plan.
Trygghetsrum
Trygghetsrum är utrymmen som är till för SL:s trygghetsresurser och som kan användas av
ordningsvakter och väktare vid omhändertagande av personer till dess att polis kommer på plats.
Rummen är till för den omhändertagnes integritet och för trygghetsresursernas säkerhet. Rummen
är tydligt märkta och kameraövervakade. Det finns för närvarande åtta trygghetsrum på
tunnelbanestationerna T-centralen, Slussen, Gullmarsplan och Fridhemsplan samt på
pendeltågsstation i Huddinge. Fortsatt arbete sker löpande om att skapa fler trygghetsrum på
stationer.
TMSL (Trygg med SL)
Trygghetsprojektet avslutades i april 2010 då SL:s styrelse fattade ett nytt genomförandebeslut
för de resterande krav som inte levererats. Dessa resterande krav från trygghetsprojektet ligger
för analys i det nya projektet TMSL. Projektet har genomfört flera workshops som levererat
åtgärdslistor.
Ett genomförandebeslut finns för att upphandla en central kameraapplikation för
trygghetskamerorna på plattformar, trappor och hissar för tunnelbana och pendel. Projektet är i
planeringsfasen och under första kvartalet 2012 beräknas upphandling påbörjas. Enligt preliminär
plan sker överlämning till förvaltning i december 2013.
Trygghetsundersökning
Uppföljning av verksamheten och de avtal SL har med trygghetsresurserna kommer att
genomföras med hjälp av ett externt bolag för att få ett oberoende perspektiv på hur
trygghetsresurserna upplevs i kollektivtrafiken.
Projekt och övrigt
Hänsyn till säkerhetsaspekter har tagits i SL:s program och större projekt under året, exempelvis:

Röda linjens upprustning.

UH-2012, drift och underhållspaket för spåranläggningar.

TMLS, Trygg med SL

Låssystem

Nytt radiosystem
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Titan produktion, i uppdrag av kanal 5, har under året filmat och följt några av
Trygghetscentralens operatörer samt vaktbolagens ordningsvakter och väktare. Programmet skall
skildra vardagen i tunnelbanan ur ett trygghetsperspektiv. Tio avsnitt är inspelade med
sändningsstart den 25 januari 2012.

4.3.7 Kommunikationsinsatser
Events
SL arrangerade och deltog under 2011 i ett tiotal events. Syftet var bland annat att ha en mer
aktiv dialog med resenärer och allmänhet. Nedan följer en beskrivning av vissa event:
Medborgardagen i Södertälje
SL deltog tillsammans med Nobina och Trafikverket på Södertälje kommuns medborgardag i
Södertälje stadshus. Dagen ägde rum i mars och lockade över 7 500 besökare. SL deltog med
anledning av den kommande avstängningen av tågtrafiken mellan Södertälje Centrum och
Södertälje hamn.
Prins Bertil Memorial
SL och Spårvägsmuseet arrangerade i maj det årliga eventet för veteranfordonsälskare, Prins
Bertil Memorial, på Djurgården. SL deltog med tävlingar och andra aktiviteter och visade upp
veteranbussar samt den senaste biogasbussen. SL:s vd pratade om utvecklingen mot mer
miljövänlig trafik.
Medverkan i nationaldagsfirandet
SL deltog för första gången i Stockholms stads nationaldagsfirande den 6 juni. En
välkomstceremoni hölls i Stadshuset för 800 nya medborgare som fick en fribiljett till
Spårvägsmuseet. Museet körde även en veteranbuss i city, vilket var populärt bland både unga
och gamla. SL hade också mötesplatser i gatuvimlet, bemannade med personal från SL:s
kundtjänst.
Stockholm Pride 2011
I augusti medverkade SL i Stockholm Pride, bland annat med ett tält i Pride Park i
Kungsträdgården. SL deltog även i den årliga Prideparaden. På Facebook skapades en sida där
man kunde ladda upp sin profilbild på bussen, vilket blev en succé. 16 000 bilder prydde den nya
dubbeldäckaren. Paraden direktsändes på sl.se med hjälp av en 360-graderskamera.
Mötesplatserna gav SL ett ansikte under Kulturfestivalen
Under Kulturfestivalen i augusti hade SL tillfälle att marknadsföra mer kulturella inslag i
verksamheten. Konståkningarna på engelska slog rekord under veckan liksom antalet besökare på
Spårvägsmuseet. Museet hade längre öppettider och specialaktiviteter för barnfamiljer. Dessutom
fanns bemannade mötesplatser på festivalområdet med syfte att svara på trafikfrågor.
Ung08-festivalen och fest i tunnelbanan
I augusti deltog SL i Ung08 i Kungsträdgården. Nytt för i år var SL:s DJ-skola. En av talangerna
fick spela på Stora scenen, där Christer G Wennerholm med flera blev intervjuade. På festen i
Kungsträdgårdens tunnelbana kunde flera tusen ungdomar under tre kvällar dansa till musik
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spelad av välkända discjockeys, eller mingla i en tunnelbanevagn som fungerade som VIPlounge.
Designtävling för SL:s nya spårvagnar
SL arrangerade under sommaren en tävling, där fyra designbyråer fick lämna förslag på de
kommande spårvagnarnas utformning. Via en kampanj i augusti uppmanades allmänheten att
rösta på sitt favoritförslag, 5 500 röster inkom. Tio vinnare belönades vid ett arrangemang i
Alkärrsdepån i oktober, då det vinnande förslaget presenterades. Vd och styrelseordförande
medverkade.
Kunglig glans och officiell invigning av ny bussterminal i Jakobsberg
I november besökte kronprinsessparet Järfälla kommun och fick samtidigt en visning av SL:s nya
och moderna bussterminal i Jakobsberg. Några veckor senare, i december, arrangerade SL en
officiell invigning av den nya terminalen. Vd och styrelseordförande medverkade. Invigningen
blev en succé och Järfällas invånare är mycket stolta över sin nya bussterminal.
Årsberättelse
Temat för SL:s årsberättelse för 2010 var SL:s betydelse för Stockholmsregionen och belyste hur
SL är en förutsättning för regionens tillväxt. Årsberättelsen innehöll för första gången en
hållbarhetsredovisning, med anledning av att SL anslutit sig till FN-initiativet Global Compact’s
tio principer.
Samråd – infrastrukturprojekt
Allmänna samråd påannonseras alltid med annonser i dagspress, anslag, information på sl.se samt
riktade inbjudningar till berörda. Två allmänna samråd hölls under året:
- Spårväg City, järnvägsplan för sträckan Djurgårdsbron-Ropsten.
- Roslagsbanan, järnvägsplan för dubbelspår Viggbyholm-Rydbo.
Information i samband med avstängningar
I samband med årets trafikavstängningar har omfattande informationsinsatser genomförts för att
hjälpa resenärerna att ta sig fram med ersättningstrafik eller hitta alternativa resvägar. Bland
annat har riktad information tagits fram till funktionshindrade och personer med annat modersmål
än svenska.
Under året har följande större trafikavstängningar genomförts:
- Upprustning av Hagsätragrenen 21 mars-25 september.
- Avstängning av Blå linjen 20 juni-25 oktober.
- Avstängning av pendeltågens Bålstagren 20-24 september.
- Avstängning på Roslagsbanan, sträckan Kragstalund-Kårsta 19 november-10 december.
Tidningar
Tidningen Hela resan kom ut med årets första nummer på temat En gemensam resa, i april. I juni
kom Hela resan ut med årets andra och sista nummer. Temat var Stockholm växer.
Tidningen Din färdtjänst kom ut med sitt sista nummer i april.
Interna möten
Under året hölls ett tiotal medarbetarmöten på Lindhagensgatan plan två samt ett halvdagsmöte
på Berns i samband med julfesten i december.
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Övrigt
Egendesignade SL Access-kort
I januari infördes en ny tjänst som möjliggör för resenärer att designa ett unikt SL Access-kort.
Tjänsten lanserades via en kampanjsajt och en tävling i sociala medier. Antalet besökande på
sajten var 340 000 och 9 000 laddade upp designbidrag.
Information i samband med prishöjningen hösten 2011
Inför prishöjningen 1 september, informerade SL via annonser i dagspress samt information på
sl.se. Media rapporterade också mycket om höjningen.
Välbesökta konståkningar
Under 2011 hade konståkningarna i tunnelbanan 17 procent fler besökare än 2010. Sommarens
konståkningar, framför allt de engelska, lockade fler deltagare än någonsin.

4.3.8 Övergripande trafikplanering
Arbete med planer, program, remisser med mera under 2011 inom området Övergripande
trafikplanering:
Trafikförsörjningsprogram
Arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet har pågått intensivt under året. Det har genomförts
två samrådsomgångar med kommuner, leverantörer och intresseorganisationer. Målet med
samrådsomgång 1 var att få in synpunkter på hur målen för kollektivtrafiken i
Stockholmsregionen ska formuleras samt tydliggöra den gemensamma synen på
kollektivtrafikens nuläge och utmaningar som kommer att beskrivas i
trafikförsörjningsprogrammet. Målet med samrådsomgång 2 var att få synpunkter till justering av
mål och lösningar för det fria marknadstillträdet samt att diskutera överenskommelse om
ansvarsfördelning. Trafikförsörjningsprogrammet i sin helhet ska vara klart i oktober 2012.
Genomförandeplan
Arbetet med att konkretisera upplägget av planen har påbörjats under det andra tertialet 2011.
Genomförandeplanen ska färdigställas under våren 2012 och därefter behandlas av
Trafiknämnden.
Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholm (etapp 1)
Ett förslag till etapp 1 av Spårvägs- och stomnätsstrategi har skickats ut på remiss till
kommunerna i Stockholms län, Stockholms stads förvaltningar och stadsdelsnämnder samt ett
flertal andra aktörer i regionen för synpunkter. Under 2012 kommer en slutlig version av
Spårvägs- och stomnätsstrategin att fastställas.
Stomnätsstrategi för Stockholms län (etapp 2)
Arbetet med att konkretisera upplägget för etapp 2 påbörjades under andra halvan av 2011. Det
har genomförts ett antal referensgruppsmöten med representanter från Trafikverket,
Länsstyrelsen och SLL:s Tillväxt, Miljö och Regionplanering samt kommunsektorsmöten. Etapp
2 beräknas gå på remiss under hösten 2012 och en slutgiltig version planeras bli klar i början av
2013.
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Samverkansprogram för effektiv trafik
Inom ramen för EU-projektet SATSA har SL lett arbetet med Samverkansprogram för effektiv
trafik. Arbetet är ett gemensamt projekt mellan de trafikplanerande huvudaktörerna i regionen.
Syftet med programmet är att bidra till ett mer effektivt, klimatanpassat och mindre sårbart
transportsystem.
Genomförandestrategi RUFS 2010
Genomförandestrategin redogör för investeringsvolymerna för RUFS-åtgärderna och för övriga
investeringar och för alternativa sätt att finansiera dessa. Strategin har fokus på den kommande
tioårsperioden. Samråd har skett med TMR och Waxholmsbolaget. Genomförandestrategin är
slutförd och beslut fattades i Trafiknämnden den 5 april 2011.
Remisser
Under året har SL besvarat två omfattande remisser med bäring på den övergripande
trafikplaneringen: Järnvägens behov av ökad kapacitet och Medfinansiering av
transportinfrastrukturen m.m. Dessutom har det under året besvarats en stor mängd remisser
avseende detalj- och översiktsplaner.

4.3.9 Framdrift i program och projekt
Nytt tågradiosystem
Installation av nytt radiosystem är genomfört enligt plan. Installation av nya mobilterminaler är
klart för lokalbanornas fordon och för tunnelbanans fordon följs tidsplanen med beräknad
klartidpunkt till december 2012.
Nytt signalsystem röda linjen
Kontrakt är tecknat med Ansaldo STS för leverans av ett nytt signal- och trafikstyrningssystem.
Ett projekt är nu etablerat för införande av den planerade leveransen med preliminär acceptans
augusti 2013 och slutgiltig acceptans augusti 2014. Utredning pågår när det gäller vad som krävs
för införande av automatiska driften.
Tunnelbanefordon C30
Den i januari 2011 avslutade upphandlingen av nya tunnelbanefordon (C30) är omstartad och en
reviderad anbudsförfrågan är planerad att skickas ut under våren 2012.
Samlad upprustning Hagsätragrenen
Den planerade avstängningen under vår, sommar och hösten 2011 genomfördes som planerat och
grenen öppnades åter för trafik den 26 september. Under hösten påbörjades arbetet med
framtagning av relationshandlingar och förvaltningsdata.
Flytt av bandepå från Slakthusområdet till Hammarbydepån
Genomförandebeslut för flytt av bandepå från Slakthusområdet till Hammarbydepån fattades av
SL:s styrelse den 22 juni 2010. Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen för den nya
Hammarbydepån i april samma år och beslutet överklagades i maj. Länsstyrelsen avslog
överklagan i juni 2010. Därefter överklagades länsstyrelsens beslut till regeringen som avslog
överklagan i september 2011. Ärendet har sedan överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen i
december 2011. Handläggningstid hos Högsta Förvaltningsdomstolen är mycket osäker.
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Norsborgsdepån
Det nya signalsystemet på röda linjen beräknas vara färdigställt 2013-2014 och kommer att
medge utökad tunnelbanetrafik vilket förutsätter att nya vagnar anskaffas (C30). För underhåll av
de nya vagnarna krävs utökad kapacitet med en ny tunnelbanedepå i Norsborg samt en
anpassning av Nybodadepån. En antagen detaljplan och ett exploateringsavtal med kommunen
bedöms kunna erhållas under januari 2012 och därefter en godkänd miljödom under mars månad
2012. Om inga överklaganden inkommer förutsätts entreprenadarbetena då kunna påbörjas i full
utsträckning efter sommaren 2012 och depån beräknas färdigställas under 2016.
X60
SL:s befintliga X60-flotta på 71 fordon har nu gått i trafik i cirka 6 år. Arbete pågår fortfarande
med att lösa kvarvarande kända teknik- och kvalitetsbrister hos fordonen. Det finns nu lösningar
på många brister men inte på alla. Ett dilemma är att det är svårt at ta fordon ur trafik för att
införa förbättringar eftersom det påverkar trafiksättningen. X60-flottan uppnår inte det dagliga
trafikutsättningsmålet på 64 fordon i trafik varje vardag. Den slutgiltiga
drifttillgänglighetsverifieringen av fordonen återstår. Uppdatering av underhållsdokumentationen
pågår eftersom Alstom inte ännu har levererat en dokumentation som uppfyller kontraktet.
Citybanan
Arbetet med Citybanan har fortsatt under 2011 med sprängningsarbeten och produktionen av de
underjordiska tågtunnlarna. Arbetena har medfört påverkan på SL:s resenärer och inneburit
tillfälliga avstängningar av tunnelbanetrafiken på Blå linjen och Röd/Grön linje vid T-centralen
samt på Röd linje vid Mariatorget. Under fyra månader genomförde också projektet ett
sommarstopp där tunnelbanetrafiken mellan Rådhuset och Kungsträdgården stoppades för att
möjliggöra intensivt produktionsarbete.
Utöver att hantera påverkan på SL:s resenärer har SL:s Citybaneprojekt under året arbetat med att
verifiera Trafikverkets framarbetade bygghandlingar, medverka i arbetet med att välja konstnärer
som ska smycka Citybanan, bevakat Trafikverkets produktionsarbete med mera. Påverkan på
SL:s resenärer kommer att fortsätta under år 2012 med tillfälliga avstängningar även på Grön
linje vid Odenplan. Under sommaren genomförs också i år ett sommarstopp mellan Rådhuset och
Kungsträdgården. I övrigt löper projektet enligt tidplan och målet är att driftsätta Citybanan
kvartal 4 år 2017.
Pendeltrafik Stockholm-Uppsala, nytt pendeltågssystem
Ett definitivt trafikupplägg för Uppsala trafiken har tagits fram och kommer tillsammans med
övriga trafikförändringar läggas fram till Trafiknämnden i mars 2012. De nya X60 fordonen
kommer att levereras med början under april 2012. Upphandling av en ny depå pågår och
samtidigt utreds möjligheter till tillfälliga depålösningar fram till att en ny depå är på plats.
Förhandlingen med A-Train om att trafikera Arlanda går trögt och utgången är oviss. Projektet
identifierar alternativa lösningar. Diskussioner pågår om genomförandet och finansiering av
anpassningar på stationerna Knivsta och Arlanda när det gäller tillgänglighet. Under våren 2012
ska marknadsföringen av den nya trafiken startas.
Depå Nordost
Med anledning av beslutet att förlänga pendeltågstrafiken till Arlanda, Knivsta och Uppsala och i
och med detta anskaffning av nya tåg, finns behovet av en ny depå i sektor nordost.
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Förfrågan om ett långsiktigt hyresavtal om minimum 25 år för depå har genomförts under hösten
2011. Då utvärderingen av anbuden visade att ett hyresavtal blir en kostsam lösning för SL i
förhållande till eget ägande fattades beslut om ett tillägg till förfrågan.
Detta tillägg innebär en option om friköp av depån inom 1-5 år. Svar på denna option kommer SL
tillhanda kvartal 1 2012 och därefter förväntas avtal ingås. Depån skall vara färdig för
ibruktagande i december 2015.
För att kunna möta med depåkapacitet då de nya tågen levereras under 2012 pågår för närvarande
en utredning om kortsiktig lösning. Syftet är att få svar på om åtgärder i befintliga depåer kan
lösa behovet istället för att uppföra en tillfällig depå.
X60A - 12 nya X60 fordon till Uppsalatrafiken
Produktionen av de 12 nya X60 optionsfordonen går enligt plan. Alstom ser ut att kunna hålla
avtalad leveransplan med leverans av det första fordonet 28 mars 2012 och det sista under augusti
2012. De 12 nya fordonen är fullt ut samkörbara med befintlig X60 flotta.
Tvärbanan - Solnagrenen
Tvärbanans Solnagren mellan Alvik och Solna station, via Ulvsunda industriområde där en ny
depå skall byggas och där vissa förberedelser görs för Kistagrenens avgrening, via Sundbybergs
centrum och Solna centrum, är under byggande . Solnagrenen kommer att binda samman olika
trafikslag och skapa nya bytesmöjligheter mellan spårvagn, tunnelbana, pendeltåg och buss.
Banan ska enligt nuvarande planer vara färdig för driftssättning och överlämning för trafik
sommaren 2013.
Under året har spårunderbyggnadsarbeten inklusive tunnlar och broar pågått på hela sträckan i
Stockholm samt i Sundbyberg och i Solna fram till Solna centrum. Regeringsbeslut avseende
detaljplaner erhölls i slutet av december såväl för den sista etappen av Solnagrenen från Solna
centrum till Solna station som för Ulvsundadepån varvid respektive detaljplan har vunnit laga
kraft och de försenade arbetena kan komma igång direkt efter årsskiftet 2011/12.
Under sommaren och hösten 2011 har spår lagts från Alvik fram till Ankdammsrondellen i Solna.
Under hösten har också alla hållplatser, teknikbyggnader och likriktarstationer färdigställts på
denna sträcka och kontaktledningssystem har monterats från Alvik till Sundbybergs centrum.
Därmed kan spänningssättning från Alvik till Sundbybergs centrum ske i januari 2012 varefter
tester av olika tekniska system kan påbörjas genom att testfordon körs fram och tillbaka längs
banan. I mars 2012 kommer spåret att vara klart till Solna centrum.
Befintlig Tvärbana
Befintlig Tvärbana mellan Sickla Udde och Alvik skall anpassas till den beslutade utbyggnaden
av Solnagrenen och den planerade utbyggnaden av Kistagrenen. Bland annat nya vändspår och
ett nytt signalsäkerhetssystem skall möjliggöra den stora framtida trafikökningen. Under året har
projektering slutförts, entreprenörer upphandlats och vissa förberedelsearbeten gjorts. För att
kunna genomföra denna anpassning krävs en avstängning av hela den befintliga Tvärbanan under
hösten 2012.
Tvärbana Norr, Tvärbanan - Kistagrenen
Förlängning av Tvärbanan från Alvik norrut mot Kista planeras. Syftet är att skapa bättre
tvärförbindelser i de norra och västra delarna av Stockholmsregionen och öka tillgängligheten
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med kollektivtrafiken. Under våren 2011 slutfördes förstudien med beslut i Trafiknämnden i
augusti med lösning som innebär att tvärbanan dras till Helenelund som en första etapp. Under
hösten har arbetet med fördjupade tekniska undersökningar påbörjats och parallellt tas det fram
gestaltningsprogram, tekniska riktlinjer, affärs- och upphandlingsstrategi, fördjupade
kostnadsberäkningar och genomförandeavtal. En projektspecifikation för genomförandet tas
också fram. Genomförandebeslut är planerat till Trafiknämnden till hösten 2012.
Tvärbana Ost, utredning av lösningen in till Slussen
En utredning av alternativa kollektivtrafiklösningar för ostsektorn har pågått under året. I
utredningen har ingått att belysa Saltsjöbanans utformning på kort och lång sikt i kombination
med en eventuell framtida tunnelbana till Nacka C, Tvärbanans koppling till Saltsjöbanan och
Tvärbanan och bussnätets utformning.
En redovisning av utredningen kommer att genomföras för Trafiknämnden i januari 2012. Ett
informationsärende angående idéstudien är planerat till februari 2012 och ett beslutsärende i mars
2012.
Roslagsbanan Dubbelspårutbyggnad
Roslagsbanan etapp 1
Utbyggnaden är uppdelad i två etapper. När hela Etapp 1 är färdigställd kommer Roslagsbanans
kapacitet vara utbyggd med dubbelspår som medger regelbunden 15-minuterstrafik.
Systemhandlingen är sedan tidigare färdigställd. Under perioden har bygghandlingsprojektering
för upphandling av utförandeentreprenader genomförts.
Vidare har planarbetet fortsatt med färdigställande av tre järnvägsplaner där två av dessa ligger
hos Trafikverket för fastställelse och dialog med berörda kommuner om ändrade detaljplaner. För
den tredje järnvägsplanen har ett arbete med utökad riskanalys för befintlig plankorsning inletts
under slutet av 2011 innan den går till Trafikverket för fastställelse.
Roslagsbanan etapp 2
Under slutet av 2010 påbörjades planeringen för projektering av systemhandlingar och har
fortsatt under första tertialet 2011. Med en utbyggnad till dubbelspår med omfattningen enligt
etapp 2, tillsammans med etapp 1, kommer kapaciteten på Roslagsbanan att medge jämn 10minuterstrafik.
Under perioden har arbetet med systemhandlingsprojektering fortsatt på berörda delsträckor.
Även järnvägsplanearbetet har inletts på större delen av de berörda sträckorna. På grund av vissa
oklarheter med Arninge resecentrum/bytespunkt och depåläge i Rydbo har delsträckan
Viggbyholm – Rydbo deltas upp i två järnvägsplaner. Samrådsprocesser är inledda.
Roslagsbanan nya fordon
Under 2010 beslutades att SL ska projektera och ta fram ett komplett förfrågningsunderlag inför
anskaffning av nya tåg kopplat till dubbelspårsutbyggnaden. Ärendet avser anskaffning av cirka
20 st 3-vagnståg. Arbetet pågår och beslut om genomförande samt anskaffning förväntas tas av
Trafiknämnden i april 2012.
Roslagsbanan upprustade fordon
SL:s styrelse tog i april 2009 beslut om en upprustning av Roslagsbanans fordon. Upphandling av
upprustningen har genomförts under hösten 2009. Tilldelningsbeslut fattades av SL:s styrelse i

37

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse

Dnr: SL-2010-12527
maj och leverantören har påbörjat upprustningen. Den totala upprustningen beräknas kunna vara
fullt genomförd till sommaren 2016.
Spårväg City
Den 30 augusti 2011 beslutade Trafiknämnden om ett genomförandebeslut på en
investeringskostnad uppgående till 5 000-5 400 mkr (prisnivå april 2011) för en fortsatt
utbyggnad av Spårväg City från Djurgårdsbron till Ropsten, inklusive ihopkoppling med, samt
upprustning av Lidingöbanans förlängning mot T-centralen från Sergels torg samt ny spårvagnsoch bussdepå. Banan ska enligt nuvarande planer vara helt färdigställd och överlämnad år
2017/2018.
Kortsiktigt trafikavtal för trafikering av befintliga banor fram till 2017/2018 upphandlas separat
med avtalstid från 2013/2014 och förutsätts omfatta både befintlig Spårväg City och
Lidingöbanan inklusive partiellt i drift tagna anläggningar.
Trafiken planeras för att bedrivas med A35-spårvagnar från CAF som avropas från befintligt
ramavtal. Under år 2011 har arbetet med en järnvägsplan för sträckan Djurgårdsbron – Värtan
och en järnvägsplan för partiell utbyggnad av dubbelspår på Lidingöbanan påbörjats samt en
programhandling för tillgänglighetsanpassning av befintlig linje 7 (Djurgårdslinjen).
En programhandling för spårvagnsdepå samt bussdepå har färdigställts under året samt att
framtagandet av systemhandlingar för de båda depåerna har påbörjats.
Spårfordon A35
Kontraktet vann laga kraft den 27 januari 2011, avtalsdagen, varefter CAF påbörjade sitt
designarbete. Exteriör designen uppvisades och beslutades under juni 2011. Under juli och
augusti pågick en tävling där allmänheten hade möjlighet att vara med och besluta om exteriör
färgsättning och design av tyget till stolarna. Resultatet av den vinnande färgsättningen framgår
av A34, den vagn som trafikerar Djurgårdslinjen. Det hålls kontinuerliga avstämningsmöten med
CAF och under 2011 genomfördes två stycken Design Reviews. En slutlig Design Review
kommer att genomföras under februari månad, då CAF kommer att demonstrera på vilket sätt de
uppfyllt kraven i kontraktet. Parallellt med designen har även CAF arbetat med RAMS och LCC
kalkyler.
CAF har ett väl genomarbetat kvalitetssystem som används för att styra verksamheten.
Leveransen till SL är CAF:s första leverans till Norden. Projektet följs kontinuerligt av CAF:s
ledning vilka också skriftligen uttalat sig om att nödvändiga resurser skall tillsättas för att klara
den utlovade leveransen med start den 1 februari 2013.
Omstrukturering Depå, Hornsberg
Färdigställandet av den provisoriska uppställningen av bussar vid Hornsbergs bussdepå blev klar
2011 utan att ta Kristinebergs IP i anspråk. Detta är en förutsättning för att arbetet med den stora
ombyggnaden av depån i Hornsberg samt att ombyggnaden av trafikplatsen skall kunna starta. En
fördjupad förstudie som kommer att ligga till grund för investeringsberäkningen pågår och
detaljplaneärende är under framtagande.
Fredriksdal
Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen för Fredriksdals bussdepå i maj 2011. Beslutet har
överklagats till Länsstyrelsen. Besked väntas i januari 2012. Arbetena planeras starta i kvartal 2,
2012 förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft och ej överklagas ytterliggare.
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Bussdepå Ekerö
SL:s styrelse fattade i mars 2010 beslut om att förvärva mark för en ny bussdepå på Färingsö i
Ekerö kommun. Köpet är villkorat av att ny detaljplan för en depåanläggning kan antas.
Detaljplanearbetet påbörjades under sommaren 2010 och förväntas vara klar under april 2012.
Avsikten är att den nya bussdepån skall ersätta Tappströmsdepån som idag inte kapacitetsmässigt
rymmer alla bussar. Med en antagen detaljplan under 2012 kan en ny depå stå färdig under
kvartal 1 2014. Parallellt med detta har i samarbete med Ekerö kommun utförts en förstudie om
att utveckla och detaljplanelägga det centrala området för bostäder och kommersiell verksamhet
som kan anslutas till en ny bussbytespunkt. Den 21 juni 2011 beslöt kommunstyrelsens
arbetsutskott att ställa sig positiva till att inleda en detaljplaneprocess med utgångspunkt från
förstudien.
SL har gått ut med en anbudsförfrågan under hösten 2011 med förstudien som grund till ett
begränsat antal exploatörer. En försäljning av fastigheten beräknas kunna ske till våren 2012 med
tillträde så snart den nya bussdepån kan tas i bruk, preliminärt till årsskiftet 2014/2015.
Trafikupphandling E20
Trafikupphandling E20 omfattar trafikdrift, fordons- och infrastrukturunderhåll för Tvärbanan,
Nockebybanan, Saltsjöbanan och Roslagsbanan samt busstrafik och fastighetsunderhåll i
Bromma, Solna/Sundbyberg, Sollentuna samt Norrort. Utvärdering och förhandling av anbuden
är genomförd och tilldelningsbeslut är fattat. Arriva A/S tilldelades kontrakten. Projektresultatet
är överlämnat till linjen för förberedelser inför trafikstart.

5 Verksamhetens ekonomiska resultat
Resultaträkning (Mkr)
Tillskott från SLL/landstingsbidrag
Biljettintäkter
Uthyrning fordon
Uthyrning lokaler
Reklam
Övriga intäkter

Bokslut
2011
6 296
5 870
1 323
639
245
569

Bokslut
Förändr
2010
%
6 049
4%
5 420
8%
1 299
2%
596
7%
190
29%
552
3%

Budget
Avvik
2011
%
6 296
0%
5 584
5%
1 304
1%
646
-1%
205
20%
701
-19%

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Köpt trafik
Drift och underhåll
Övriga kostnader

14 942
-600
-10 092
-1 496
-629

14 105
-548
-9 638
-1 473
-775

6%
10%
5%
2%
-19%

14 735
-560
-10 014
-1 372
-706

1%
7%
1%
9%
-11%

Verksamhetens kostnader
Reavinst/reaförlust
Avskrivningar
Finansnetto

-12 817
-16
-1 674
-591

-12 433
-89
-1 590
-413

3%

-12 652

1%

5%
43%

-1 597
-486

5%
22%

-156

-420

Resultat

0
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5.1 Årets resultat
Årets resultat uppgår till -156 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. Årets sista prognos uppgick
till -196 mkr.
Verksamhetens intäkter uppgår till 14 942 mkr vilket är 207 mkr eller 1 procent högre än
budgeterat och i linje med prognosen. Biljettintäkterna uppgår till 5 870 mkr jämfört med
budgeterat 5 584 mkr, en ökning med 286 mkr varav cirka 208 mkr härrör från prishöjningen i
september. Jämfört med föregående år ökar intäkterna från biljetter med 450 mkr eller 8 procent.
Biljettintäkterna svarar för knappt 68 procent av koncernens intäkter exklusive landstingsbidrag.
Verksamhetens kostnader uppgår till 12 817 mkr vilket är 1 procent högre än budgeterat och i
nivå med prognosen. Jämför med föregående år har kostnaderna ökat med 3 procent.
Kostnadsutvecklingen i början av året präglades av den snörika och kalla inledningen av
verksamhetsåret vilket inneburit ökade kostnader för snöröjning, el och värme. Samtidigt kunde
planerade underhållsinsatser inte genomföras i budgeterad omfattning. Under andra halvåret har
arbetet med service och underhåll intensifierats.
Under personalkostnader redovisas kostnader på totalt 103 mkr för det trygghetspaket som
erbjudits personal i samband med de personalneddragningar som skett till följd av översynen av
SL:s organisation. Verksamhetens löpande personalkostnader ligger under budget bland annat på
grund av vakanser.
Trafikkostnaderna uppgår till 10 092 mkr jämfört med budgeterat 10 014 mkr, en ökning med
0,8 procent. Indexeringen av trafikavtalen kostade 142 mkr under året vilket är 78 mkr över
budget Indexeringen av avtalen baserar sig på en indexkorg bestående av inflation,
marknadsränta, arbetskraftskostnadsindex samt bränslekostnadsindex och beräknas utifrån
tillgängliga uppgifter från SLL Internfinans, SCB med flera.
Kostnaderna för drift och underhåll uppgår till 1 496 mkr jämfört med budgeterade 1 372 mkr, en
avvikelse med 9 procent men i samma nivå som föregående år. Den snörika och kalla vintern
under inledningen av verksamhetsåret belastar resultatet med 55 mkr.
Utfallet för Övriga kostnader är 629 mkr jämfört med en budget på 706 mkr. Det är 11 procent
under plan och 19 procent lägre än 2010. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre kostnader för
sålt material, bland annat SL Access kort och utrustning samt av lägre kontorsomkostnader .
De finansiella kostnaderna uppgick till 591 jämfört med budgeterade 486 mkr. Det är en ökning
med 43 procent jämfört med föregående år och en ökning med 22 procent jämfört med budget.
Enligt direktiv från SLL Internfinans har budgeten lagts med en rörlig ränta på 1,6 procent. Med
rörlig ränta menas Stibor med 90 dagars löptid. Den faktiska rörliga räntan för 2011 uppgick till
2,5 procent.
Avskrivningarna blev 77 mkr eller 5 procent högre än planerat. Avvikelsen beror på en hög
investeringsvolym och en något större andel aktiverade projekt. Budgeten för 2011 var också
restriktivt lagd som en konsekvens av kravet på att redovisa en budget i balans.
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Textkommentar
(avvikelser i mkr)
Biljettintäkter: högre intäkter för samtliga biljettyper,
nya priser, viss resandeökning
Uthyrning fordon
Uthyrning lokaler: uthyrning till trafikentrepr
Reklam, intäkter utöver garantinivå
Övriga intäkter: lägre försäljn avseende SL
Accesskort, mindre av deb tid på proj

Intäkt
Avvikelse Ack
utfallperiodbudget

Kostnad
Avvikelse Ack
utfallperiodbudget

Resultat
Avvikelse Ack
utfallperiodbudget

286
19
-7
40

286
19
-7
40

-132

-132

Personalkostnader: högre på grund av kostn för
Översyn SL/Trygghetspaket -103 mkr, förändr
semesterlöneskuld, vakanser, inhyrd personal mm
netto +63 mkr

-40

-40

Köpt trafik: Högre kostnader för indexutvecklingen,
Spårväg City, kostnaderna kring
dubbelspårsutbyggnad i Södertälje och nytt avtal för
Contact center. Lägre kostnader för incitament
(kvalitetsbrister), tilläggsavtal (träder i kraft senare än
budgeterat) och ej körd trafik.

-78

-78

-124

-124

77
-77

77
-77

-121

-121

-363

-156

Drift- och underhåll: Högre kostnader avseende akut-,
felavhjälpande underhåll till följd av tidigare
eftersläpning samt höga snöröjningskostnader under
den kalla och snörika inledningen på året.
Övriga kostnader: lägre försäljnings- och
kontorskostnader samt konsultkostnader
Avskrivningar: ökad invest volym/aktiveringar
Finansnetto/reaförlust: högre marknadsräntor påverkar
leasing- och lånekostnader
S:a avvikelse

207

Beslut av LF/LS
(Belopp)

0,0

Intäkter
Verksamhetens intäkter 2011 uppgår till 14 942 mkr jämfört med budgeterat 14 735 mkr, vilket
är en positiv avvikelse med 207 mkr.
Biljettintäkterna överstiger budget med 286 mkr och förklaras till största delen av prishöjningen
den 1 september, en priseffekt på cirka 208 mkr. Utfallet är 5 870 mkr jämfört med budgeterat 5
584 mkr. Utfallet för samtliga biljettyper är högre än budgeterat med undantag för 30dagarsbiljetter.
Trots prishöjningen och en stark december nådde det ackumulerade intäktsutfallet för 30dagarsbiljetter endast budget 2011. Prishöjningen, överströmning till längre periodbiljetter
(årsbiljetter och 90-dagarsbiljetter) samt den varma hösten bidrog till lägre försäljning. Många
resenärer fortsatte att cykla eller gå istället för att köpa periodbiljett samt kompletterade med
förköpsremsa eller sms-biljett vid behov.
När det gäller antalet giltiga 30-dagarsbiljetter har de totalt sett under 2011 ökat med cirka 6
procent jämfört med föregående år på grund av bra försäljning vår och sommar men understiger
det budgeterade antalet med 2 procent. Års- och 90-dagarsbiljetter överstiger däremot den
budgeterade volymen och utfallet året innan.
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Efter prishöjningen har antalet korttidsbiljetter börjat minska både jämfört med budget som med
utfall under samma period förra året. Denna minskning gäller även ungdomsbiljetterna medan
sms-biljetter fortsätter öka på bekostnad av övriga zonbiljetter, förköpsremsor och kuponger.
Leasingintäkterna i samband med uthyrning av fordon överstiger budget med 19 mkr eller drygt 1
procent till följd av högre marknadsränta. Intäkter från uthyrning av lokaler ligger något lägre än
budget medan intäkter från reklam ligger över budget, 40 mkr eller 20 procent, och avser intäkter
utöver avtalad miniminivå.
Övriga intäkter understiger budget med 132 mkr. I samband med organisationsförändringen har
debiterad tid i investeringsprojekt minskat i omfattning, dels som en följd av färre anställda dels
som en följd av att investeringsvolymen är lägre än budgeterat.
Vidare är övrig lagerproduktion, bland annat kopplat till investeringsverksamheten, samt
försäljning av SL Accesskort lägre än budgeterat. Kostnaderna för SL Accesskort är i
motsvarande grad lägre än budget.
Verksamhetens intäkter har ökat med 837 mkr eller 6 procent jämfört med 2010. Ökningen
förklaras främst av samt höjda biljettpriser från och med september 2011.
Ökningen av biljettintäkter jämfört med föregående år uppgår till 450 mkr, motsvarande 8
procent, och förklaras av prishöjningen och resandeökning.
Periodkorten (30-dagars kort med flera) svarar för cirka 70 procent av de totala biljettintäkterna,
vilket är detsamma som föregående år.
Verksamhetens totala intäktsutfall blev knappt 40 mkr lägre än de prognostiserade 14 980 mkr.
Avvikelsen, 0,2 procent, avser bland annat omfattningen av försäljning av material i lager samt
näringsbidrag vilket är svårbedömt i tiden.

5.2 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)
Summa personalkostnader
varav förändring sem o löneskuld
varav lönekostnad
varav pensionskostnad
varav inhyrd personal

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Förändr
%

Budget
2011

Avvik
%

-600
1
-296
-85
-75

-548
0
-318
-32
-65

9%

-560

7%

-7%
166%
15%

-332
-60
-24

-11%
42%
217%

Summa bemanningskostnad

-600

-548

9%

-560

7%

Antal årsarbetare DiDiver

608

704

-14%

712

-15%

Sjukfrånvaromått
Procentuell sjukfrånvaro

Bokslut
2011

Bokslut
2010
3,1

Förändr
%-enh
3,8

Budget
2011

Avvik
%-enh

-70%
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Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 600 mkr jämfört med budgeterat 560 mkr, en
avvikelse på 7 procent, motsvarande 40 mkr.
Personalkostnaderna belastas med 103 mkr till följd av trygghetspaketet i Översyn SL som
omfattar anställda som erbjudits avtalspension alternativt blivit oplacerade i samband med
översynen av organisationen.
Lönekostnaderna ligger under budget bland annat på grund av vakanser. Totalt ligger kostnaderna
för lön och lönebikostnader drygt 30 mkr lägre än budgeterat.
Kostnader för pensioner och inhyrd personal överstiger budget. Kostnader för inhyrd personal
uppgår till 75 mkr jämfört med budgeterat 24 mkr. Avvikelsen med drygt 50 mkr är en
konsekvens av vakansläget och behovet av resurser för att sköta den löpande verksamheten.
Övriga personalkostnader såsom utbildning, konferenser med mera ligger något lägre än
budgeterat. Kostnaden uppgår till 26 mkr jämfört med budgeterat 32 mkr, knappt 20 procent
lägre.
Att jämföra kostnader med samma period 2010 är inte helt relevant på grund av Översyn SL.
Utfallet för personalkostnaderna jämfört med årsprognos 592 mkr, visar en avvikelse på 8 mkr
eller 1 procent. I prognosen beaktades kostnader på 100 mkr avseende trygghetspaketet.
Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl
extratid
Totalt snitt årsarbetare
Verksamhetsförändringar
Ersatta vakanser
Förändring visstidsanställningar
Förtida rekr inför avgångar
Pensionsavgångar
Avsl uppdrag Lagerprod - Manpower

Bokslut
2011
608
-93
19
-9
0
-7
-6

Bokslut
2010
704

Förändr
%
-14%

LF/LS/HSN
beslut
(Ja/Nej)

Budget
2011
712

Till följd av den organisationsförändring som genomfördes den 1 maj 2011 har
stora personalförändringar skett under 2011. Budgeterat antal anställda baserade sig på SL:s
bemanning och organisation före organisationsförändringen.
Antalet tjänster i den nya organisationen uppgår till 586. Ett stort rekryteringsarbete har pågått
under 2011 vilket resulterat i 92 tillsatta tjänster, inkluderat intern rörlighet. Rekrytering till
ytterligare 63 tjänster pågår. Rekryteringkostnad 2011 uppgår till 9 mkr jämfört med budgeterade
7 mkr.
Se vidare tabell ovan för verksamhetsförändringar, avgångar med mera.

5.3 Köpt trafik
Årets utfall för köpt trafik är 10 092 mkr att jämföra mot budgeten på 10 014 mkr. Utfallet
överstiger budget med 78 mkr eller 1 procent.
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Årets indexkostnader överstiger budget, vilket beror på ökade indexvärden för diesel,
arbetskraftskostnader, nettoprisindex och räntekostnader. Indexavräkningar avseende tidigare år
reducerar kostnaderna och därmed ligger indexkostnaderna totalt sett 78 mkr över budget.
Spårväg City kostar mer än budgeterat på grund av förlängd hyrestid för nuvarande fordon i
väntan på försenad leverans av nya vagnar. Till kostnadsökningen för Spårväg City bidrar också
ej budgeterad förstärkningstrafik under sommaren och stationsvärdar för ökad tillgänglighet vid
på- och avstigning.
Högre kostnader än budgeterat redovisas också för ersättningsbussar och trafikomläggningar i
Södertälje i samband med dubbelspårsutbyggnaden för Södertäljependeln. Kostnaderna för
avstängningen av pendeltågets Bålstagren under hösten överstiger också budget liksom
kostnaderna för Contact center. Centrets kostnader överstiger budget till följd av ett omförhandlat
avtal med ökad ärendevolym och ökad tidsåtgång per ärende.
Andra kostnader som överstiger budget är ökade kostnader för biogas, kostnader för installation
av buss-PC efter upphandling av nya bussentreprenörer, engångsersättning till entreprenörer med
etanolbussar samt ökade kostnader för Frihamnsdepån.
Kostnaderna för grundavtalen är 63 mkr lägre än budgeterat. Vissa tilläggsavtal har blivit klara
och trätt i kraft senare än vad som budgeterats. Incitamentskostnaderna är 59 mkr lägre än
budgeterat till följd av kvalitetsbrister framför allt i början av året. De största överskotten avser
incitamenten för punktlighet och stationsstädning och hänför sig i första hand till tunnelbana och
buss. Ej utförd trafik till följd av fordonsproblem och snöovädret i vintras bidrar till
kostnadsminskningen med 29 mkr. Lägre kostnader än budget redovisas också för
kameraövervakning, vars kostnad periodiseras i enlighet med respektive trafikavtals löptider.
Kostnaderna år 2011 är 454 mkr eller 5 procent högre än kostnaderna för 2010. Den budgeterade
kostnadsökningen i jämförelse 2010 är 4 procent.

5.4 Drift och Underhåll
Årets utfall för drift och underhåll är 1 496 mkr att jämföra mot årets budget på 1 372 mkr.
Avvikelsen på 124 mkr motsvarande 9 procent hänför sig till att akut och felavhjälpande
underhåll överstiger budget. Kostnaderna för snöröjning överstiger budget med 55 mkr till följd
av den kalla och snörika inledningen på året.
Kostnaderna för elenergi/media understiger budget med 4 procent motsvarande knappt 16 mkr till
följd av lägre förbrukning samt aningen lägre elpris än budgeterat.
Volymminskningen är relaterad till högre temperatur under framförallt sista kvartalet.
SL har erhållit en restitution retroaktivt på energiskatt för industriproduktion om 6 mkr varav 0,6
mkr avser 2011.
Kostnaderna per sista december är knappt 2 procent högre än kostnaderna för föregående år.
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Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är knappt 7 procent.

5.5 Övriga kostnader
Årets utfall avseende övriga kostnader uppgår till 629 mkr att jämföra mot budgeterade 706 mkr
en avvikelse med 77 mkr motsvarande 11 procent. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader än
budgeterat för försäljningskostnader, reklam och PR, konsultkostnader, sålt material samt
kostnader för IT tjänster. Vidare ligger kontors och administrationskostnaderna under budget till
följd av kostnadseffektivisering.
Kostnaderna per sista december är 19 procent lägre än för motsvarande period föregående år.
Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är knappt 9 procent.

5.6 Kapitalkostnader
Avskrivningar
Årets utfall för avskrivningar ligger på 1 674 mkr vilket kan jämföras med föregående års
avskrivningar som uppgick till 1 590 mkr. De budgeterade kostnaderna för avskrivningar uppgår
till 1 597 mkr. Det har inte skett några nedskrivningar under året.
Kostnadsökningen för avskrivningar, i jämförelse med tidigare år, är hänförliga till gjorda
investeringar och en ökande investeringsvolym.
Finansnetto
Finansnettot påverkas av att konjunkturen förbättrats snabbare än vad som bedömdes då budgeten
för 2011 lades, utvecklingen har medfört att Sveriges Riksbank har höjt reproräntan tidigare och
till högre nivåer. Enligt direktiv från SLL Internfinans har budgeten lagts med en rörlig ränta på
1,6 procent. Med rörlig ränta menas Stibor med 90 dagars löptid. Den faktiska rörliga räntan för
2011 uppgick till 2,5 procent.
Årets utfall för finansnettot är -591 mkr att jämföra mot budgeten på -486 mkr. Avvikelsen
förklaras av högre marknadsräntor vilket påverkar räntekostnaderna negativt för såväl
leasingkostnader som upptagna lån med rörlig ränta. Låneportföljen är dessutom något större än
budgeterat vilket påverkar räntekostnaderna negativt. Den högre räntenivån påverkar
ränteintäkterna på banktillgodohavanden och swapkostnaderna positivt.
Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 18 procent.
Kostnadsökningen uppgår till 43 procent jämfört med år 2010.

5.7 Realisationsvinst/förlust
Redovisade förluster avser utförsäljning av Cale automater samt avsättning gällande restvärderisk
för förtida lösen av leasade bussar.
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5.8 Trafikslagsindelad sammanställning utfall
Kollektivtrafiken på land
(mkr)

Utfall
2011

Budget
2011

Avvikelse
Utf -Budget

Tunnelbana

-3 306

-3 196

-110

Pendeltåg

-1 894

-1 815

-79

-916

-865

-51

-5 014

-4 939

-75

-975

-959

-16

-12 105

-11 774

-331

Lokaltåg/Spårvagn
Buss
Trafikslagsgemensamt
Produktionskostnad

Förändring utfall
11-10
%

Utfall
2010

0

* Sammanställningen avser AB SL, ej hela koncernen. Utfallet för 2010 kan ej fördelas på trafikslag på ett sätt som
är jämförbart med trafikslagens budget och utfall 2011 och redovisas därför ej.

Produktionskostnaderna år 2011 uppgår till 12 105 mkr, vilket är 331 mkr högre än budget.
Tunnelbana
För tunnelbanan uppgick produktionskostnaderna till 3 306 mkr, vilket överstiger budget med
110 mkr. Högre kostnader än budgeterat redovisas för index, bland annat efter slutlig
indexreglering gentemot Veolia samt för snöröjning och akut och felavhjälpande underhåll.
Planerat underhåll har prioriterats under andra halvåret efter att ha försenats av årets vinterväder
och omorganisationen. Lägre kostnader än budget redovisas för grundavtal, incitament, och
drivström.
Pendeltåg
För pendeltåg uppgick produktionskostnaderna till 1 894 mkr vilket överstiger budget med 79
mkr. Kostnaderna för index är högre än budget, delvis beroende på reglering av index för
föregående år. Ersättningsbussar i Södertälje i samband med dubbelspårsutbyggnad medför också
budgetöverskridanden liksom avstängningen av Bålstagrenen samt information i anslutning till
avstängningarna. Trafikavtalen för pendeltågstrafiken kostar mer än budgeterat liksom el för
belysning och såväl akut som planerat underhåll. Lägre kostnader än budgeterat redovisas för
incitament och SL accesskort.
Lokalbana
För lokalbanorna uppgick produktionskostnaderna till 916 mkr vilket överstiger budget med 51
mkr. Den gångna vintern har medfört kostnader utöver budget för snöröjning och akut underhåll.
Grundavtalens kostnader når ej budget, medan övriga trafikavtalskostnader framför allt avseende
Spårväg City överstiger budget. Hyrestiden för fordonen som trafikerar Spårväg City har fått
förlängas i väntan på försenad leverans av nya vagnar. Försenat planerat underhåll ger en
kostnadsminskning mot budget liksom indexjusteringen för tidigare år.
Buss
För buss uppgick produktionskostnaderna till 5 014 mkr, vilket överstiger budget med 75 mkr.
Årets indexkostnader för köpt trafik är högre än budgeterat. Linjeomläggningar i Södertälje och
installation av buss-PC efter upphandling av nya entreprenörer medför kostnader utöver budget
liksom ersättning till trafikentreprenörerna för kostnader för biogas, etanolbussar och
driftkostnader för Frihamnsdepån. Kostnaderna för grundavtalen är lägre än budgeterat. Vissa
tilläggsavtal har trätt i kraft senare under året än vad som budgeterats. Incitamentskostnaderna
understiger budget till följd av vissa kvalitetsbrister framför allt avseende punktlighet. Ej körd
trafik till följd av fordonsproblem och snöoväder bidrar till kostnadsminskningen liksom en
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fördelning av kostnaderna för kameror i bussarna över trafikavtalens löptider. Energikostnaderna
är lägre än budgeterat medan kostnaderna för planerat underhåll och snöröjning överstiger
budget.
Trafikslagsgemensamt
För trafikslagsgemensamma kostnader överstiger produktionskostnaderna på 975 mkr budget
med 16 mkr. Högre kostnader än budgeterat redovisas bland annat för det omförhandlade avtalet
om Contact center, trafikanträkning och vissa utvecklingsprojekt.
Lägre kostnader än budgeterat redovisas för IT och kommunikation, då nya system tas i drift
senare än beräknat. Andra kostnader som underskrider budget är kostnader för
PR och reklam, konsulter och kontorskostnader.

5.9 Resultatdisposition
SL har under 2011 erhållit budgeterat verksamhetsbidrag från landstinget om 6 296 mkr.
Årets resultat -156 mkr i SL-koncernen balanseras i ny räkning i avvaktan på
landstingsfullmäktiges beslut.
Enligt upprättad balansräkning uppgår fritt eget kapital i moderbolaget till 2 043 998 363 kronor.
Avsättning till bundna reserver behöver ej göras.
Till årsstämmans förfogande står följande resultatmedel:
Balanserad vinst
Årets resultat

2 614 670 668 kronor
- 570 672 305 kronor
2 043 998 363 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatmedlen disponeras så att i ny räkning
balanseras 2 043 998 363 kronor.
Fritt eget kapital i koncernen uppgår till 687 001 897 kronor.

5.10 Investeringar
Investeringsutfallet för 2011 uppgår till 4 439 mkr, vilket utgör 75 procent av budgeten för 2011.
Investeringsutfallet påverkas av flera faktorer, bland annat planärenden och beslutsprocesser hos
externa aktörer, medfinansiering och tillgängliga resurser på marknaden. .
I samband med delårsbokslutet redovisades en prognos på 5 100 mkr. Osäkerheten under året är
en följd av att ett flertal större projekt påverkats av pågående upphandlingar, överklaganden och
tidpunkter för avtalstecknande.
Under året har en särskild uppföljning av de största pågående investeringsprojekten gjorts.
Tillsammans utgör dessa projekt cirka 90 procent av den totala investeringsvolymen för
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innevarande år. En månadsvis likviditetsplanering för projekten har tagits fram vilken följts upp
och uppdaterats kontinuerligt för att ligga till grund för prognosjusteringar under året.

Investeringar SL per trafikslag

Bokslut
2011-12-31

Budget LF
2011

Avvikelse
BO-BU

Bokslut
2010-12-31

(belopp i mkr)

Tunnelbana

1 455

2 643

-1 188

790

Pendeltåg

172

518

-346

671

Lokalbana

1 307

2 657

-1 350

1 900

Buss

1 251

1 270

-19

885

255

316

-61

416

0

-1 450

1 450

4 439

5 954

-1 515

Trafikslagsgemensamt
Justeringspost
Årets investeringar

4 662

Investeringar med en beslutad budget över 25 mkr specificeras per objekt i bilaga C3
Trafikinvesteringar. För framdrift i program och projekt hänvisas till avsnitt 4.3.9.

48

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse

Dnr: SL-2010-12527

5.11 Balansräkning
Balansräkning (Mkr)

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Förändring
Mkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar

36 829

33 815

3 014

Omsättningstillgångar
varav k assa och bank

2 264
1 032

1 967
814

297
218

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

39 093

35 782

3 311

6 667
1 072

6 403
1 136

264
-64

28 151

25 004

3 147

3 203

3 239

-36

39 093

35 782

3 311

Skulder
Långsfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och e get kapital

Anläggningstillgångarna ökar till följd av genomförda investeringar. Den ökade skuldsättningen
kan till stor del hänföras till ökad upplåning (respektive leasingfinansiering) avseende
investeringar.
Egna kapitalets förändring förklaras av årets resultat som uppgår till -156 mkr och erhållet
aktieägartillskott på 420 mkr för 2010 års resultat.
Soliditeten uppgår till 17,1 procent vilket är 0,8 procent lägre jämfört med föregående år.

5.12 Kassaflödesanalys
Insändes senare.

6 Ledningens åtgärder
Verksamhetsåret 2011 präglades av det omfattande förändringsarbete som den nya
organisationen inom SL innebar.
Strategisk planering, verksamhetsstyrning och styrning av projektverksamheten har fått mer
centrala roller med tydliga ansvarsområden och uppdrag. Ett projektkontor etablerades redan per
den 1 januari 2011.Trafikförsörjning har organiserats efter trafikslag för att på ett effektivt sätt
nyttja kompetenser och uppnå samordningsfördelar mellan trafik och teknik.
SL ska vara en effektiv beställarorganisation. En upphandlingssektion med utökade resurser och
kompetenser har ansvar för att leda och utveckla detta arbete.
För att ytterligare stärka styrning och uppföljning av den löpande verksamheten samt
projektverksamheten har ett nytt ekonomisystem införts.
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Arbetet med att etablera en sökbar avtalsdatabas har slutförts och riktlinjer och rutiner för
avtalshantering fastställts. Implementering av ett systemstöd för trafikavtalsuppföljning har skett.
Ny intern ledningsrapportering har utvecklats och implementerats med månadsvis uppföljning av
såväl verksamheten som projekt och ekonomiskt utfall. En första rapportering genomfördes redan
per den sista maj.

7 Specifika ägardirektiv
Reviderade specifika ägardirektiv samt ny bolagsordning fastställdes i landstingsfullmäktige den
6 december 2011 och vid extra bolagsstämma i SL den 20 december 2011.
SL följer de specifika ägardirektiven.

8 Produktivitet
Kostnaden såväl per personkilometer som sittplatskilometer har ökat under 2011.
Den genomsnittliga beläggningsgraden är oförändrad jämfört med 2010.
Antalet personkilometer har ökat inom samtliga trafikslag förutom tunnelbana som uppvisar en
marginell minskning. Lokalbanorna svarar för en ökning med knappt 10 procent, Pendeltåg drygt
4 procent samt buss 2 procent.
Lokalbanornas relativt stora ökning är relaterad till Spårväg City.
Anledningen till tunnelbanans minskning är dels snökaoset under vecka 8 samt två längre
avstängningar mellan Gullmarsplan och Hagsätra samt Rådhuset och Kungsträdgården.
Antalet sittplatskilometer har ökat för samtliga trafikslag.
Antalet sittplatser för pendeltåg och tunnelbana har ökat med mellan 1 och 2 procent jämfört med
2010 och för lokalbanor med drygt 3 procent. Ökningen omfattar samtliga lokalbanor utom
Nockebybanan,
Nettokostnaden per personkilometer visar en ökning om 2 procent jämfört med föregående år,
justerat för kapitalkostnader ligger kostnaderna på samma nivå som föregående år.
Förändringen av kostnaden per personkilometer jämfört med 2010 förhåller sig relativt lika
mellan trafikslagen och uppgår till 2 – 5 procent. Undantaget är Lokalbana där en stor ökning av
antalet personkilometer på Spårväg City gör att kostnaden sjunker med 2,9 procent jämfört med
föregående år
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9

Personal
9.1 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar

Personalarbetet under 2011 har i allt väsentligt dominerats av bemanning av den nya organisation
som SL har sedan maj 2011. Under januari avslutade SL och de fackliga organisationerna lokala
förhandlingar om hur många tjänster den nya organisationen skulle innehålla. Enighet kunde inte
uppnås. De fackliga organisationerna meddelade att man önskade central förhandling. I februari
genomfördes central förhandling kring dimensioneringen av den nya organisationen. Inte heller
vid detta tillfälle kunde parterna enas. SL hade nu fullgjort företagets förhandlingsskyldighet och
arbetsgivarens förslag till dimensionering kom att ligga till grund för bemanningsarbetet. Under
mars månad genomfördes lokal förhandling om bemanningen av det nya SL. SACO, SEKO, och
Ledarna accepterade det slutliga förslaget till bemanning. Vision lämnade en begäran om central
förhandling, vilken genomfördes den 4 april. Resultatet av bemanningsförhandlingarna blev att
inga tidsbegränsade anställningar förnyas. Femtio medarbetare lämnade under året företaget med
avtalspension. 65 medarbetare sades upp från sina anställningar på grund av arbetsbrist.
I maj startade SL ett omställningsprogram för uppsagda medarbetare. Syftet var att hjälpa dessa
medarbetare till ny anställning utanför företaget eller till studier för att höja sin kompetens. Av de
65 medarbetare som blev uppsagda valde 23 personer att delta i omställningsprogrammet. Nio
seminarier har genomförts på olika teman. Vd har manifesterat företagets ansvar för de uppsagda
genom att leda fyra uppföljningsmöten. 22 medarbetare har haft tillgång till en personlig
jobbcoach. 13 medarbetare har haft ett ekonomiskt stöd till sina studier eller till att starta egen
verksamhet. När programmet avslutades den sista oktober hade 31 medarbetare erhållit annat
arbete eller påbörjat studier.
I november överfördes anställningarna för tre informationsadministratörer vid SL Kundtjänst till
AB SL. Informationsadministratörerna hanterar grunddata om trafiken och kvalitetssäkrar dessa
data för att informationen ut till resenärer skall vara korrekt. SL Kundtjänst har som en
konsekvens av denna förändring ingen verksamhet och inga anställda kvar.
I syfte att samla ett helhetsansvar för investeringar i företaget har projektkontoret organiserats
som en egen avdelning med representation i SL:s ledningsgrupp. Upphandling är en stor och
viktig del av projektgenomförandet, varför även Upphandlingssektionen inom avdelning
Trafikförsörjning flyttats till den nya Projektavdelningen från och med januari 2012.

9.2 Personal- och kompetensförsörjning
SL:s fokus på en renodling av beställarrollen och en förstärkning av strategisk utveckling ställer
krav på tillgång till kompetenser som vi tidigare saknat. Vi har därför rekryterat inom ett antal
nyckelområden. Den 22 maj startade en rekryteringskampanj för att hitta nya medarbetare.
Antalet utannonserade tjänster var 53, bland annat inom strategisk utveckling, upphandling, IT,
affärsförvaltning, verksamhetsstyrning och ekonomi. Budskapet i kampanjen var att vi sökte
”spindlar i nätet” i SL:s verksamhet, men även att man som medarbetare är en viktig del i arbetet
med att bygga det nät av kollektivtrafik som behövs när Stockholm växer. Förutom rekrytering
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har kampanjen haft ett viktigt syfte; att stärka bilden av det nya SL. Annonsering har gjorts i
dagspress, och i vår egen trafikmiljö, och banners har lagts ut på cirka 40 webbplatser. För att
kampanjen skulle synas och höras ännu mer har events ägt rum i tunnelbanan. Annonserna har
även publicerats på ett antal jobbsajter.
Under hösten genomfördes ytterligare en rekryteringskampanj som inriktades mer på publicering
i fackpressen än vårens kampanj. Exponeringen on-line ökades och den breda exponeringen i
dagspress minskades. Kampanjen baserades på kommunikationskonceptet ”Spindeln i nätet” med
syftet att spegla SL som samhällsbyggare och visa på vår betydelse för regionens utveckling.
Tanken var också att visa att alla medarbetare på SL har en strategiskt viktig roll. Antalet
besökare på sl.se/jobb har varit högt. 18 000 personer besökte sajten under höstens kampanj och
21 000 personer under vårens kampanj. Under vårens kampanj fick vi 1 246 ansökningen ifrån
828 individer. I höstkampanjen var motsvarande siffror 1 426 ansökningar från 1 007 individer.
Vissa kompetensområden har varit svårrekryterade, främst inom IT, tekniska specialister,
upphandling och affärsförvaltning.

9.3 Chef- och ledarskap
Under året har aktiviteter genomförts för att utveckla arbetet i ledningsgrupper på olika nivåer i
företaget. Det har genomförts diskussioner och övningar om ledningsgruppers syfte och
uppgifter, samverkan i ledningsgrupper och förändringsledarskap. Arbete har även genomförts
för att utveckla kultur och värderingar. Under två dagar i oktober var alla SL:s chefer samlade för
övningar och dialog kring:




Vad vi lyckats bra med i den nya organisationen och vilka utmaningar vi står inför.
Hur vi skall utveckla vår värdegrund SAFE.
Hur SL-chefer kan stödja en önskad förändring av kultur och värderingar.

Chefer från SL har deltagit i nätverket Ung och chef. Syftet med nätverket har varit att skapa ett
forum där unga chefer kan mötas och diskutera frågor i sin roll som chef.
Chefer i SL har erbjudits möjligheten till en mentor. Mentorerna arbetar på olika nivåer inom
SLL. Mentorprogrammet har under hösten 2011 varit i en planeringsfas

9.4 Arbetsmiljö och hälsa
SL har som arbetsgivare ansvaret för arbetsmiljön i företaget. Systematiskt arbetsmiljöarbete
innebär att SL arbetar förebyggande för att säkerställa en god arbetsmiljö. För att förebygga
ohälsa erbjuds alla anställda en hälsoundersökning vartannat år. År 2011 utnyttjade 168
medarbetare erbjudandet.
Under året utnyttjade 446 medarbetare den friskvårdssubvention som erbjuds. Gymmet på
Lindhagensgatan besöks varje vecka av cirka 10 procent av medarbetarna. SL:s Friskvårdsklubb
samordnar deltagande i externa friskvårdsaktiviteter. Under året har medarbetare deltagit i
stegtävling, cykelutmaningen, Tjejmilen och Vasaloppet.
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9.5 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron minskade under året. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron är beskrivna under
avsnittet Arbetsmiljö och hälsa ovan.

9.6 Jämställdhet och mångfald
I oktober genomfördes 2011 års medarbetarenkät. 88 procent av alla anställda besvarade enkäten.
Alla som besvarat enkäten anser att SL behandlar alla lika oavsett kön. De som svarat instämmer
även i påståendet att SL arbetar aktivt för ickediskriminering.
Även i en annan undersökning av jämställdheten i svenska kommuner och landsting (JÄMIX) har
SL uppnått goda resultat. Områden som undersökningen mäter är:
 Ersättning (inga osakliga löneskillnader får förekomma)
 Ohälsa (sjukfrånvaron skall inte skilja mellan kvinnor och män)
 Föräldraskap (föräldraledighet skall fördelas jämnt)
 Arbetstid (kvinnor och män arbetar heltid i likvärdig omfattning)
 Trygghet (tillsvidareanställningar är jämnt fördelade mellan könen)
 Jämställdhetsplan (SL arbetar aktivt)
Mångfald innebär att alla människors lika värde respekteras. Detta avser ålder, kön,
könsöverskridande identitet, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionshinder eller etnicitet.
Ytterst handlar mångfald om mänskliga rättigheter. I SL ser vi kontinuerligt över verksamheten
för att synliggöra normer och undanröja hinder som gör att människor hamnar utanför.

10 Miljö
SL:s miljöredovisning återfinns i bilaga L.

11 Upphandling och inköp
Ett frågeformulär avseende uppföljning av landstingets upphandling och inköp har besvarats
och lämnas som bilaga J till förvaltningsberättelsen.

12 Övrigt
Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

13 Bilagor
A Produktivitetsbilagor
C Investeringsbilagor
D Personalbilagor
E Löner och arvoden (rapporteras i Controller)
F Representation
G Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets finanspolicy
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H Uppföljning av policybeslut
J Frågeformulär upphandling och inköp
L Miljöredovisning
N Verksamhetstal
O Handikapp
Finansuppföljning

14 Kontaktpersoner
Frågor rörande rapportering till Trafiknämnd, SL:s styrelse och SLL ställs till:
Marie Tillas Swahn
Lena Östlund
Bertil Eliasson

ank 4136
ank 1679
ank 1412

Resultatrapportering, verksamhetsuppföljning
Resultatrapportering, verksamhetsuppföljning
Resultatrapportering, verksamhetsuppföljning

Peter Fransson
Ulrika Mörman
Linda Granberg

ank 1598
ank 1830
ank 1836

Finansfrågor
Investeringsrapportering
Investeringsrapportering

Charlotta Solerud
Jan Ribacka

ank 1479
ank 1561

Miljödata
Upphandlingsstatistik

15 Nämnd/styrelsebehandling
Denna förvaltningsberättelse för helåret januari-december 2011 ska styrelse-/nämndbehandlas
den 21 februari 2012.

Stockholm 30 januari 2012

Anders Lindström
Verkställande direktör
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Bilaga A.

Bilaga. Produktivitetsuppföljning i bokslut 2011, sida 1
Rapporterande enhet : AB Storstockholms lokaltrafik (8110)
Gråmarkerade celler fylls i (övriga celler beräknas automatiskt)
Kostnader anges med positiva tal (d.v.s. med motsatt tecken i förhållande till resultaträkningen)
Uppgiftslämnare:
Telefon:
Datum:

Bertil Eliasson
08-6861412
2012-01-27
Bokslut
2010

Bokslut
2011

Förändring
2011 vs 2010

Totalkostnad (tkr)
1. Totalkostnad enligt Controller (enligt def. sida 3)
2. Jämförelsestörande kostnader (enligt 12 nedan)
3. Justerad totalkostnad, löpande priser (=1.-2.)
4. Index fasta priser (enl. bilaga)
5. Justerad totalkostnad, fasta priser 2009 (=3.*4.)

14 436 825 15 097 735
475 884
168 600
13 960 941 14 929 135
1,023
14 282 043 14 929 135

4,6%

4 977 000 5 073 000
15 802 000 16 114 900
31,5%
31,5%

1,9%
2,0%
-0,1%

6,9%
4,5%

Verksamhetstal
6. Antal personkilometer (tusental)
7. Antal sittplatskilometer (tusental)
8. Genomsnittlig beläggningsgrad (%)

Nyckeltal, löpande priser
9a. Just. totalkostnad(3.)/ personkilometer (kr/km)
9b. Just. totalkostnad(3.)/ sittplatskm (kr/km)

2,805
0,883

2,943
0,926

4,9%
4,9%

356
1 132

340
1 079

-4,7%
-4,6%

348
1 106

340
1 079

-2,5%
-2,4%

Produktivitetstal, löpande priser
10a. Personkilometer/ just.totalkostnad(3.) (km/tkr)
10b. Sittplatskm/ just. totalkostnad(3.) (km/tkr)

Produktivitetstal, fasta priser
11a. Personkilometer/just. totalkostnad(5.) (km/tkr)
11b. Sittplatskm/ just. totalkostnad(5.) (km/tkr)

Jämförelsestörande kostnader

Bokslut
Bokslut
2010
2011
Beskrivning av jämförelsestörande kostnad
Belopp (tkr) Belopp(tkr)
A.
Utrangering av anläggningstillgångar
16 000
10 600
B.
Snökaos
60 000
55 000
C.
Utrangering av kameror
96 884
D.
Lösen US lease
70 000
E.
Extraordinära avsättningar avseende miljö,
140 000
tillgänglighet och trygghet
F.
Nedskrivning lösen bussar
40 000
G.
Boggirevision 2008/2009
32 000
H.
Merkostnader resegaranti
10 000
I.
Merkostnader ersättnade busstrafik
11 000
J.
Trygghetspaketet
103 000
12. Summa (skrivs in vid punkt 2 ovan samt till
relevanta delar även vid punkt 14 nästa sida)
Bilaga A.

475 884

168 600

Bilaga. Produktivitetsuppföljning i bokslut 2011, sida 2

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Förändring
2011 vs 2010

Totalkostnad exkl. kapitalkostnader (tkr)
1. Totalkostnad enligt Controller (enligt def. sida 3)
13. Kapitalkostnader Controller (enligt def. sida 3)
14. Jämförelsestörande kostnader (enligt 12 ovan)
15. Just. totalkostnad exkl. kapitalkostnader *
16. Index fasta priser (enl. bilaga)
17. Just. tot.kostnad exkl. kapitalk. i fasta priser **

14 436 825 15 097 735
1 932 770 2 264 510
475 884
168 600
12 028 172 12 664 625
1,023
12 304 820 12 664 625

4,6%
17,2%
5,3%
2,9%

*) Rad 15. = 1.-13.-14.
**) Rad 17 = 15.*16.

Bokslut
2010

Trafikslag
Totalkostnad (tkr) (Bol10)
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbana
Buss

Verksamhetstal

3 193 767
1 774 703
858 342
4 820 511

Bokslut
2011

Förändring
2011 vs 2010

3 305 664
1 893 950
915 853
5 013 896

3,5%
6,7%
6,7%
4,0%

6. Antal personkilometer (tusental)
7. Antal sittplatskilometer (tusental)
8. Genomsnittlig beläggningsgrad (%)

2011 Tunnelbana
1 725 000
4 181 400
41,3%

Pendeltåg
1 279 000
5 086 900
25,1%

Lokalbana
277 000
1 110 400
24,9%

Buss
1 792 000
5 736 200
31,2%

Totalt
5 073 000
16 114 900
31,5%

6. Antal personkilometer (tusental)
7. Antal sittplatskilometer (tusental)
8. Genomsnittlig beläggningsgrad (%)

2010 Tunnelbana
1 742 000
4 131 000
42,2%

Pendeltåg
1 226 000
5 010 000
24,5%

Lokalbana
252 000
1 092 000
23,1%

Buss
1 757 000
5 569 000
31,5%

Totalt
4 977 000
15 802 000
31,5%

4,3%
1,5%

9,9%
1,7%

2,0%
3,0%

personkilometer (2010/2011)
sittplatskilometer (2010/2011)

-1,0%
1,2%

Nyckeltal, löpande priser
9a. Just. totalkostnad(3.)/ personkilometer (kr/km)
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbana
Buss
9b. Just. totalkostnad(3.)/ sittplatskm (kr/km)
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbana
Buss

Bokslut
2010
1,83
1,45
3,41
2,74

Bokslut
2011
1,92
1,48
3,31
2,80

0,77
0,35
0,79
0,87

0,79
0,37
0,82
0,87

Jämförelsestörande faktorer - markera med kryss
Finns jämförelsestörande kostnader (netto minst 1% av beräkningsunderlaget):
Finns jämförelsestörande förändringar för verksamhetstal (minst 1% av total):

1,9%
2,0%

Förändring
2011 vs 2010
4,5%
2,3%
-2,9%
2,0%
2,3%
5,1%
4,9%
1,0%

Ja
x

Nej
x

Om ja-kryss: precisera kostnaderna i tabellen jämförelsestörande kostnader på föregående sida. Om den
jämförelsestörande förändringen avser verksamhetstal kan den redovisas i kommentarfältet nedan.

Kommentarer om utvecklingen av produktivitetstalen samt övrigt:
I bilaga B redovisas produktiviteten som antalet sittplatskilometer/personkilometer i löpande priser samt
indexjusterade fasta priser genom totala kostnader. Hänsyn har tagits till jämförelsestörande poster.
Däremot görs ingen justering med avseende på de förändringar av intäkterna som sker trots att det finns
direkta samband som tex ökade försäljningsomkostnader, ökade leasingavgifter för fordon mm.
Resandeutvecklingen har under året påverkats av ett flertal omvärldsfaktorer såsom konjunkturutvecklingen,
inställd trafik under snökaoset ibörjan på året.
Antalet personkilometer ökade under 2011 med 1,9 %.

Antalet sittplatskilomer ökade med 2,0 %.
SL kan se fortsatta utmaningar gällande produktiviteten de kommande åren till följd av planerade satsningar på
spårbunden trafik, nya fordon mm. Vidare ökar kapitalkostnaderna till följd av en ökande
investeringsvolym och höjda marknadsräntor.

Avskrivningar och räntekostnader kommer de kommande åren belasta SLs kostnadsmassa i en allt högre grad.

Definitioner och mätmetoder preciseras nedan

Bilaga A.

Generella definitioner
Aktuella kostnader och verksamhetstal i ovanstående sammanställning bygger till stora delar på de
uppgifter som rapporteras av resultatenheten i Controller
Jämförelsestörande kostnader avseende produktivitetsuppföljning rapporteras dock av
resultatenheten enbart i ovanstående sammanställning

Följande controllerrader ingår i 1.Totalkostnad respektive 13.Kapitalkostnader i sammanställning ovan:

7899
7989
7920
8499
8598

S.a Verksamhetens kostnader
S:a Andelar i intresseföretags resultat
S:a Avskrivningar
S:a Finansiella intäkter
S:a Finansiella kostnader

Totalkostnad
X
X
X
X
X

Kapitalkostnader

X
X
X

Jämförelsestörande faktorer =
Jämförelsestörande kostnader som sammanlagt uppgår till minst 1% av totalkostnaden (enligt definition ovan)
Jämförelsestörande förändringar för verksamhetstal som uppgår till minst 1% av beräkningsunderlaget
Med jämförelsestörande kostnader i ovanstående sammanställning avses t.ex. reavinster, engångsposter,
vissa avsättningar i samband med affärsöverlåtelser och större strukturella förändringar samt verksamhetsförändringar som ej påverkar kostnader och verksamhetstal parallellt. OBS ! Denna definition skiljer sig från
definitionen av Controller konto 7670 "Jämförelsestörande poster" i resultaträkningen.
Justerad totalkostnad = Totalkostnad med justering för relevanta jämförelsestörande kostnader
Motsvarande definition gäller för Justerad totalkostnad exklusive kapitalkostnader

Definitioner SL
Antal personkilometer = resenärernas sammanlagda reslängd i kilometer
Antal sittplatskilometer = antal sittplatser som ställs till förfogande multiplicerat med antalet
utbudskilometer (fordonskilometer till trafikanternas förfogande). OBS! Fordonstyp helt avgörande !

Mätmetoder SL
Antal personkilometer:
Pendeltåg, lokaltåg, buss: Mäts via automatisk trafikräkning (ATR). Antalet av- och påstigande mäts
med hjälp av fotoceller så att beläggningen mellan hållplatserna hela tiden är känd.
ATR finns installerat i ca 10% av de fordon i SL-trafiken som mäts via detta system.
Tunnelbana: Resandet mäts genom spärräkning (antalet inpasserade) och plattformsräkningar.

Via schabloniserad modell erhålls antalet personkilometer. Enligt SL finns det en viss mätosäkerhet.

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga C3
Sida 1 av 3
2012-02-10

Investeringsutfall 2011 trafikbolag
(belopp i miljoner kr)

Investeringsobjekt

Total kostnad
Fastställd
produktionskostnad

Investeringsutgifter

Ackumulerad
förbrukn t.o.m
2011-12-31

Budget 2011
enligt LF beslut

Bokfört
2011

Avvikelse
BU-BO

Specificerade objekt
Nyinvesteringar
Tunnelbana
Uppställningshall Norsborg Röda linjen
Ny bandepå Hammarby
SL Mötesplats
Pendeltåg
PT Utökad trafik 16 st X60
PT Uppland-trafik X60, Leasing
PT Utökad uhållskapacitet UL-trafik
PT Nytt in- och utfartsspår Södertälje
Lokalbanor och spårvägar
RB Dubbelspår etapp 1
RB Dubbelspår etapp 2 inkl depå
RB Nya fordon kapacitetsökning
TvB Norr Kista projektering
Tvärbana Norr Solna inkl fordon
Spårväg city etapp 2 projektering
Buss
Nya bussdepåer
Biogas Värtan AGA
Trafikslagsgemensamt
Trygghetsprojektet etapp 2
GDS Sentio brandlarm (Trygghetsproj)

1 925
855
*

373
93
*

75
90
40

182
34
39

-107
56
1

1 396
1 100
403
110

1 124
426
0
62

53
15
153
32

14
11
0
0

39
4
153
32

970
0
*
30
3 904

161
69
22
455
5 497
233

100
100
498
120
1 214
180

80
34
11
3
1 063
90

20
66
487
117
151
90

*
126

*
165

20
37

23
26

-3
11

141
26

24
14

141
26

0
7

141
18

* ej relevant, ständigt pågående projekt

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga C3
Sida 2 av 3
2012-02-10

Investeringsobjekt

Total kostnad
Fastställd
produktionskostnad

Investeringsutgifter

Ackumulerad
förbrukn t.o.m
2011-12-31

Budget 2011
enligt LF beslut

Bokfört
2011

Avvikelse
BU-BO

Reinvesteringar
Tunnelbana
TB Renovering av stationsentréer
TB Spärrlinje
Byte vändkors till skjutdörr
TB Brand- och säkerhetshöj. åtgärder
TB Utbyte och kompl reservkraft
TB Utbyte av elkraftanläggn
TB Växelvärme
TB spårbyte (ej växlar)
TB Växelbyten
TB Tunnlar
TB Omstrukturering depå nya fordon
TB Samlad upprustning Gullmarsplan-Hagsätra
TB Upprustning kanalisation
Utbyte servrar TLC1
TB1 Panoramatavla TLC1
TB Utbyte likriktarstationer
TB Utbyte belysning i tunnlar
TB2 Nytt signalsystem samt fordon 187 st CX
TB Tågradio reinvest
TB Uppgradering frånskiljare vagn 2000
TB 33 KV-kablar uppgradering
TB Säkerhetshöjande åtg
Pendeltåg
PT Upprustning stationer och biljetthallar
PT Hjulsvarv Bro
Depå Älvsjö spåruppst.
Lokalbanor och spårvägar
RB Samlad upprustning
RB Upprustn komforthöjn fordon

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
422
935
*
140
25
*
*
4 154
114
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
14
1 664
*
0
0
*
*
71
85
*
*
*

30
50
75
12
25
15
10
52
36
20
50
721
64
50
10
38
77
494
64
41
12
18

28
-1
55
1
20
5
6
11
1
0
2
714
70
0
0
32
77
0
36
32
11
2

2
51
20
10
5
10
4
41
35
20
48
7
-6
50
10
6
0
494
28
9
1
16

*
128
*

*
67
*

74
70
17

3
0
15

71
70
2

1 111
342

52
80

56
61

10
39

46
22

* ej relevant, ständigt pågående projekt

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga C3
Sida 3 av 3
2012-02-10

Investeringsobjekt

Total kostnad
Fastställd
produktionskostnad

Buss
Ombyggn bytespunkter, bussterminaler
Regnskydd reinvestering
Omstrukt bussdepåer innerstaden
Ny bussdepå Ekerö
Bussdepåer åtgärder trafikupphandl
Ombyggnad bussdepå Nyboda
Utbyte vsh-inventarier bussdepåer
Miljöbussar
Trafikslagsgemensamt
Klotterföreb åtgärder innomhus
Elektr låssystem teknikutrustning
Spårgående arbetsfordon

Investeringsutgifter

Ackumulerad
förbrukn t.o.m
2011-12-31

Budget 2011
enligt LF beslut

Bokfört
2011

Avvikelse
BU-BO

*
*
*
300
*
300
*
750

*
*
*
6
*
0
*
1 382

199
25
164
10
27
50
23
500

56
28
213
3
63
0
56
576

143
-3
-49
7
-36
50
-33
-76

*
155
*

*
26
*

20
21
40

9
5
26

11
16
13

*
80
128

*
17
21

20
50
50

1
5
0

19
45
50

250

0

45

0

45

150

1 454

11

6

5

*
*

*
*

25
42

2
38

23
4

*

*

22

10

12

213
33
466
112
314

98
99
479
147
105
-1 450

95
17
233
56
157
0

3
82
246
91
-52
-1 450

5 954

4 439

518

305

Myndighetskrav
Tunnelbana
TB Inbyggnad av spärrkiosker
TB Brandgasavskiljn biljethall-plattform
TB Tvätt- och klotterhall Rissne
Pendeltåg
PT ATC-utrustning
Lokalbanor och spårvägar
RB Tillgänglighets-anpassning
Buss
Miljöåtgärder tvättanläggningar
Uppförande nya tvättbyggnader
Trafikslagsgemensamt
Bullerreducerande åtgärder

Ospecificerade objekt
Summa spåranläggningar
Summa fordon
Summa stationer/terminaler
Summa depåer
Summa övrigt

Erfarenhetsmässig Justering

S:a investeringsutgifter budget
Statsbidrag

* ej relevant, ständigt pågående projekt

1 515
213

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Bolag/Förvaltning: AB SL

Bokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga D 1 Hälsobokslut

Ifylles av samtliga förvaltningar/bolag
De uppgifter som lämnas till hälsobokslutet finns för närvarande inte
tillgängliga i befintliga system.
Alla uppgifter ska vara könsuppdelade så långt som möjligt.
Personalkostnader (Tkr)
2011
525269

2010
485049

Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader , arbetsgivaravgifter

Investering i kompetensutveckling (Tkr)
2011
Män

Kvinnor

2010
Män

Totalt
Kvinnor
7476

Totalt
8287

Investering i kompetensutveckling; kostnader för extern utbildning, kurskostnader samt lönekostnader inkl PO-pålägg.

Friskvård (Tkr)
2011
Kvinnor
Män

Totalt

2010
Män

Kvinnor

Tillämpas "friskvårdstimme"
Ja
X
Nej

Totalt

434

424

Som friskvård definieras här arbetsgivarens subvention av motionskort för
gym, qigong, spinning, kostrådgivning etc.(exkl. lokalkostnader).

Företagshälsovård (Tkr)
2011
2010
Förebygg. Efterhjälp. Totalt
Förebygg. Efterhjälp. Totalt
818
233
1059
999
313
1312
Investering i företagshälsovård(köp av extern företagshälsovård. Investeringen i företagshälsovård redovisas uppdelad i förebyggande
(stödinsatser för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande
(vård-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad ohälsa).

Rehabilitering - antal anställda i åtgärd
2011
Män

Kvinnor
16

Totalt
2

2010
Män

Kvinnor
18

12

Totalt
10

22

Antalet anställda som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd under året.

Rehabilitering - antal som återgått i arbete
2011
Män

Kvinnor
7

Totalt
3

2010
Män

Kvinnor
10

6

Totalt
7

13

Hur många av de som varit förmål för arbetslivsinriktad rehabilitering har under året återgått i arbete
på egen eller annan enhet.

Rapportera antal anmälda skador per skadegrupp.
2011
Skadegrupp *
Fallolyckor
Belastningsskador
Våld och hot
Stick-/skärskador
Smitta
Psykiska/sociala
Fysiska
Övrigt
Totalt

Kvinnor

Män

1
1

1

Totalt

Med anledning av ny skadegruppsindelning
1 kan jämförelse bakåt i tiden inte göras

1

1
2

Med arbetsskador menas här anmälda arbetsskador, både arbetsolyckor och arbetssjukdomar inkl så kallade nollolyckor dvs olyckor
utan sjukfrånvaro. (OBS ej tillbud)

För de enheter som använder arbetsmiljöprocessen i Händelsevis kan hämta sina uppgifter där.

* Definitioner avseende skadegrupp och uppgifter i Händelsevi se flik "Definitioner" nedan

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Avser de koncernenheter som inte har Heroma
Bolag/Förv: AB SL

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga D 2

.....................
PA-STATISTIK 2011-12-31

Ifylls av de som ej har Heroma

ANTAL CHEFER
För att kodas som chef ska en individ ha fullt "ledningsansvar"
det vill säga ha såväl verksamhets-, ekonomi- som personalansvar
Inom SLL indelning enligt nedan:
Antal chefer
Nivå
AA
BA
BB
BC
CA
LA

2011-12-31
Män
0
5
10
5

Kvinnor
1
2
9
4

Totalt
1
7
19
9

Med chef avses person med personal-, ekonomi och verksamhetsanvsar
Högsta

AA

Chef direkt underställd politisk nämnd/styrelse.
Har ett övergripande verksamhets-, ekonomi- och personalansvar
BA

Chef direkt underställd AA-chef
BB

BC

Chef direkt överställd CA-chef

1:a linjen

CA

1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar
och ett övergripande ansvar inom sitt ansvarsområde

Annat Ledningsansvar

LA

Arbetstagare med lednings- och samordningsansvar med begränsat ansvar

Exempel:

Organisatoriska nivåer/Chefskoder
2 nivåer 3 nivåer
AA
AA
CA
BB
CA

4 nivåer
AA
BB
BC
CA

LA

LA

LA

5 nivåer
AA
BA
BB
BC
CA
LA

6 nivåer
AA
BA
BB
BC
CA
LA

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga D 3

Avser de koncernenheter som inte har Heroma

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Bolag/Förv: AB SL
.....................

Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period 2011-12-31 och 2010-12-31
Fyll i värden i de vita cellerna
Genomsnittligt antal

1/1-31/12 - 2011
Antal sjukdagar för:
Antal anställda

Kvinnor

sjukdagar för kvinnor

3013,92
284

Genomsnittligt antal
Män

10,61

sjukdagar för män

1539
326

Genomsnittligt antal

1/1-31/12 - 2010
Antal sjukdagar för:
Antal anställda

Kvinnor

sjukdagar för kvinnor

5723,21
317

Genonomsnittligt antal
Totalt

4,72

sjukdagar per anställd

4553
610

Genomsnittligt antal
Män

18,05

sjukdagar för män

2935
390

7,53

7,46

Genonomsnittligt antal
Totalt

sjukdagar per anställd

8658
707

12,25

Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1 - 31/12 2011
Fyll i värden i de vita cellerna
Kvinnor

Män

Totalt

%
Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor
Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor
Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor

463
502

%

92,23 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män

282
300

Totalt antal sjuktillfällen för män

24
502

4,78 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män =

15
502

2,99 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män

Totalt antal sjuktillfällen för män

Totalt antal sjuktillfällen för män

%

94,00 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt
Totalt antal sjuktillfällen

12
300

4,00 Sjuktillf.14,01-90,0 tot =

6
300

2,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot =

Totalt antal sjuktillfällen

Totalt antal sjuktillfällen

745
802

92,89

36
802

4,49

21
802

2,62

Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1 - 31/12 - 2010
Fyll i värden i de vita cellerna
Kvinnor

Män

Totalt

%
Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor
Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor
Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor

733
780

%

93,97 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män
Totalt antal sjuktillfällen för män

27
780

3,46 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män =

20
780

2,56 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män

Totalt antal sjuktillfällen för män

Totalt antal sjuktillfällen för män

455
478

%

95,19 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt
Totalt antal sjuktillfällen

18
478

3,77 Sjuktillf.14,01-90,0 tot =

5
478

1,05 Sjuktillf. => 90,01dgr tot =

Totalt antal sjuktillfällen

Totalt antal sjuktillfällen

1188
1258

94,44

45
1258

3,58

25
1258

1,99

Avser de koncernenheter som inte har Heroma
Bolag/Förv: AB SL
.....................
Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd och åldersgrupp
1/1 - 31/12 2011
1/1-31/12 2010
Ålder
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
- 19 år
0
0
0
0
0
0
20 - 29 år
3,8
7,8
5
9,3
14,3
10,9
30 - 39 år
9,3
3
6,4
14,7
7
11,5
40 - 49 år
7,2
2,4
5,1
13,6
6
9,8
50 - 59 år
14,4
6,6
9,1
30,3
8,8
15
33,6
6
13,4
26,5
6,3
13,5
60 - år
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd i de tio största yrkesgrupperna
1/1 - 31/12 2011
Yrkesgrupp
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Affärsförvaltare
5,7
5,2
5,4
10,8
Handläggare
13,3
3,4
9,5
1,4
Tillsynsman
0
3,3
3
0
Projektledare
8,2
1,1
3,9
4,7
Sektionschef
0,4
1,3
0,9
0
Affärsområdesansvarig
0,1
2
1,3
9,7
Ekonomiassistent
36,9
13,8
32,6
26,8
Assistent
2,4
0
2,4
8,2
Utredare
2,5
3,1
2,6
3,3
9,8
1,8
2,4
0
Kravställande specialist

1/1-31/12 2010
Män
2,7
0,4
125
3,6
0
1,2
25,5
0
0
0

Totalt
8,4
0,8
125
4
0
4,1
26,6
8,2
2,5
0

1/1-31/12 2010
Män

Totalt

Ingen alternativt kort sjukfrånvaro
Kvinnor

1/1 - 31/12 2011
Män

Totalt

Kvinnor

Antal personer med
0 sjukfrånvarodagar

100

194

294

91

210

301

92

83

175

89

102

191

Totalt

Kvinnor

Antal personer med totalt
1-5 sjukfrånvarodagar

Sjuk- och aktivitetsersättning
Kvinnor

1/1 - 31/12 2011
Män

1/1-31/12 2010
Män

Totalt

Antal personer som har erhållit aktivitetsersättning eller tidsbegränsad
sjukersättning (fd sjukbidrag)

1

0,25

1,25

1

1,25

2,25

0

1

1

0

0

0

Antal personer som erhållit
sjukersättning (fd förtidspension)

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga D 3

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga D 3

Avser de koncernenheter som inte har Heroma

Bolag/Förv: AB SL
.....................
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2011-01-01 -- 2011-12-31
Fyll i värden i de vita cellerna
Total sjukfrånvarotid
Sammanlagd ordinarie arbetstid

Nyckeltal
37214
1203436,06

3,09

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Total sjukfrånvarotid

17117,38
37214

46,00 %

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor
Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor

24260,9
536664,4

4,52 %

12953,1
666771,66

1,94 %

1493,43
61192,6

2,44 %

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år

16522,05
603313,11

2,74 %

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre

19198,52
538930,35

3,56 %

54504,07
1441461,99

3,78 %

21591,89
54504,07

39,62 %

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor
Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor

35602,21
634344,63

5,61 %

Summa sjukfrånvarotid för män
Sammanlagd ordinarie arbetstid för män

18901,86
807117,36

2,34 %

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre

3609,08
110334,62

3,27 %

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år

24904,33
697126,85

3,57 %

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre

25990,66
634000,52

4,10 %

Summa sjukfrånvarotid för män
Sammanlagd ordinarie arbetstid för män
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2010-01-01 - 2010-12-31
Total sjukfrånvarotid
Sammanlagd ordinarie arbetstid
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Total sjukfrånvarotid

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Bolag/Förv:
AVSER koncernenheterna Locum och WÅAB

Bokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga K 4 Antal

.....................
PA-STATISTIK 2011-12-31
Totalt
Antal anställda
Antal anställda
heltid
deltid
Summa

Ifylles endast av Locum och Wåab

Kvinnor

2011-12-31
Män

Totalt

Kvinnor

2010-12-31
Män

Totalt

Kvinnor

2011-12-31
Män

Totalt

Kvinnor

2010-12-31
Män

Totalt

Antal anställda i de tio största yrkesgrupperna
2011-12-31
Kvinnor
Män
Yrkesgrupp

Totalt

Kvinnor

2010-12-31
Män

Totalt

Totalt

Kvinnor

2010-12-31
Män

Totalt

Tim
Årsarbetare

Totalt
Antal anställda
Åldersstruktur
Ålder
- 19 år
20 - 29 år
30 - 39 år
40 - 49 år
50 - 59 år
60 - år
Medelålder

Medellön i bolaget för män respektive kvinnor
2011-12-31
Kvinnor
Män
Medellön

Definitioner till PA-statistik
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DEFINITIONER PA-statistik
Antal anställda
(månadsanställda, hel-/deltid):

Antal unika personnummer

Antal årsarbetare:

Summan av de anställdas sysselsättningsgrad

Antal timanställda:

Antal unika personnummer

Antal anställda per yrkesgrupp:

Antal anställda fördelat per yrkesgrupp

Medelålder:

Genomsnittlig ålder/antal unika personnummer

Medellön:

Genomsnittlig månadslön omräknat till
heltid; baserat på urvalet av antal anställda
(se ovan)

Sjukfrånvaro:

Kalenderdag x omfattning;
baserat på urvalet av antal anställda (se ovan)

Andel sjukfall:

Antalet sjukfrånvarotillfällen
i förhållande till antalet
sjukfrånvarotillfällen totalt samt per kön

Sjuk- och aktivitetsersättning

Antalet personer som uppbär/har uppburit sjuk och aktivitetsersättning under året.

Kategorikod för chefer

Katkod
9042

Benämning
Landstingsdirektör

9032

Direktör

9031

Förvaltningschef

9048

Verkställande direktör

1811

Divisionschef

Definitioner till PA-statistik

8(10)
1850

Chef, administration

1851

Chef, ekonomi

1852

Chef, personal

1853

Chef, information

1855
1856
1857
0700
0830
0414
0403
0404
0416
1841
0500
0512
0600
1102
0300
3109
3602
2777
2789
2791
1200
1500
1702
0202
3103
1820
4202

Chef, IT
Chef, hälso- och sjukvård
Chef
Chef, tandvård
Klinikchef/Tandvård
Chefsöverläkare
Klinikchef
Läkare/Chef
Verksamhetschef/läkare
Verksamhetschef
Chefgymnast
Paramedicinsk chef
Chefkurator
Chefarbetsterapeut
Chefpsykolog
Chefsdietist
Cheflogoped
Chef biomedicinsk analytiker
Chefsjuksköterska
Chefbarnmorska
Chefsaudionom
Cheffotograf
Chefkemist
Cheffysiker
Kostchef
Chef, medicinsk sekreterare
Chefbibliotekarie

Definitioner till PA-statistik

Definitioner arbetsskadegrupp
För de förvaltningar/bolag som använder arbetsmiljöprocessen för inrapportering av arbetsskador i
landstingets avvikelserapporteringssystem Händelsevis gäller att uppgifterna/statistiken kan hämtas från
Händelsevis, se ny lista ”Bokslutsredovisning” som finns i statistikfunktionen Snabbsök.
FALLOLYCKOR
Fall
Halka
BELASTNINGSSKADOR
Ergonomiska faktorer
Lyft/överbelastning
Sträck/vrid
VÅLD OCH HOT
Våld
Hot
STICK-/SKÄRSKADOR
Stick (samt blodexponering)
Skär (samt blodexponering)
Hanterat föremål (egen hantering)
SMITTA
Smitta (bakterie eller virus)
PSYKISKA/SOCIALA
Psykiska/sociala, inkl. organisatoriska
Trakasseri/kränkning/mobbning
FYSISKA
Brand
Buller/oljud
Drag
El
Gas
Kemiska/biologiska ämnen eller faktorer (exklusive smitta)
Mögel, damm

9(10)

Definitioner till PA-statistik
Lukt
Läckage/utsläpp
Värme/hetta
Kyla
ÖVRIGT
Explosion/Sprängning
Fallande/flygande föremål (ej egen hantering)
Fordonsolycka eller påkörd
Kläm/fastna
Maskin/föremål i rörelse
Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt)
Skadad av djur
Snedtramp, feltramp (ej fall)
Spill
Splitter
Strålning
Stöt/slag
Vatten
Vibrationer
Ånga
Annan händelsetyp

10(10)

Förvaltningsberättelse
Bilaga F

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga F

REPRESENTATION 2011
Uppgifter om ledningens och övrig personals representationskostnader
Förvaltning/bolag : AB Storstockholms Lokaltrafik
Representation

2011 1)
2010 1)
belopp tkr belopp tkr

Personalrepresentation 2)
- varav anordnad av ledning 4) 5)
- varav anordnad av övrig personal

1 143
209
934

1 049
18
1 031

Representation 3)
- varav anordnad av ledning 4)
- varav anordnad av övrig personal

471
50
421

316
50
266

1 614

1 365

Summa representation

1) Avser såväl den egna kostnaden som kostnaden för den/de man bjuder
2) Summa personalrepresentation enligt Controllerkonto 4680 (intern representation)
3) Summa representation enligt Controllerkonto 7000 (extern representation)
4) Med ledning avses här nämnd/styrelse, förvaltnings- och bolagschefer samt verksamhetsansvariga på högsta ledningsnivå
5) Ledningens representation som riktar sig till en större grupp anställda, t ex jullunch,
ska redovisas som övrig personal
Närmare beskrivning av Controllerkontona 4680 och 7000 återfinns i ekonomihandbok,
avsnittet Resultaträkning

Utgivn dag 2011-12-29
8110 Bil F Representation 2011 AB SL.xlsx
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STOCKHOLMSLÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga G

Frågeformulär avseende uppföljningen av
landstingets finanspolicy år 2011
Förvaltning/bolag:
AB Storstockholms Lokaltrafik
Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har
följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot
finanspolicyn skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.
Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.
Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med
kryss)?
Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo
på respektive konto vid bokslutstillfället.
Svar:
Ja …X..
Kontoförande institut: Svenska Handelsbanken
Kontonummer: 6156-332 836 088
Syfte med kontot: Försäljning internet
Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum): ………………………………………..
Kontoförande institut: Nordea
Kontonummer: 3219-1704263
Syfte med kontot: Internetförsäljning av färdbevis
Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum):
…4135-1310255…Direktinbet internet Pay-EX
… beslutsdatum) 2007-11…………………………..
Kontoförande institut: SEB
Kontonummer: 5565-10 186 46
Syfte med kontot: …Internetförsäljning av färdbevis
Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum): …
5808-10 048 15 Direktinbet internet Pay-EX ……
(beslutsdatum): …2010-05……………………………..

Kontoförande institut: Swedbank
Utgivn-dag 2011-12-29
8110 Bil G Finpol_2011 AB SL.docx1
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Ekonomihandbok

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga G

Kontonummer: …8901-1 37 023 75 05 USD
Syfte med kontot: …Valutakonto
Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum): ………………………………………..
Kontoförande institut: Swedbank
Kontonummer: …8901- 1 974 130 767-3
Syfte med kontot: …Internetförsäljning av färdbevis
Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum): ………………………………………..
Kontoförande institut: Swedbank
Kontonummer: …8901- 1 037679 901-1 EUR
Syfte med kontot: …Valutakonto
Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum): ………………………………………..
Kontoförande institut: Swedbank
Kontonummer: …8901-1 037 679 769-2 EUR
Syfte med kontot: …Valutakonto
Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum): ………………………………………..
Kontoförande institut: Swedbank
Kontonummer: …8901-1 137 675 699-3 EUR
Syfte med kontot: Innehållna belopp från Bombardier
Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum): ………………………………………..

De flesta konton som ligger utanför SLLs koncernkonto är öppnade innan beslut togs
om landstingsstyrelsens medgivande. Våra rutiner är numera att alla nyöppnade konton
som ligger utanför koncernkontot ska behandlas av landstingsstyrelsen.

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?
Svar:
Nej
Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?
Svar:
Nej
Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)

Utgivn-dag 2011-12-29
8110 Bil G Finpol_2011 AB SL.docx1
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Svar:
Nej
Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd
med AB SLL Internfinans)
Svar:
Nej
Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?
Svar:
Nej

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?
Svar:
Nej

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?
Svar:
Valutasäkring sker för exponeringar inom 12 månader enligt SLL:s finanspolicy. För längre
exponeringar har valutasäkring inte skett.

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?
Svar:
Nej

Utgivn-dag 2011-12-29
8110 Bil G Finpol_2011 AB SL.docx1
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Stockholms läns landsting

Förvaltningsberättelse
Bilaga H Policyer

Årsbokslut 2011-12-31
Förvaltning/bolag: AB Storstockholms Lokaltrafik

Policyer 2011
Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument.
Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.
Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för
den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med ”Ej tillämplig”.
För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och
kryssmarkeras i bilagan på samma sätt som övriga policy/styrdokument men att för kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Policy/styrdokument

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

Policyer
BUS-policy

Ej tillämplig

LF 2005-12-13, LS 0309-2318

Diskrimineringspolicy

X

Finanspolicy

X

Folkhälsopolicy

X

Informationssäkerhetspolicy

X

LS 2001-12-18, LS 0108-0413

LF 2010-11-30, LS 1010-0784

LF 2005-06-07, LS 0403-0592

LF 2003-03-11, LS 0208-0345
Utgivningsdag 2012-01-10
8110 Bil H Policyer_2011 AB SL.docx
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Stockholms läns landsting
Policy och reglemente för
intern kontroll

X

IT-policy

X

Jämställdhetspolicy

X

Förvaltningsberättelse
Bilaga H Policyer

LF 2005-12-13, LS 0508-1353

LF 2004-03-09, LS 0310-2623

LF 2006-06-13, LS 0501-0052

Klädpolicy

Ej tillämplig

Lt-dir 2006-08-01 DIR 6270

Kommunikationspolicy

X

Kostpolicy

X

Miljöpolicy
Lt-dir nov 2005

X

Missbrukspolicy

X

LF 2004-06-08, LS 0404-0775

LF 2006-04-11, LS 0411-1082

LF 2008-10-07, LS 0808-0742

Patientens ställning – policydokument/rättighetskatalog

Ej tillämplig

LF 2000-02-08, LS 9912-0722

Personalpolicy

X

Rese- och

X

LF 2010-06-21, LS 0909-0750

Utgivningsdag 2012-01-10
8110 Bil H Policyer_2011 AB SL.docx
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representationspolicy

LF 2004-02-10, LS 0309-2339

Sponsringspolicy

X

Säkerhetspolicy

X

Upphandlingspolicy

X

LF 1994-02-22, LS 9205-0886

LF 2005-12-13, LS 0411-2055

LF 2011-05-03, LS 1102-0181

Ej tillämplig

Värdegrund för hälso- och
sjukvården
LF 2002-06-18, LS 0205-0254

Stockholms läns landstings
ägarpolicy

X

LF 2008-02-12, LS 0710-1046

Övriga styrdokument som
berör den egna
verksamheten, tex specifika
ägardirektiv och
handlingsplaner. Vänligen
specificera genom att lägga
till rader i dokumentet.

Utgivningsdag 2012-01-10
8110 Bil H Policyer_2011 AB SL.docx
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2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

Datum: 2012-01-19 Årsbokslut 2010/Förvaltningsberättelse AB SL

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets
Upphandling och Inköp år 2011
Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med
upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:
Resultatenhet
AB Storstockholms
Lokaltrafik

Kontaktperson
Jan Ribacka

E-postadress

Telefonnummer
08-686 1561

Jan.ribacka@sl.se

1. Upphandlat år 2011
Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2011, d v s
där tilldelningsbeslut tagits och avtal tecknats. Avrop, beställning och
förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med.
Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive
optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.
1.1. Ange antalet upphandlingar över 287 000 kr (15% av tröskelvärdet) för
LOU, det totala upphandlingsvärdet för dessa samt ekonomiskt utfall i
relation till föregående år. Särskilj egna upphandlingar, samordnade
upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag
att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 577 000 kr
(15% av tröskelvärdet).
Upphandlingar över 287 000 kr för LOU samt 577 000 kr för LUF år 2011
Upphandling
Antal
Totalt uppUtfall av upp- Ange om det
är beräknat
upphandhandlingshandlingarna
eller bedömt
lingar, totalt värde (Mkr)
i relation till
föregående år i utfall
%
Egna upp54
25365
+ 53,44
Bedömt
handlingar
Samordnad
0
upphandling
Med stöd av SLL
0
Upphandling

Utgivningsdag 2011-12-15
8110 Bil J Upphand 2011 AB SL.docx6
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Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag
gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som
genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.
Eventuella kommentarer till fråga 1.1: Ovanstående beräknade värde
omfattar avslutad Trafikupphandling E20 där upphandlingsvärdet är
ca 21 000 Mkr samt ett beräknat upphandlingsvärde för våra
investeringsprojekt där 2011 års investeringskostnad är
ca 4365 Mkr. Den procentuella skillnaden mot föregående år är
troligtvis fel med anledning av att vi då inte inkluderade
investeringskostnader som ett beräknat upphandlingsvärde. Vid ett
antagande om att investeringskostnaden för år 2010 är i likartad
omfattning som år 2011 blir den procentuella förändringen
ca: +21,4 %.
För övrigt har SL:s inköpskostnader (fakturerat belopp) varit
ca 19 374 Mkr för år 2011

1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för
dessa.
Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2011

Upphandling
Mellan 50 000 kr och 287 000
för LOU och 577 000 för LUF
Över 287 000 för LOU och
577 000 för LUF med synnerliga
skäl

Antal

Totalt
upphandlingsvärde
(Mkr)

159

15,5

4

4,6

Eventuella kommentarer till fråga 1.2: Ovan redovisade uppgifter
baseras på inhämtad information från SL:s materialadministrativa
redovisningssystem (MARS) samt SL:s beställningsportal i AGRESSO
som succesivt har börjat införas under år 2011. Övriga
direktupphandlingar kan ännu inte redovisas.

2. Prisförändringar i avtal under år 2011
Redogör för de justeringar/överenskomna prisförändringar som Ni gjort i
pågående större avtal under 2011. Större avtal avser årliga avtalsvärden
Utgivningsdag 2011-12-15
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3 (11)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

över 2000 000 kr för LOU och LUF. Detta gäller främst serviceavtal och avtal
om försörjningstjänster. Om möjligt bör även andra egna avtal/ramavtal
ingå. Tag inte med kostnadsökningar på avtal till följd av att mål i avtal
nåtts.
Prisförändringar av befintliga avtal under år 2011
Total avtalsvärde per år (Mkr) som
Prisförändring i % i relation till
prisjusterats
föregående år
9.851

ca 5,5%

Eventuella kommentarer till fråga 2: Ökning påverkas bl.a. av index, nya
trafikförändringar år 2011, ny trafik år 2010 som ger en helårseffekt år
2011, kameror i bussar, kostnader för miljöbussar

3. Miljöprogram och uppförandekod
3.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har
tecknats år 2011 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser
upphandlingar över 287 000 för LOU och 577 000 för LUF.
Upphandlingar där landstingets
miljöprogram beaktats år 2011
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling

54
-

3.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har
krav ställts på landstingets uppförandekod
(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial,
handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)

Upphandlingar där krav ställts på
landstingets uppförandekod år 2011
Antal upphandlingar, totalt
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0
-

3.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de
av fullmäktige prioriterade områdena
Upphandlingar där krav uppförandekod
utöver prioriterade områden år 2011
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling

54

Vilken uppförandekod har använts? AB SL använder inte SLL:s
uppförandekod som kravställande dokument. Som medlemmar i Global
Compact har AB SL tagit fram egna krav motsvarande SLL:s uppförandekod.
Dessa krav ställs där så är möjligt (proportionalitetsprincipen).

3.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden
Se svar ovan.
a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:

aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna

4. Avtal
4.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade
upphandlingsavtal?
Alltid
Ofta
Sällan
Utgivningsdag 2011-12-15
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Aldrig
Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

5. Använder ni elektroniska beställningssystem?
Ja
Nej
A) Om ja, vilket system används
Clock Work
Annat

Om annat ange vad
Elektroniskt beställningssystem (MARS) används idag för anskaffning till
lager. IT beställningsportal används för beställning av IT produkter,
mobiltelefoner samt tillbehör till dessa. Utöver detta har AGRESSOS
beställningsverktyg börjat användas. Målsättningen är att alla beställningar
ska finnas registrerade i något av ovan namngivna system.

B) Om nej, finns planer på ett införande?
Ja
Nej
Kommentar

6. Kvalitet i upphandlingsarbetet.
6.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal
upphandlingspolicy som följs?
2010
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Ja

Nej

Eventuella kommentarer till fråga 6.1: SL:s upphandlingsprocess som utgår
från Stockholms läns landstings och SL:s upphandlingspolicier, ingår i SL:s
integrerade ledningssystem (ILS). Ledningssystemet är uppbyggt enligt ISO
9001 (kvalitetsledning) och 14001 (miljöledning). Ledningssystemet är sedan
tidigare certifierat enligt ISO 14001.

7. Upphandlingsstrategi
7.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys

och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar över 287 000
för LOU och 577 000 för LUF.

Upphandlingsstrategi
Antal med
genomförd och
dokumenterad
upphandlingsstrategi
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54

54

-

-

-

-

Eventuella kommentarer till 7.1:Samtliga upphandlingar som genomförs av
SL föregås av ett anskaffningsbeslut som innehåller texter avseende
upphandlingsstrategi och riskanalys. Ovan redovisade siffror baseras på en
uppskattning utifrån annonserade upphandlingar (54 st).

8. Uppföljning
8.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna
avtal?

Ja
Beskriv denna
AB SL är en beställar- och förvaltarorganisation. Förvaltning av
infrastruktur/trafikutövning utförs genom avtal med externt upphandlade
entreprenörer/trafikutövare. AB SL är organiserat på sådant sätt att det är
linjeorganisationen har egen personal för avtalsförvaltning av trafik, driftoch underhållsavtal. Projektorganisationen för infrastrukturprojekten
bemannas med dels egen personal och upphandlade konsulter som genomför
avtalsförvaltning för projekten.
Nej
Om nej, ange varför?

8.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående

avtalsperiod?
Ja
Nej
Om nej ange varför
Kommentar till Ja. Seriositetskontroller utförs när så erfordras.
Seriositetskontroller sker fortlöpande av de företag som är anslutna till
kvalificeringssystemet TransQ vilket AB SL tillämpar.
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8.3 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp

ekonomiskt under år 2011? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000
kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?
Antal avtal med högre Antal avtal med högre
värde än 2,0 mkr, LOU värde än 2,0 mkr, LOU
och LUF
och LUF, som följts upp
ekonomiskt
-

-

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

8.4 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under

2011 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt
avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har
avslutats under året?
Antal avtal med högre
Antal avslutade avtal
värde än 2,0 mkr, LOU
med högre värde än
och LUF, som avslutats 2,0 mkr, LOU och LUF,
under år 2011
som följts upp
avseende villkor i
avtalet
-

-

9. Små och medelstora företag
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9.1 Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att

delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över
287 000 för LOU och 577 000 för LUF.
(Definition : små företag har färre än 50 anställda)

Ja
a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats
54
aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats?
AB SL genomför redan idag upphandlingar anpassade för både små,
medelstora och stora företag i förhållande till vad som ska upphandlas. Valet
av upphandlingarnas omfattning styrs bl.a. av AB SL:s möjligheter att
hantera antalet affärer/avtal samt kostnads- och kvalitetseffektiva
affärsupplägg. Dessa parametrar ligger delvis till grund för de
upphandlingsstrategiska bedömningar som görs inför en upphandling. AB SL
försöker alltid eftersträva en så god konkurrens som möjligt men givetvis
görs bedömningar enligt ovan.
I de fall AB SL väljer att genomföra upphandlingar i ”större” paket så
använder AB SL sig oftast av RFI:er för att undersöka marknadens
uppfattning avseende valda strategier. RFI:er används också för att
förbereda marknaden för upphandlingen och möjliggöra för mindre aktörer
att samarbeta i upphandlingen.
aaa) Antal små företag som erhållit avtal?

Nej
Ange varför

10. Medarbetarstatistik
Här anges hur många heltidstjänster (ej personer) som arbetar med inköp
(beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i
sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor
respektive del är). De som avropar ute i vården skall ej tas med här.
Upphandlare
2010
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25

Eventuella kommentarer till fråga 10:
SL hade vid 2011 års början en delvis decentraliserad inköps- och
upphandlingsorganisation med en central upphandlingsavdelning som stöd i
upphandlingarna. Från 2 maj gäller en ny organisation där
Upphandlingssektionen succesivt ska gå från en stödjande roll till att delta
och slutligen leda alla AB SL:s upphandlingar exklusive beställning/avrop till
lagerverksamheten som utförs av Manpower på uppdrag för AB SL.
Upphandlingssektionen består av 18 tjänster inklusive chef och en assistent.
Den större delen av antalet tjänster, 13 st, blev tillsatta under år 2011 och
resterande 5 beräknas bli tillsatta under våren år 2012. Övriga i företaget
som berörs av upphandling/inköp som kravställare är ca 150-250
medarbetare i olika omfattning.

11. Överprövningar
11.1 Ange antal överprövningar där SLL fått rätt.

SLL har fått rätt och ärendet har blivit:

Antal:

- avslaget
2010 2011
5
3

- avskrivet
2010 2011
1
-

- återkallat
2010 2011
1

11.2 Ange antal överprövningar där anbudsgivaren fått rätt.

Antal:

SLL har ålagts att:
Ärenden som
fortfarande är öppna
göra en
göra om
31/12-11
rättelse
upphandlingen
2010 2011 2010 2011
2011
1
1
2
2

11.3 Ange nedlagd arbetstid på överprövningar under 2011. Dela upp tiden
på egen arbetstid och advokattid.
Ange även i kommentar om någon överprövning medfört en fördyring av
upphandlade varor/tjänster?
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Antal överprövningar
som tagit arbetstid i
anspråk, totalt

Nedlagd egen arbetstid
på överprövningar,
totalt

Nedlagd advokattid på
överprövningar, totalt

9

160

500

11.3 Ange om överprövningar medfört försenad avtalsstart under 2011. Ange

också ungefärlig tidsfördröjning i månader.

Antal upphandlingar
Tidsfördröjning i
månader

Överprövning som
medfört fördröjd
avtalsstart år 2011

Överprövning som inte
medfört fördröjd
avtalsstart år 2011

2

5

12

Eventuella kommentarer till fråga 11:
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AB Storstockholms Lokaltrafik
Uppföljning Miljö
SL:s viktigaste bidrag till en förbättrad miljö är att resandet med den allmänna
kollektivtrafiken har ökat under året. Antalet resenärer med SL en vintervardag 2011 var
739000, jämfört med 722 000 resenärer år 2010.
För den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten) är målsättningen att resandet ska minska, till
följd av att den allmänna kollektivtrafiken blir mer tillgänglig. En överflyttning från den
särskilda till den allmänna kollektivtrafiken är bra från miljösynpunkt. Utfallet för 2011 blev
dock att antalet färdtjänstresor ökade med 125 000 resor (+ 4 procent). En orsak till ökningen
är att resesättet rullstolstaxi har blivit mycket populärt.

Miljö Steg 5
Transporter
SL har målmedvetet arbetat för att uppnå målet om att minst 50 procent av SL:s busstrafik vid
utgången av 2011 ska drivas med förnybara drivmedel.
Under 2011 ökade antalet biogasbussar i SL-trafiken . Dessutom tillkom ett stort antal bussar
som drivs på 100 procent rapsmetylester (RME). Tidigare har RME endast funnits i SLtrafiken som en låginblandning (5 procent) i diesel.
En ny bussdepå togs i bruk i Gubbängen under augusti. Gasbussarna där (34 st.) körs än så
länge på naturgas, men kommer att under 2013 övergå till biogas, tillverkad genom rötning av
avfall och sekundära jordbruksprodukter. Under 2011 installerades också biogas vid
bussdepån i Björknäs.
SL har i ett brev (daterat 2011-09-22) till SLL redovisat att en s.k. grön-gas-princip kommer
att tillämpas inom ramen för måluppfyllelse i Miljö Steg 5. Bakgrunden till detta är att det vid
införandet av biogas bland annat är svårt att få tillgången på biogas att matcha exakt med
anskaffningen av nya bussar. Infrastrukturen för biogas till SL:s bussar utgörs idag av ett par
produktionsanläggningar (Henriksdals avloppsreningsverk och Käppala avloppsreningsverk)
vilka är anslutna med en gasledning till en eller två av SL:s bussdepåer. SL är i detta fall
beroende av att producenterna har kapacitet att producera den biogas som krävs för att driva
busstrafiken och producenterna är beroende av att SL kan ta emot den biogas som produceras,
för att i sin tur undvika att behöva bränna upp (fackla) överskott på biogas.
Det överskott på biogas som uppstår vid en produktionsanläggning kan, om inte erforderlig
infrastruktur i form av gasledning finns, vara svårt att använda för att ersätta ett underskott vid
en annan bussdepå. Detta kan innebära att överskott vid en bussdepå distribueras och försäljs
till publika tankstationer medan ett underskott vid en annan bussdepå tillfälligt ersätts med
naturgas.
Under 2011 har det vid Käppalaverket uppstått ett överskott på biogas som bland annat har
försålts till AGA och kunnat tankas på publika tankstationer. Samtidigt blev leveransen av
biogas till depån i Gubbängen försenad och bussarna där har varit tvungna att köra på
naturgas.
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Mängden försåld biogas till AGA har varit 1 577 344 Nm3 under 2011, medan förbrukningen
av naturgas till SL:s busstrafik under samma period har varit 790 530 Nm3. I och med att den
försålda mängden biogas överstiger mängden förbrukad naturgas, redovisar SL nedan
samtliga gasbussar i SL-trafiken som biogasbussar, all förbrukad gas som biogas och bygger
beräkningen av fossilt koldioxidutsläpp från busstrafiken på att all förbrukad gas till SL:s
busstrafik under 2011 har varit biogas.
SL beräknar andel förnybar busstrafik som andel av bussarna som vid årsskiftet drivs med
förnybara drivmedel. Som förnybara drivmedel räknas etanol, biogas och RME.
SL:s bussflotta 31 december 2011:
Typ av buss
Dieselbussar, med inblandning av 5 % RME



varav dieselbussar
varav ”RME-bussar”

Etanolbussar
RME-bussar
Biogasbussar (varav 34 st. temporärt på naturgas)
Totalt
Andel förnybart (etanol, biogas och RME) år 2011

Antal
960
912
48

768
211
229
2 168
57,9 %

Målet är därmed uppnått.
Aktiviteter som under 2011 har bidragit till måluppfyllelsen är de nya trafikavtal som trädde i
kraft i juni (E19B) respektive augusti (E19) samt de två äldre trafikavtal (E16 och E15) där
det finns avtalskrav avseende andel bussar som drivs med etanol.
Det relativt stora antalet bussar som drivs med RME har, i mycket högre grad än vad som
tidigare har förväntats, kommit att bidra till måluppfyllelsen. Innan trafikavtalen E19 och
E19B upphandlades gjorde SL bedömningen att RME-bränslet endast i mindre omfattning
kunde bidra till måluppfyllelsen vid utgången av 2011.
Att vinnande trafikoperatör i både E19 (Keolis) och E19B (Nobina) valt att satsa på ett större
antal bussar som drivs med RME redan från driftstart var oväntat. Att båda trafikoperatörerna
dessutom har valt att redan vid driftstart köra en flotta med högre andel förnybart bränsle än
vad trafikavtalet kravställer, var också oväntat.
Sedan våren 2010 pågår även ett försök i trafikområde Tyresö, med hittills goda erfarenheter,
med totalt 18 befintliga dieselbussar som har konverterats till att drivas med RME.
EU-projektet Baltic Biogas Bus, där SL har ett samordningsansvar och som innebär att SL
och ett antal samarbetspartners från hela Östersjöregionen ska främja och utveckla
användningen av biogas som drivmedel inom kollektivtrafiken, har fortsatt sitt arbete. Hittills
har arbetet medfört att:
 Fem biogasbussar har tillkommit i Tartu (Estland)
 81 respektive 37 biogasbussar har tillkommit i Bergen respektive Oslo (Norge)
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24 biogasbussar kommer att införas i kollektivtrafiken i Kaunas (Litauen) under våren
2012

Inom färdtjänstverksamheten har andelen bilar i taxiflottan som utgörs av etanol-, gas- och
hybridbilar ökat till drygt 76 procent (2010: 69 procent). Gasbilarnas andel har ökat, medan
etanol- och hybridbilarnas andelar har minskat. Sett till den statliga definitionen av miljöbilar,
där även bränslesnåla bilar som drivs på fossila drivmedel ingår, är andelen miljöbilar i den
totala taxiflottan sannolikt ännu högre, men för detta saknas fullständiga uppgifter.
Specialfordonsflottan och Närtrafiken består av dieselfordon.
Årsförbrukning 2011 av drivmedel för SL-trafiken:

Diesel (liter) inkl.
5% RME
RME 100 % (liter)
Etanol (liter)
Biogas (Nm3)

Fossilt bränsle
(liter/Nm3)
Förnybart bränsle
(liter/Nm3)

Busstrafik
35 899 257
3 338 647
35 511 540
6 335 942
Färdtjänsttrafik
3 538 065
1 165 506

Andelen förnybart drivmedel inom färdtjänsttrafiken ligger därmed på nästan 25 procent för
år 2011. Att andelen inte är högre beror till en del på att många av miljöbilarna är hybrider
som drivs med fossilt bränsle, bensin. Hybridtekniken innebär dock ett effektivare
användande av det fossila bränslet. Dessutom har inblandningen av fossil naturgas i gasen
som tankas i stockholmsområdet varit stor1, vilket också spelar roll för resultatet.
Fossilt koldioxidutsläpp (vid fordon) från SL-trafiken 2011:
Spårtrafik

Busstrafik
Färdtjänsttrafik
10 ton
95 501 ton
8 978 ton

Det fossila koldioxidutsläppet från SL:s busstrafik har minskat kraftigt 2011 jämfört med år
2010 (127 343 ton). Detta beror på den stora ökningen under året av bussar som drivs med
förnybara drivmedel.
Koldioxidutsläppet från färdtjänsttrafiken fortsätter att minska, från 9 446 ton år 2010.

1

Ska kompletteras med uppgift från SCB om andel biogas/naturgas i gasen som har tankats i Stockholms län
2011.
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Utsläpp av kväveoxider och partiklar från SL-trafiken 2011:
Busstrafik
Kväveoxider, ton
Partiklar, ton
Personkm

Färdtjänsttrafik
1 281
14,9
13
0,7
1 792 000 000
uppgift ej klar

Jämförelseår 2006 för SL:s busstrafik:
Kväveoxider (ton)
Partiklar (ton)
Personkm buss

1 498
22
1 639 000 000

Utsläppen av kväveoxider och partiklar från SL:s busstrafik fortsätter att minska. Relaterat till
personkm har de minskat med 22 respektive 46 procent mellan åren 2006 och 2011.2
Minskningen beror på att bussar med lägre Euroklasser har fasats ut samt att andelen bussar
med förnybara bränslen har ökat. Trafikarbetet har också ökat mellan åren.
Även utsläppen av kväveoxider och partiklar från färdtjänsttrafiken fortsätter att minska. Den
stora minskningen av partikelutsläpp jämfört med tidigare år beror främst på bättre underlag
när det gäller vilka dieselfordon som tillhör miljöklass 2005 respektive 2005 PM.
Förbrukning 2011 av drivmedel för bilar för tjänsteresor (nio leasingbilar):
Bensin (liter)
Etanol (liter)

1 369
6 231

2

De utsläpp av kväveoxider och partiklar som SL redovisade för 2010 har visat sig vara för låga och kommer att
korrigeras under våren 2012.
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SL har under 2011 bedrivit ett systematiskt bullerreduktionsarbete.
Olika tester och uppföljande mätningar av bullerdämpande åtgärder har genomförts.
Exempelvis test med spårnära bullerskyddsskärmar utmed en provsträcka på Roslagsbanan
för att utreda säkerhets- och underhållsaspekter. Även tester med hjul- och rällivdämpare har
utförts. Testresultaten visar på möjlighet till viss bullerreducerande effekt. Förhoppning finns
att modifiering av utrustningen kan ge ytterligare dämpning och vidare testning kommer
därför att genomföras under 2012.
En handlingsplan för bullerskyddsåtgärder utifrån bedömningsgrunderna i SL:s bullerpolicy
har fastställts. Handlingsplanen grundas på den stora bullerkartläggningen av SL:s spårtrafik
som slutfördes 2010.
SL har även effektiviserat arbetet genom att etablera ett internt bullerforum, arrangerat
bullerseminarium med bussbranschen och ställt bullerkrav i samband med upphandlingen av
nya spårvagnar (A35).
Under 2011 har SL fått bullerförelägganden kopplade till spårtrafiken från olika kommuners
miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. Föreläggandena gäller Roslagsbanan och Saltsjöbanan.
SL har lagt ned mycket tid och resurser för att utreda dessa. Föreläggandena avser i de flesta
fall åtgärder men även utredningsförelägganden. I hälften av fallen med åtgärdsförelägganden
innehålls nationella riktvärden.
Bullerskyddsskärm längs Roslagsbanan genom Enebyberg har uppförts på båda sidor av
spåret. Kontrollmätning visar att 70 dB(A) max på uteplats innehålls.
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Energi
Energianvändning i SL:s lokaler (inklusive el till hjälpsystem för tågdrift) 2011:
Elförbrukning (MWh)
Värmeförbrukning (MWh)
Förbrukning av kyla (MWh)
Total energianvändning
(MWh)

125 800
117 400
2 200
245 400

Personkm totalt 2011 (pkm)

5 073 000 000

100 % från förnybar källa
86,6 % från förnybar källa
100 % från förnybar källa

Andel värme till SL:s lokaler som kommer från förnybara källor har ökat med drygt två
procentenheter 2011, jämfört med år 2010, och är nu 86,6 procent. Ökningen beror främst på
en övergång från oljeeldning till fjärrvärme på bussdepåer. Målet för Miljö Steg 5 om 75
procent av värmen från förnybara källor 2011 är därmed överskridet.
Jämförelseår 2006:
Elförbrukning (MWh)
Värmeförbrukning (MWh)
Förbrukning av kyla (MWh)
Total energianvändning
(MWh)

119 000
110 300
895
230 195

Personkm totalt 2006 (pkm)

4 668 000 000

Den totala energianvändningen till SL:s lokaler, relaterat till antalet personkm, har minskat
med ca 2 procent 2011, jämfört med basåret 2006. Målet för 2011 i Miljö Steg 5 är oförändrad
energianvändning, relaterat till personkm, jämfört med 2006. Den faktiska
energianvändningen har ökat, troligen delvis beroende på att fler förvaltningsobjekt ingår i
mätningarna 2011 jämfört med 2006, men trafikarbetet har ökat ännu mer.
Elförbrukning till SL:s spårtrafik 20113:
Trafikslag
Pendeltåg
Tunnelbana
Lokalbanor
Totalt

Förbrukning (kWh)

Förbrukning inkl.
Energislag
kraftförluster4 (kWh)
159 758 000
187 485 427
100 % vattenkraft
196 811 920
202 884 387
95 % vatten-, 5 %
vindkraft5
40 043 464
42 519 397
95 % vatten-, 5 %
vindkraft
396 613 384
432 889 211

3

I elförbrukningen till SL:s spårtrafik har tidigare Övrig spårverksamhet ingått. Denna post är borttagen från och med 2010
då den ingår i ovan redovisade el till SL:s lokaler inklusive hjälpsystem för tågdrift. Exempel på hjälpsystem är signalsystem,
växelvärme och tunnelbelysning.
4
Elbehovet räknas upp för att täcka förlusterna som uppstår vid kraftöverföring från kraftverk till fordon.
5
Elen till tunnelbana och lokalbanor uppfyller Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
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Kemikalier och kemiska produkter
SL ställer kemikaliekrav i relevanta upphandlingar. En rutin har tagits fram och
implementerats i verksamheten för att kraven ska ställas på ett likartat sätt i upphandlingar.
Kravet i rutinen avseende kemikalier/kemiska produkter är formulerat på följande sätt:
Kemikalier/kemiska produkter ska inte innehålla s.k. avvecklingsämnen (de med rund symbol)
som finns listade i kolumn 1 (Kemikalier och kemiska produkter, Mål 4) och/eller vara märkta
med de riskfraser som finns listade under rubriken Mål 4 (Kemikalier och kemiska produkter)
i dokumentet ”Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga
kemikalier”.
Uppföljning av trafikentreprenörernas kemikalieanvändning görs främst genom insamling av
kemikalieförteckningar via fordonsdatabasen FRIDA. Under hösten 2011 gjorde SL, i
samarbete med entreprenörerna, en förnyad inventering av kemikalier som används i
verksamheten, inför SLL:s uppdatering av sin utfasningslista.
Den kemiska produkt, innehållande minskningsämnet blynaftenat, som SL tidigare har
identifierat i verksamheten byttes under 2010 ut till en annan produkt av berörd entreprenör.
Därmed finns inga kända produkter innehållande ämnen på SLL:s utfasningslista kvar i
verksamheten.
Produkter
SL har en rutin för hur miljökrav ska ställas i upphandlingar. Miljökraven omfattar
resurssnålhet och kretsloppsanpassning när så är relevant.
Dessutom har en rutin tagits fram och implementerats i verksamheten för att krav på
varor/material/förbrukningsartiklar ska ställas på ett likartat sätt i upphandlingar. Kravet i
rutinen är formulerat på följande sätt:
Varan/materialet ska inte innehålla s.k. avvecklingsämnen (de med rund symbol) som finns
listade i kolumn 2 (Varor & förbrukningsartiklar, Mål 5) och/eller vara märkta med de
riskfraser som finns listade under rubriken Mål 5 (Varor och förbrukningsartiklar) i
dokumentet ”Stockholms läns landstings utfasningslista för upphandlare och anbudsgivare”.
SL är medlem i Byggvarubedömningen (BVB) och har fattat beslut om att använda BVB som
produktvalsverktyg för SL:s byggprojekt. För detta ändamål har en instruktion för tillämpning
av BVB tagits fram och implementerats i verksamheten. Instruktionen innebär att krav ska
ställas på att alla produkter som används i byggprojekt ska vara accepterade eller
rekommenderade enligt BVB:s kriterier.
Uppföljning av ovanstående görs främst via interna revisioner.
Under 2011 har ekologisk frukt serverats på SL:s huvudkontor efter säsong/tillgång. Den
ekologiska frukten har utgjort ca 20 procent av den totala frukten. Från årsskiftet 2010/11 är
kaffe- och tesortimentet på huvudkontoret ekologiskt. Detta gäller även choklad, socker till
maskinerna samt en del av mjölken.
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Miljöledning
SL är sedan januari 2006 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Färdtjänstverksamheten har
integrerats i SL:s miljöledningssystem.
Miljöhänsyn ingår bland annat i SL:s arbete med:
 verksamhetsplan – aktiviteter finns och följs upp för att SL:s miljömål ska uppnås
 budget – medel avsätts för att genomföra miljörelaterade åtgärder
 upphandling – miljökrav ställs i relevanta upphandlingar
 investering – miljöbedömningar görs av investeringar enligt SLL:s mall
Utöver vid investeringar bedöms miljökonsekvenser för styrelseärenden, i anskaffningsbeslut
vid upphandling och i genomförandebeslut för projekt.
Upphandling
I och med att SL är en beställarorganisation är miljökravsställande i upphandlingar och
uppföljning av dessa miljökrav grunden i SL:s miljöledningssystem.
Upphandlingar av trafikentreprenörer har bedömts vara betydande från miljösynpunkt och vid
sådana ställs alltid miljökrav. Vid upphandlingar av teknikentreprenörer och vid övriga
upphandlingar ställs miljökrav när så är relevant. Miljökonsekvenserna ska bedömas i
anskaffningsbeslutet inför en upphandling.
Miljökraven utvecklas och skärps fortlöpande. Bland annat har SL i senare
trafikupphandlingar infört ett krav på certifierat miljöledningssystem. I vissa upphandlingar är
miljö ett utvärderingskriterium, vilket gör det möjligt att premiera anbud med en högre
ambitionsnivå på miljöområdet än andra.
Tidigare år har efterlevnaden av SL:s miljökrav främst följts upp via en omfattande
revisionsverksamhet. Miljörevisioner hos SL:s entreprenörer ska framöver ersättas med ett
nytt arbetssätt för uppföljning av miljökrav i avtal, vilket kommer att tas fram och
implementeras under 2012.
Kommunikation
Medarbetare inom SL genomgår en obligatorisk grundläggande miljöutbildning. Utbildningen
är webbaserad och ligger på SLL:s utbildningsportal. I början av 2012 kommer utbildningen
att uppdateras utifrån SL:s nya organisation och arbetssätt samt SLL:s miljöpolitiska program
för 2012-2016.
SL tar fortlöpande emot utländska och svenska studiebesök angående arbetet med förnybara
bränslen i busstrafiken. Detta bidrar till att öka kännedomen om SL som föregångare på
miljöområdet inom transporter.
En miljökommunikationsaktivitet under 2011 var att SL för första gången redovisade sitt
arbete för en hållbar utveckling i en så kallad COP (Communication On Progress). Detta för
att SL har skrivit under Global Compacts tio principer. COP:en ingick som 16 sidor i SL:s
årsredovisning för 2010.
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Andra miljökommunikationsaktiviteter under året har varit:
 Fortsatt miljöutställning på Spårvägsmuséet (Sällskapsresan)
 Miljöinformation på sl.se
 Deltagande i SLL-seminarier och andra kommunikationsaktiviteter i SLL:s regi
Därutöver har miljö ingått i SL:s övriga kommunikationsbudskap.
Inom ramen för EU-projektet Baltic Biogas Bus har SL aktivt deltagit vid ett stort antal
kommunikationsaktiviteter under året. Några exempel är:
 Biogassymposium i Hainan, Kina
 Gaskonferens i Bergen, Norge
 Workshop på SL med SL-medarbetare och deltagare från övriga BBB-partners
 Clinton Climate Initiative, learning programme
 Samverkansmöte Biogas Öst
 Andra workshops och seminarier
 Metroartiklar
 Artikel i Eurotransport Magazine
 Kontinuerliga nyhetsbrev
Regional utvecklingsplanering
För utfall beträffande SL:s kundnöjdhet, se avsnitt 3.1.2 Kvalitet i SL Förvaltningsberättelse
2011. För detaljer beträffande kvalitet hänvisas till rapporten ”Upplevd kvalitet i SL-trafiken
hösten 2011”.

Uppföljning av uppdrag i budget
Energiledningssystem
2010 påbörjade SL ett projekt med syfte att utreda införandet av ett energiledningssystem.
Under 2011 färdigställdes den första delrapporten gällande energikartläggningen.
Dessutom påbörjades under året en utredning av energikrav(mål) i projekt när SL bygger nya
depåer. Detta arbete fortsätter under 2012.

Övrig miljöuppföljning
Tillståndsplikt och anmälningsplikt
SL bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken avseende mellanlagring av
farligt avfall på Bandepå Slakthuset. Anmälan är gjord. Dessutom finns en anmälan om egna
transporter av mindre mängder farligt avfall.
Övriga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter bedrivs av SL:s entreprenörer där
således de har tillstånds- eller anmälningsplikt.
Köldmedier
Total mängd köldmedium (HFC) i de anläggningar som SL ansvarar för: uppgift ej klar
Påfylld mängd köldmedium (HFC) i de anläggningar som SL ansvarar för: uppgift ej klar
Omhändertagen mängd köldmedium (HFC) i de anläggningar som SL ansvarar för: uppgift ej
klar
Läckage av köldmedium (HFC) i de anläggningar som SL ansvarar för: uppgift ej klar
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Fastighetsföroreningar
SL har sedan tidigare identifierat föroreningar på en nedlagd gren av Roslagsbanan.
Föroreningen, som framförallt består av arsenik som förr ingick i träimpregneringsmedel, är
väl analyserad och sannolikt av äldre datum än SL:s övertagande av bansträckningen från SJ.
SL har låtit göra en ansvarsutredning och utifrån den finns det anledning att inleda
diskussioner med andra parter om det huvudsakliga ansvaret för markföroreningen. En
kvarvarande undersökning av marken har dock fullföljts under året för att säkerställa
föroreningens utbredning i bredd och djup. Denna undersökning visar att föroreningen är
relativt grund och snabbt avtar med ökande avstånd från banvallen. Undersökningsresultaten
har delgivits de berörda kommunerna.
För de identifierade föroreningarna invid Saltsjö-Duvnäs har tidigare ett antal miljötekniska
markundersökningar genomförts för att skaffa kunskap om föroreningsnivå samt avgränsning
av förorening. Resultaten från dessa utredningar visar på förhöjda halter arsenik och PAH.
Bedömningen är att det inte är aktuellt att i dagsläget sanera marken, men att föroreningen ska
övertäckas så att den inte rörs upp.
Sedan flera år tillbaka pågår kontrollprogram avseende föroreningar på en del av SL:s depåer.
Några kontrollprogram har kunnat avslutas och nu återstår programmen för depåerna i Märsta
och Björknäs.
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Avfall
Nedan redovisas omhändertagen mängd avfall 2011 inom SL:s ramavtal med Stena.
Avfallet uppkommer bland annat vid underhållsarbeten på SL:s spåranläggningar och vid
SL:s fastighetsprojekt. Uppgifterna är dock inga totalsiffror för uppkommet avfall från SL:s
arbeten och projekt.
Typ av avfall
Absorbenter
Aerosoler
Asbest
Batterier
Elektronik för sanering
Färg-, lack- och limburkar
Gatubelysningsarmaturer
Glykol
Hydraulolja
Isocyanater
Lampor, glöd och halogen
Lysrör
Lösningsmedel
Förorenade massor
Oljefilter
Spillolja
Elavfall, osanerat
Freon
Aluminium
Armeringsjärn
Blandskrot
Komplext skrot, smide, balk/räls
Växelskrot
Ackumulatorblyskrot
Blandkabelskrot
Blyskrot med järn
Koppar
Kabelskrot
Kontorspapper
Wellpapp
Rostfritt stålskrot
Asfalt
Betong
Betongskrot med armering
Gjuterisand
Glas
Trä
Trä, impregnerat
Grenar/ris, trädgårdsavfall
Sand, metallhaltig, deponi
Schaktmassor och sten
Brännbart avfall
Industriavfall för sortering
Industriavfall till deponi

Mängd (ton)
1
0,1
3
0,8
28
0,3
46
0,9
0,2
0,5
0,2
1,6
0,1
2 584
0,2
2,1
25
5 möbler
2
0,6
395
1 790
3
3
41
0,1
0,9
136
1,2
1,0
0,3
400
6 140
450
31,6
12,2
190
520
104
6
2 720
229
569
472
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Uppgifter om avfallsmängder på SL:s buss- och spårdepåer lämnas av trafikentreprenörerna i
slutet av kvartal 1, i samband med miljörapporteringen till kommunen, och kan därför inte
redovisas här.
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Bilaga N

VERKSAMHETSTAL
Upplevd kvalitet

Utfall
2011

Andel nöjda resenärer - SL ombord(%)
Andel missnöjda resenärer - SL ombord (%)
Antal resenärer vardag (tusental)

Prognos
2011

Budget
2011

Utfall
2010
74
10

75
10

73
11

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

1)
72 68
1)
11 14

76
9

Utfall

Prognos**)

Budget

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2011

2011

2011

2010

2009

2008

2007

739

736

733

722

705

701

687

**) Prognos beräknad 2011-07-04

Påstigande en vanlig vardag (tusental)*

Utfall
2011

Totalt
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokaltåg och spårvagn
Buss

Prognos
2011
2 616
1 133
269
146
1 068

2608
1169
261
132
1046

Budget
2011
2596
1167
262
131
1036

Utfall
2010
2 556
1 137
258
136
1 025

Utfall
2009
2 498
1 123
252
126
997

Utfall
2008
2 482
1 117
250
126
989

Utfall
2007
2 434
1 094
242
123
975

* avser endast vardagar under tertial 1 och tertial 3

Sittplatskilometer (miljoner)

Utfall
2011

Totalt
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokaltåg och spårvagn
Roslagsbanan
- varav
Lidingöbanan
Tvärbanan
Nockebybanan
Saltsjöbanan
Spårväg city
Busstrafik
norra regionen
- varav
centrala regionen
- varav innerstaden
södra regionen
2)

Punktlighet (% avgångar i rätt tid )

16 115
4 181
5 087
1 110
724
56
120
25
173
13
5 736
1 901
1 484
414
2 351
Utfall
2011

Tunnelbana
- varav
Gröna linjen
Röda linjen
Blå linjen
Pendeltåg
-mht trafikentreprenörens ansvar
Lokalbanor och spårvagn
Roslagsbanan
Lidingöbanan
Tvärbanan
Nockebybanan
Saltsjöbanan
Spårväg city
Busstrafik
norra regionen
-varav
centrala regionen
- varav innerstaden
södra regionen
2)

Prognos
2011
16119
4181
5100
1116
725
57
120
25
176
13
5722
1892
1485
415
2345
Prognos
2011

Budget
2011
16 696
4 449
4 980
1 101
720
55
114
30
166
16
6 166

Budget
2011

Utfall
2010
15 802
4 131
5 010
1 075
712
55
114
26
169
7
5 569
1 784
1 480
419
2 306
Utfall
2010

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

16 135
4 475
4 867
944
598
53
107
24
162

15 674
4 289
4 855
921
583
53
96
30
160

15 168
4 390
4 504
938
612
52
88
27
159

5 849
1 818
1 697
582
2 334

5 609
1 727
1 598
563
2 284

5 336
1 775
1 336
415
2 225

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

94,3
93,1
94,4
97,4
88,9
98,3

95,5
92,6
95,3
98
91,5

93,5
91,8
94,0
96,9
84,8

94,6
92,6
95,3
98,0
90,4
97,5

94,1
92,2
94,7
97,5
87,7
97,0

92,7
91,6
93,0
95,4
84,5
95,4

94,7
92,6
94,9
99,4
94,6
98,2
88,5
93,6
82,0
75,5
94,1

97,5
96,5
97,5
99,0
95,5

90,6
94,3
95,9
99,0
82,9
96,9
88,0
93,9
83,4
76,7
93,2

95,4
95,2
96,5
98,3
91,7

96,0
95,6
95,8
98,4
93,6

92,9
95,2
95,2
98,6
94,1

91,1
96,3
88,3
82,0
95,4

91,0
95,5
88,4
82,8
95,3

91,2
95,3
88,5
83,7
95,7

93,0
96,3
88,3
82,0
95,4

Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell)

Antal sålda biljetter (tusental)

Utfall
2011
7-dagarsbiljett
30-dagarsbiljett
- varav Studentbiljett
Studentbiljett (terminsbiljett)
90-dagarsbiljett
- varav Studentbiljett
Säsongsbiljett
Års- och företagsbiljett
Förköpsremsa (16 st kuponger)
Förköpsremsor - antal kuponger
Förköpskuponger
Kontantkuponger
Zonbiljetter (SMS,SL Access, automater)

1(1)

Prognos
2011
400
4 549

474
4 861

318

314

253

229

118

119

88
29
8 363
133 816
6 600
401
12 734

93
22
8 359
134 241
6 873
411
13 454

Budget
2011
393
4 740
197
235
101
70
19
8 125
129 997
6 753
11 733

Utfall
2010
404
4 379
89
47
53
51
187
18
8 069
129 105
6 594
1 300
10 724

Utfall
2009

Utfall
2008

Utfall
2007

329
4 010

282
4 056

216
3 969

88

77

36

183
15
8 558
136 927
6 831
3 323
8 764

181
4
8 943
143 086
7 232
3 580
7 148

191
3
6 937
111 000
6 953
4 306
3 676

2012-01-30

UPPFÖLJNING MER ÄN BARA
TRÖSKLAR 2011

AB Storstockholms lokaltrafik

Mer än bara trösklar
Stockholms läns landstings program 2011 – 2015 för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning
I programmet som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010
beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa
följande indikatorer:

Mål 1 Bemötande
1. Vilka åtgärder, som vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos
medarbetare, entreprenörer och allmänhet samt visa de kvantitativa och
kvalitativa resultaten av åtgärderna.
Svar:
Alla medarbetare på SL och all trafikpersonal hos SL:s leverantörer utbildas
i tillgänglighetsfrågor.
Under 2011 har 4 utbildningstillfällen hållits för SL-personal och totalt 23
nyanställda på SL och 19 anställda på Färdtjänstförvaltningen gick
utbildningen under 2011.
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SL ställer även krav på att all frontpersonal inom SL-trafiken utbildas i
bemötandefrågor. Tabellen nedan visar att all personal hos SL:s
entreprenörer och nästan alla anställda inom SL gått utbildningen.
Utfall 31 dec
Åtgärd

2011

Andel extern trafikpersonal
(Buss) som genomgått särskild

Keolis, 100 %

insiktsutbildning under de senaste

Norbina, 100 %

5 åren

Arriva, 100%

Andel extern trafikpersonal (Tbana) som genomgått särskild
insiktsutbildning under de senaste
5 åren

MTR 100 %
All

Andel extern trafikpersonal

stationspersonal

(Pendel) som genomgått särskild

och tågvärdar

insiktsutbildning under de senaste

klara. Förare

5 åren

återstår.

Andel extern trafikpersonal
(Lokalbana) som genomgått
särskild insiktsutbildning under

Veolia, 100 %

de senaste 5

Roslagståg 100%

Andel intern SL personal som
genomgått särskild
insiktsutbildning under de senaste
5 åren

98 %

Tabell 4: Andel trafikpersonal som genomgått insiktsutbildning.

Den upplevda tillgängligheten har följts upp genom undersökningen
”Typresor”. Resultatet visar att bemötande från medresenärer och personal
får generellt lägre betyg 2011 jämfört med 2008 trots utbildningsinsatser.
Trots vissa brister visar det samlade nyckeltalet att SL-trafiken är mer
tillgänglig år 2011 än år 2008 (nyckeltalet har gått från 71 år 2008 till 76 år
2011).
penselpenselnder hösten 2011 gjordes en kvalitetsmätning i busstrafiken.
Bland annat undersöktes om resenärerna upplevde att förarna var
professionella, hjälpsamma. Resultatet visar att medelbetyget sjunkit under
2011.
Färdtjänstverksamheten inom SL har under en följd av år för alla förare av
fordon och callcenterpersonal ställt som ett grundkrav att det i
leverantörers utbildning finns med delar som omfattar kunskap om
resenärsgruppens behov och insikt om funtionsnedsättning. Det ska vara en
naturlig del och ligger i särskilt i verksamhetens art. För de avtal för
taxiresor som upphandlats 2011 med trafikstart 2012 har nya krav ställts så
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att personal/förare som erhåller klagomål från resenär vid behov ska
genomgå förstärkt utbildning och eller förnyat godkänt behörighetsprov för
att fortsätta köra färdtjänstresor.
Fick resenären ett intryck av att personen var hjälpsam samt
professionell i sitt yrkesutövande?
Samtliga observationer
2010 okt

2011 mars

2011 okt

5,0
Betyg 5 = Mycket professionell
Betyg 4 = Professionell
Betyg 3 = Varken eller
Betyg 2 = Oprofessionell
Betyg 1 = Mycket oprofessionell

3,1

3,2
3

3

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2
3

3

3

Sollentuna

3,0

Innerstan

Medelbetyg

4,0

3,2

3

3,1

3

3

2,0

Total

Arriva

Keolis

Järfälla/
Upplands Bro

Bromma

Norrtälje

Tyresö

Södertälje

Solna/
Sundbyberg

Huddinge/
Botkyrka

Söderort

Norrort

Nacka/Värmdö

Lidingö

Handen

Nynäshamn

Ekerö

Upplands
Väsby/Sigtuna

Alla

1,0

Nobina

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om
bemötande, hur många uppföljningar som gjorts avseende bemötandet
samt om ekonomiska regleringar har genomförts.
Svar:
Under 2011 har följande avtal blivit klara. Alla avtalen innehåller krav på
tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning och äldre.




E19 Nacka-Värmdö och Huddinge-Botkyrka-Söderort
E19 B Norrtälje
E20

SL ställer krav på att all frontpersonal inom SL-trafiken utbildas i
bemötandefrågor, se uppföljning ovan.
För färdtjänstverksamheten mäts dagligen nöjdhet via branschens system
Anbaro som mäter funktion i färdtjänstresandet.

3. Vilka åtgärder som vidtagits för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna anställas samt om personer med funktionsnedsättning har
anställts under året.
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Svar: SL anställer alltid den person som är mest lämpad för tjänsten,
oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Ett par personer i
chefsställning har även gått kursen ”Din kompetens – vår möjlighet”
ordnad i samarbetet mellan SLL och HSO.
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Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet
1. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka den kommunikativa
tillgängligheten samt visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av
åtgärderna.
Svar:
SL arbetar kontinuerligt med att informera om tillgängligheten i SLtrafiken. Under 2010 intensifierades arbetet med att kommunicera ut
tillgänglighet. Arbetet med omorganisationen 2011 har inneburit att det
inte funnits lika mycket tid att lägga på kommunikation av
tillgänglighetsåtgärder. I samband med omorganisationen fick även en ny
person ansvar för frågorna rörande kommunikation och tillgänglighet.
Följande aktiviteter har genomförts inom området kommunikativ
tillgänglighet:







Hösten 2010 antogs SL:s långsiktiga handlingsplan för tillgänglighet
2011-2021. Under 2011 togs en publik och mer lättläst version av
den långsiktiga handlingsplanen fram.
Ett internt öppet-hus har hållits för att informera SL:s tjänstemän
om de nya handlingsplanerna för tillgänglighet, ”Långsiktig
tillgänglighetsplan 2011-2021” och ”Handlingsplan för tillgänglighet
2011-2013” samt ”RiTill – SL:s riktlinjer för tillgänglighet för äldre
och resenärer med funtkionsnedsättning”.
SL:s handlingsplan för tillgänglighet 2011-2013 och SL:s riktlinjer
för tillgänglighet för äldre och resenärer med funktionsnedsättning
har tagits fram i en så kallad tillgänglig pdf-form som innebär att det
är möjligt att läsa pdf:en med hjälp av talsyntes på dator.
SL:s tillgänglighetsexpertis har hållit en presentation om SL:s
tillgänglighetsarbete och vikten med kommunikativ tillgänglighet
för de nya reklambyråer som upphandlades under 2011.

I samband med avstängningar och omledning av kollektivtrafiken har
information tagits fram i tillgängligt format och förmedlats till
handikapporganisationerna.
För färdtjänstverksamheten har påbörjats ett arbete att kontinuerligt
mäta nivåer på antalet färdtjänstberättigade resenärer som reser i den
vanliga kollektivtrafiken via SL-Access.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal, som innehåller avsnitt om
kommunikativ tillgänglighet samt hur många uppföljningar som gjorts
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avseende kommunikativ tillgänglighet samt om ekonomiska regleringar
genomförts.
Svar: Den upplevda tillgängligheten har följts upp genom undersökningen
”Typresor”. Resultatet visar att tillgängligheten genom trafikinformation
har blivit bättre år 2011 jämfört med 2008. Trots detta upplever synskadade
att de stundtals fortfarande har mycket svårt att tillgodogöra sig
trafikinformtino. Även bytesinformationen upplevdes som bristfällig såväl
2011 och 2008.
Inom färdtjänstverksamhet mäts kvalitén inom beställningsmottagning via
Svensk kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik (Anbaro).
3. Att personer med funktionsnedsättning upplever att den kommunikativa
tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat.
Svar:
Se svar ovan om uppföljning av tillgängligheten genom Typresor.

4. Att personer med funktionsnedsättning upplever att deras möjligheter
till engagemang och delaktighet i den demokratiska processen inklusive de
allmänna valen har ökat.
Svar: ej adekvat för SL´s verksamhet
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Mål 3 Fysisk tillgänglighet
1. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om den
fysiska tillgängligheten, hur många uppföljningar som gjorts avseende den
fysiska tillgängligheten samt om ekonomiska regleringar genomförts.
Svar:
Under 2011 har följande avtal blivit klara. Alla avtalen innehåller krav på
tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning och äldre.




E19 Nacka-Värmdö och Huddinge-Botkyrka-Söderort
E19 B Norrtälje
E20

Under 2011 har SL:s tillgänglighetsexpertis deltagit i flera upphandlingar,
bland annat C30 (tunnelbana), upprustning av Roslagsbanans vagnar och
E20 (där SL ställde extra tillgänglighetskrav utöver de
branschgemensamma riktlinjerna). SL:s tillgänglighetsexpertis och
handikapporganisationerna har även varit med och utvärderat en
fullskalemodell av tvärbanans nya vagnar A35.
Andelen låginstegsbussar har under 2011ökat från 83% till 94%. Det finns
nu 133 höggolvade bussar kvar i SL-trafiken.
Under hösten 2011 gjordes ett två stycken kvalitetsmätningar i SL-trafiken.
Resultatet visar att endast 33 % av det totala antalet bussar som ingick i
undersökningen niger vid busshållplatsen. På 49 % av bussarna förekom
yttre hållplatsutrop. På 79 % av alla busshållplatser som ingick i
undersökningen fanns kupolplatta som markerar påstigningsplatsen, 82%
av bussarna stannade även vid kupolplattan. Dekaler som markerar
sittplats för de som inte kan stå under färden saknades på 11 % av bussarna
som ingick i undersökningen. I vissa avtalsområden saknades dekaler på
30-40% av alla bussar.
Funktion fordon inom färdtjänstverksamhet regleras i avtal och följs även
upp via olika kontroller. I Anbaro mäts upplevd funktion på fordon som
används.
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2. Om samverkan med andra samhällsaktörer har ökat.
Svar:
Landstingsfullmäktige beslutade i september 2011 om en reviderad modell
(LS 1105-0719) för samverkan mellan HSO, DHR och SRF samt Stockholms
län och landstingets förvaltningar och bolag. Denna samverkansmodell
avser SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänstavdelningen (SLL).
Precis som idag kommer det finns samråd med handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer, ungdomar samt speciella resursgrupper inom
tillgänglighet och färdtjänst. Samverkansråden ska sammanträda minst
fyra gånger per år. Resursgruppernas roll är att bistå SL och
Waxholmsbolaget med adekvat kunskap, utvecklingsidéer samt att
utvärdera försök och pilotprojekt. Dessa möten hålls fyra gånger per år.
Utöver detta kan särskilda arbetsgrupper bildas vid behov. Dessa grupper
träffas ibland i traditionella möten, ibland ute på plats i trafiken.
Under 2011 har 5 st samråd med HK-organisationerna hållits, vara 1 med
politiker. 3 st samråd har hållits med pensionärsorganisationerna, vara 1
med politiker. Ett gemensamt samråd har hållits med HK-organisationerna
och pensionärsorganisationerna med anledning av kommande
trafikförsörjningsprogram. Utöver detta har resursgruppen för
tillgänglighet och resursgruppen Färdtjänst träffats 4 gånger vardera.

3. Om fysiska hinder eliminerats så att personal med funktionsnedsättning
har kunnat anställas.
Svar: SL:s lokaler är tillgänglighetsanpassade och utgör inga hinder för
personal med funktionsnedsättningar. Under en kort period 2011 byggdes
huvudentrén på SL:s kontor på Lindhagensgatan 100 om. Under denna tid
säkerställdes att den tillfälliga ingången var tillgänglig för personer i
rullstol. Under år 2011 kontrastmarkerades även glaspartierna i SL:s
huvudentré.
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Förvaltningsberättelse för färdtjänstverksamheten 2011
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och ingår i AB Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet. Kostnader och intäkter för färdtjänsttrafiken redovisas dock,
enligt beslut av landstingsfullmäktige, i en separat resultatenhet under Trafiknämnden. Färdtjänsttrafiken innefattar färdtjänstresor och närtrafik samt sjuk- och tjänsteresor. Resorna utförs av upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag. I färdtjänstverksamhetens bokslut/redovisning ingår kostnader för utförd trafik samt kostnader för verksamhetens ITsystem, ekonomiadministration och informationsproduktion.

1 Sammanfattning 2011 och förväntad utveckling 2012
1.1. Sammanfattning 2011
Resultat färdtjänstverksamheten (Mkr)
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Föregående månads prognos

Årsbokslutet för färdtjänstverksamheten visar ett underskott på 91,7 mkr. Årets kostnader
uppgår till 1 238,7 mkr. Budgetens kostnader uppgår till 1 138,3 mkr och det budgeterade
resultatet är noll. Verksamhetens senaste prognos var ett underskott på 65,0 mkr. Bokslutet
för 2010 redovisar ett underskott på 43,0 mkr.
Budgetavvikelsen hänför sig främst till en ökande resevolym i kombination med en budget
som förutsätter ett minskat resande. Resevolymen överstiger budget med totalt 7 procent.
Färdtjänstresorna svarar för huvuddelen av volymöverskridandet och ligger 7 procent högre
än budgeterat. Orsaker till detta är en kraftig ökning av resandet med rullstolstaxi, en ökad
tilldelning av taxiresor under senare år samt en snörik inledning på året som försämrat framkomligheten för personer med funktionsnedsättning. Antalet sjukresor är 10 procent högre än
budget och antalet tjänsteresor 7 procent lägre än budget. Trenden med en resevolym utöver
budget på runt 7 procent har stått sig sedan maj.
Intäkterna visar ett överskott på 8,6 mkr eller en procent gentemot budget. Överskottet kan till
största delen hänföras till resenärsintäkterna som överstiger budget med 9 procent till följd av
landstingets beslut om höjd beloppsgräns för färdtjänstresenärernas högkostnadsskydd samt
en ökad resevolym.
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Kostnaderna överskrider budgeten med 100,4 mkr eller 9 procent. Överskridandet avser till
största delen köpt trafik, framför allt köpta färdtjänsttransporter som svarar för 77 procent av
verksamhetens kostnader och som överskrider budgeten med 9 procent till följd av den ökade
resevolymen. Kostnaden per resa är i genomsnitt 3 procent högre än budgeterat.
Verksamheten når i huvudsak uppställda mål avseende tillförlitlighet. Måluppfyllelsen beträffande kvalitet är något sämre.

1.2. Förväntad utveckling 2012
SL har fått landstingets uppdrag att utarbeta förslag till en ny förvaltningsorganisation för
Trafiknämnden dit all verksamhet och personal i SL inklusive färdtjänstverksamheten ska
föras, förutom den verksamhet som av juridiska skäl måste ligga kvar i AB SL. Trafiknämnden blir från och med 2012 regional trafikmyndighet enligt krav i den nya lagen om kollektivtrafik.
Färdtjänstverksamheten budgeterar ett nollresultat år 2012. Kostnader och intäkter ökar med
vardera 64,2 mkr eller 6 procent till 1 211,1 mkr varav ökningen av landstingsbidraget svarar
för 62 mkr.
Det budgeterade antalet färdtjänstresor ökar år 2012. Totalt 71 200 resenärer ska enligt budgeten kunna göra 3 200 000 färdtjänstresor under året, vilket är en ökning med 38 000 resor
jämfört med 2011 års utfall. Antalet färdtjänstresor per resenär ökar till 45 jämfört med utfallet 2011 på 44 resor per resenär. Antalet sjukresor budgeteras till 715 000, vilket innebär en
minskning med 20 000 resor jämfört med utfall 2011. Volymen tjänsteresor budgeteras till
60 000, vilket överstiger utfallet 2011 något.
Kostnadsansvaret för sjukresor överförs till hälso- och sjukvården enligt landstingets beslut i
budget 2011. Nya avtal gällande taxitransporter träder i kraft 1 februari 2012. En prissänkning
på taxitransporter i det nya avtalet möjliggör tillsammans med det ökade landstingsbidraget
och intäktsökningen till följd av höjt högkostnadsskydd en anpassning av resevolymerna till
de senaste årens utveckling med ett ökat resande.
Upphandling av rullstolstaxi utan kundval för de resenärer som inte vill välja leverantör avslutas under 2012. Beställningstjänster upphandlas. Närtrafiken fortsätter byggas ut där det
finns lönsamhet i form av tillräckligt många tänkbara resenärer. Tillgänglighetsarbetet i den
allmänna kollektivtrafiken ska tillsammans med kommunernas tillgänglighetssatsningar ge en
senare färdtjänstdebut, ett fortsatt minskat färdtjänstberoende och större valfrihet för färdtjänstens resenärer. Färdtjänstens IT-system utvecklas och IT-säkerheten förbättras.
Med hänsyn till årets ekonomiska utfall finns behov av att diskutera kostnadsbegränsande
åtgärder i samverkan med färdtjänstmyndigheten som svarar för tillståndsgivning och tilldelning av resor.
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2 Uppföljning av mål
2.1 SLL huvudmål
Färdtjänstverksamheten ska bedrivas på ett hållbart sätt med god kvalitet och effektivitet inom
ramen för gällande lagstiftning och landstingets budget. Enligt budget 2011 ska 71 000 färdtjänstresenärer ges möjlighet att göra 2 959 000 resor på de villkor och med den kvalitet som
landstinget och Trafiknämnden beslutat. Färdtjänsten ska också arbeta för att fler resenärer
ska resa med SL-trafiken och närtrafiken samt tillhandahålla 670 000 sjukresor till personer
som beviljats tillstånd för sådana och 60 000 tjänsteresor på uppdrag av landstingets förvaltningar. Verksamhetens budget uppgår till totalt 1 138,3 mkr.
Bokslutet visar att 71 387 resenärer gjort 3 162 000 färdtjänstresor år 2011 och att färdtjänstverksamheten därutöver tillhandahållit 735 000 sjukresor och 56 000 tjänsteresor. Närtrafiken
har utökats med en linje. Verksamheten har förbrukat 1 238,6 mkr och redovisar ett underskott på 91,7 mkr.
Landstingsfullmäktiges huvudmål avser tillförlitlighet, kvalitet och en ekonomi i balans. Det
ska vara lätt att beställa färdtjänstresor, fordonen ska komma i tid, förarna ska ge ett gott bemötande och resenären ska känna sig trygg. Måluppfyllelse redovisas nedan.
SLL
huvudmål

Dimension/parameter

Uppfyllt
mål?

Bokslut
2011

Mål
2011

Bokslut
2010

Tillförlitlighet

Tidspassning vid resa (inom 10 min)
-taxi
-specialfordon/rullstolstaxi
Tillgänglighet till resebeställning
-taxi - samtal besvarade inom en minut
-specialfordon - genomsnittlig kötid i telefon

Nej
i.u.

93%
i.u.

94%
92,5%

93%
91%

Ja
Ja

95%
36 sek

90%
60 sek

94%
41 sek

Betyg 4-5 för hela resan i Svensk kollektivtrafiks kundbarometer
Tillgänglighet till kundtjänst (kötid i telefon)

Nej
Nej

89% *
201 sek

90%
90 sek

i.u.
98 sek

Nollresultat

Nej

-91,7 mkr

0

-42,3 mkr

Kvalitet

Ekonomi i balans

* Uppgift om kundnöjdhet 2011 avser vecka 43 till året slut.

2.1.1 Tillförlitlighet
Måluppfyllelsen beträffande tillförlitlighet är god. Tidspassningen vid resa med taxi uppfyller
inte målet, men är nära målet och har ej förändrats jämfört med föregående år. Huvudförklaringen är att vintervädret i början av året försämrat framkomligheten för taxi i stora delar av
länet liksom omfattande trafikavstängningar i samband med vägarbeten under sommaren och
hösten. Tillgängligheten till resebeställning i form av svarstider överträffar målet för 2011 och
är bättre än 2010.
2.1.2 Kvalitet
En anpassning har gjorts av intervjuarbetet i Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer för att
motsvara färdtjänstlagens sekretesskrav. Under tiden har inga uppgifter om resenärens betyg
på resan kunnat lämnas. Mätningarna återupptogs i slutet av oktober. Varje dag intervjuas 15
resenärer (12 färdtjänstresenärer och 3 sjukresenärer) om sin senaste resa. 89 procent av rese4
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närerna ger det sammanfattande betyget 4 eller 5 för sin senaste resa, vilket är strax under
målet på 90 procent. Vid fråga om hur resenären generellt sett ser på hur deras färdtjänst- respektive sjukresor fungerar ger 77 procent högsta eller näst högsta betyg.
Klagomål och synpunkter som lämnats till färdtjänstens kundtjänst under året rör främst försenade och uteblivna fordon samt bemötande. Synpunkterna vidareförs till leverantörerna och
diskuteras vid uppföljningsmöten.
Tillgängligheten till kundtjänst är mycket sämre än både årets budget och utfallet föregående
år. I början av året ringde många resenärer vid reseproblem orsakade av snö och kyla med
förlängda svarstider som följd. I samband med SL:s omorganisation har många medarbetare
fått nya arbetsuppgifter. Nya kundtjänsthandläggare har skolats in i sina arbetsuppgifter och
färre har funnits tillgängliga för att svara i telefon. I takt med att medarbetarna kommit in i
sina nya arbetsuppgifter har svarstiderna förbättrats. Under hösten var svarstiderna i genomsnitt 190 sekunder jämfört med genomsnittet för året på 201 sekunder.
2.1.3 Ekonomi i balans
Resultatet 2011 uppgår till -91,7 mkr mot ett nollresultat i budgeten. Överskridandet beror på
en ökande resevolym i kombination med en högre kostnad per resa och en minskad budget.
Utfallet 2010 uppgick till -43,0 mkr vid årets slut. Färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen, som ansvarar för tillståndsgivning och tilldelning av resor, informeras löpande om det
ekonomiska läget. Inga åtgärder har hittills beslutats för att begränsa överskridandet. Färdtjänstverksamhetens egna möjligheter att påverka resevolymerna är begränsade.

2.2 Kortsiktiga mål i fullmäktiges beslut om mål och budget för 2011
För att styra landstingets verksamheter mot de långsiktiga målen finns följande kortsiktiga
mål i landstingets budget.








Nöjda medborgare
Ekonomi i balans
Stolta medarbetare
Nöjda resenärer
En ledande tillväxtregion
Hållbar miljö
Likvärdig behandling av alla invånare

Färdtjänstverksamheten fokuserar främst på målen Nöjda resenärer och Likvärdig behandling
av alla invånare samt Ekonomi i balans. Nöjda resenärer mäts genom intervjuer, punktlighetsmätningar och mätningar av tillgänglighet till beställningsmottagning, resegaranti och till
kundtjänst. Utfallet kommenteras ovan under uppföljningen av huvudmål. Under hösten har
färdtjänstens deltagande i Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer för betygssättning av olika
aspekter av resan återupptagits. Färdtjänstresandet analyseras årligen ur ett jämställdhetsperspektiv och all statistik i färdtjänstens datalager är könsuppdelad. Färdtjänstverksamheten
strävar efter en ekonomi i balans. Måluppfyllelsen redovisas ovan.
Färdtjänstverksamheten är fullt integrerad i SL och omfattas av SL:s vision att genom kollektivtrafiken bidra till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. För redovisning
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och analys av måluppfyllelse beträffande målen Stolta medarbetare och Hållbar miljö hänvisas till SL:s årsredovisning.
Landstingets budget innehåller följande riktlinjer avseende färdtjänstverksamheten.





Utbyggnaden av närtrafik och linjelagd färdtjänst ska fortsätta och kostnadseffektiva
resformer inom den särskilda kollektivtrafiken ska utvecklas.
Samordningen av tillgänglighetssatsningar inom färdtjänst ska fortsätta och integreras
i övrig kollektivtrafik.
Kvaliteten inom den särskilda kollektivtrafiken skall utvecklas med betoning på kvalitet och kundfokus.
Ansvaret för sjukresor överförs från SL till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

En ny närtrafiklinje har tagits i drift under året. Befintliga linjer har setts över. Inriktningen
för den fortsatta utbyggnaden av närtrafik har karaktären linjelagd färdtjänst, det vill säga en
trafik som kommer nära bostaden och som trafikeras med små fordon med plats för sex resenärer.
Medarbetare som arbetar med färdtjänstfrågor eller har färdtjänstbakgrund bidrar med tillgänglighetskompetens i SL:s tillgänglighetsarbeten och stora trafikupphandlingsprojekt.
Kvaliteten inom den särskilda kollektivtrafiken utvecklas ständigt och följs noga upp med
resenärsfokuserade kvalitetsnyckeltal som redovisas i färdtjänstverksamhetens månadsbokslut
och förvaltningsberättelser. Rullstolstaxi har i stort sett ersatt specialfordon. Rullstolstaxi är
ett resande med kundval för personer med specialfordonstillstånd. Resformen är mycket uppskattad av resenärerna. Sedan rullstolstaxi infördes har det genomsnittliga resandet per person
med specialfordonstillstånd ökat med 45 procent från 38 till 55 resor per person och år.
Avtal har träffats med Hälso- och sjukvårdsnämnden om övertagande av kostnadsansvaret för
sjukresor från 2012.

2.3 Jämställdhet och jämlikhet ur ett medborgarperspektiv
Färdtjänstresenärernas fördelning på kön var vid årsskiftet i stort sett oförändrad jämfört med
tidigare år, det vill säga 66 procent var kvinnor och 34 procent var män.
Det är fler kvinnor än män som reser i färdtjänsten liksom i övrig kollektivtrafik. Kvinnor gör
fler taxiresor per person än män och reser oftare tillsammans med andra resenärer. Männen
gör fler rullstolstaxiresor, längre och därmed dyrare resor.
Vid förändring av resetilldelningen påverkas kvinnor mest, eftersom kvinnor i mindre utsträckning har tillstånd för specialfordon med obegränsat resande och dessutom utgör den
övervägande delen av färdtjänstresenärerna. De förbättrade möjligheterna att resa i tillgänglig
SL-trafik och att göra lokala resor i närtrafiken är till mest nytta för kvinnor, som ofta reser
mera lokalt än männen.
För att färdtjänstresenärerna ska känna sig nöjda är trygghet, service, hjälp och respekt det
viktigaste tillsammans med ett gott bemötande. Utöver kön har enligt gjorda undersökningar
resenärens ålder och typ av funktionsnedsättning betydelse för bemötandet och servicen och
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därmed jämlikheten i färdtjänsten. Dessa faktorer måste således beaktas i färdtjänstens arbete
med jämlikhet och vägas in vid informationshantering, utredningar och beslut. Nämnda jämlikhetsfaktorer är viktiga inslag i utbildningar och utvecklingsprojekt.
I jämställdhets- och jämlikhetsarbete betonas vikten av att beslut och verkställighet i färdtjänstens verksamhet genomsyras av ett jämställdhets/jämlikhetsperspektiv i enlighet med
landstingets och SL:s mål. Färdtjänstens datalager gör det möjligt att kontinuerligt ta fram
köns-, ålders- och funktionsrelaterad statistik. Statistiken utgör underlag för analys av jämställdhet och jämlikhet i färdtjänsten ur ett resenärsperspektiv. Av de sjukresor som beställs
via Färdtjänsten görs 55 procent av kvinnor och 45 procent av män.

2.4

Fördjupad uppföljning av vissa policyer

Färdtjänstverksamheten ingår i SL:s verksamhet och följer därmed landstingets policyer på
samma sätt som SL i övrigt. För uppföljning av färdtjänstverksamhetens följsamhet avseende olika policyer hänvisas därför i första hand till redovisningarna i SL:s förvaltningsberättelse och dess bilaga H Policybeslut och O Avrapportering handikapprogrammet.
2.4.1 Följsamhet policy för intern kontroll
Se SL:s förvaltningsberättelse.
2.4.2 Följsamhet finanspolicy
Färdtjänstverksamheten har egen ekonomi och egen ekonomisk redovisning och följer
landstingets finanspolicy. Se bilaga G Frågeformulär finanspolicy.
2.4.3 Följsamhet folkhälsopolicy
Se SL:s förvaltningsberättelse.
2.4.4 Följsamhet handikapprogram
Se SL:s bilaga O till förvaltningsberättelsen Avrapportering handikapprogrammet.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll
3.1

Verksamhetsförändringar

En ny politisk organisation trädde i kraft i början av 2011. En särskild trafiknämnd ansvarar
för kollektivtrafiken till lands och till sjöss samt för resandet för personer med funktionsnedsättning. Trafiknämndens ansvarsområde omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, Waxholmsbolaget AB samt färdtjänstavdelningen (myndighetsutövning). Till
Trafiknämnden har knutits ett färdtjänstutskott för myndighetsutövning och två beredningar,
en för färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor och en för sjötrafik.
Färdtjänstutskottet har beslutat om en oförändrad resetilldelning på 198 resor per person för
färdtjänstresenärerna år 2011 och givit färdtjänstavdelningen (myndigheten) i uppdrag att se
över regelverket för färdtjänsten i Stockholms län.
Avtalet om specialfordonstransporter upphörde 1 februari 2011. Rullstolstaxi har i samband
därmed fått ett utökat uppdrag och blivit färdtjänstens resform för personer med behov av
specialfordon. Avtalet om rullstolstaxi gäller till 1 oktober 2013. Vissa specialtjänster som
bårtransporter och närtrafik, som tidigare ingick i specialfordonsavtalet har upphandlats sepa7
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rat. En upphandling av rullstolstaxi för personer som ej önskar kundval pågår. En ny närtrafiklinje har i juni tagits i drift i Nynäshamn.
En översyn har gjorts av SL:s organisation och en ny organisation med tydligare beställarfokus startade 1 maj 2011. Färdtjänstverksamheten är fullt integrerad i SL i den nya organisationen, men fortsätter vara en egen ekonomisk resultatenhet.
Kostnadsansvaret för sjukresor ska överföras till hälso- och sjukvården enligt beslut i budget
2011. Avtal har träffats mellan parterna om en överföring från och med 2012.
Upphandling av taxitransporter har genomförts under året. Avtal har träffats med fyra leverantörer för tiden fram till 1 februari 2014. Nuvarande avtal upphör i februari 2012. En utredning om möjligheter och förutsättningar för ett kundvalt färdtjänstresande med taxi har presenterats under våren.

3.2

Verksamhet – produktionsredovisning
Utfall
2011

Utfall
2010

Förändr
20112010

Antal färdtjänsttillstånd den sista
i månaden
- för enbart taxi
- för rullstolstaxi och taxi

71 387

71 188

+199

71 000

+387

58 429
12 958

58 146
13 042

+283
-84

58 100
12 900

+329
+58

Antal personer med färdtjänsttillstånd under året

82 458

82 079

+379

82 000

+458

3 953
3 162
2 453
709
735
56

3 789
3 037
2 418
619
694
58

+164
+125
+35
+90
+41
-2

3 689
2 959
2 353
606
670
60

+264
+203
+100
+103
+65
-4

44,3

42,7

+1,6

41,7

+2,6

Antal resor totalt (1 000-tal)
Färdtjänstresor
Taxiresor
Rullstolstaxi/Specialfordon
Sjukresor
Tjänsteresor
Antal resor per person

Budget Förändr
2011 UtfallBudget

I slutet av 2011 uppgick det totala antalet personer med färdtjänsttillstånd till 71 387 eller
3,4 procent av länets befolkning, vilket är samma andel som för riket totalt. Antalet tillståndshavare har varit tämligen konstant de senaste tre åren och ökat med totalt en procent
sedan 2008. Antalet personer med taxitillstånd har ökat med 1 009 medan antalet med tillstånd för specialfordon minskat med 275. Tilldelningen av resor, det vill säga minimivolymen resor som alla färdtjänstresenärer får tillgång till har ökat från 140 till 198 resor under
samma tidsperiod. Resenärsutvecklingen har tillsammans med resetilldelningen stor betydelse för resevolymerna och följs löpande.
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Den totala resevolymen 2011 överstiger den budgeterade volymen med totalt 264 000 resor,
eller 7 procent. Färdtjänstresorna överstiger budget med 203 000 resor eller 7 procent, fördelat på 100 000 taxiresor och 103 000 rullstolstaxi/specialfordonsresor. Orsaker till den ökade
resevolymen gentemot budget är bland annat övergången till rullstolstaxi med kundval, årets
snörika inledning, de senaste årens ökade resetilldelning samt en budget som förutsätter ett
minskat resande. Sjukresorna överstiger budgeten med 65 000 resor. Tjänsteresorna ligger
4 000 resor under budget.
Jämfört med föregående år har antalet resor ökat med 164 000 eller 4 procent. Färdtjänstresorna har ökat med 125 000 varav taxiresorna utgör 35 000 och resorna med rullstolstaxi/specialfordon 90 000. Sjukresorna och tjänsteresorna har ökat med tillsammans 41 000
resor. Det genomsnittliga resandet per person har också ökat med 4 procent.
I genomsnitt gjordes 44,3 färdtjänstresor per person år 2011, vilket är 2,6 resor mer än budget
och 1,6 resor mer än 2010. Specialfordonsresenärerna gjorde i genomsnitt 54,7 resor, vilket är
7,7 mer än budget och 7,2 resor mer än föregående år. Taxiresenärerna gjorde 34,4 resor per
person, vilket är 1,2 resor mer än budget och 0,4 resor mer än föregående år.
Enligt uppgifter i Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer reser 21 procent av färdtjänstresenärerna i den allmänna kollektivtrafiken mer än en gång per månad.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat
Resultaträkning (Mkr)
Landstingsbidrag
Resenärsavgifter, färdtjänst
Resenärsavgifter, sjukresor
Övriga intäkter

Bokslut
2011
963,3
136,6
34,5
12,5

Bokslut
Förändr
2010
%
946,0
2%
128,6
6%
31,4
10%
19,1
-35%

Budget
Avvik
2011
%
963,3
0%
126,0
8%
31,0
11%
18,0 -31%

Verksamhetens intäkter
Köpt färdtjänsttrafik
Sjukresor
Tjänsteresor
Övriga kostnader

1 146,9
-950,5
-236,9
-11,6
-38,7

1 125,1
-894,4
-221,5
-11,2
-39,5

2%
6%
7%
4%
-2%

1 138,3
-870,5
-222,7
-12,1
-32,6

1%
9%
6%
-4%
19%

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

-1 237,7
-0,1
-0,8

-1 166,6
-1,1
-0,4

6%
-91%
100%

-1 137,9
0,0
-0,4

9%
100%
100%

-91,7

-43,0

Resultat

0,0

4.1 Årets resultat
Färdtjänstverksamhetens resultat för år 2011 är ett underskott på 91,7 mkr att jämföra med ett
budgeterat nollresultat. Resultatet är 48,7 mkr sämre än föregående år. Avvikelsen hänför sig
huvudsakligen till högre kostnader för färdtjänsttrafiken än budgeterat, vilket specificeras och
analyseras närmare i det följande. Den totala resevolymen låg i slutet av året 7 procent över
budget och 4 procent över utfallet 2010. Budgeten 2011 förutsätter ett minskat resande jämfört med 2010.
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4.2 Avvikelse mot periodiserad budget
Årets intäkter överstiger budget med 8,6 mkr eller en procent. Kostnaderna överstiger budgeten med 100,4 mkr eller 9 procent. Avvikelserna specificeras nedan.

Textkommentar
Resenä rsavgifter, höjt högkostnadsskydd
Resenä rsavgifter, fler färdtjänstresor än budget
Resenä rsavgifter, fler sjukresor än budget
Minskad uthyrning av kommunikationsutrustning,
färre tjänsteresor och minskad försäljning av
utbildning
Köpt färdtjänsttrafik, ökning m ed 203 000 resor
Sjukresor, ökning med 65 000 resor
Tjänsteresor, minskning med 4 000 resor
Övriga kostnader, främst IT-kostnader
Avskrivningar och finansnetto
S:a avvikelse

Intäkt
Avvikelse Ack
utfallperiodbudget
4,0

Kostnad
Avvikelse Ack
utfallperiodbudget

Resultat
Avvikelse Ac k
utfa llBeslut av LF/LS
periodbudget
(Belopp)
4,0

6,6
3,5

-5,5

8,6

-80,0
-14,2
0,5
-6,1
-0,6

-5,5
-80,0
-14,2
0,5
-6,1
-0,6

-100,4

-101,9

0,0

4.3 Intäkter
De totala intäkterna för året uppgår till 1 146,9 mkr att jämföra med budgeten på 1 138,3 mkr.
Intäktsöverskottet på 8,6 mkr förklaras huvudsakligen av ökade resevolymer och ett höjt högkostnadsskydd. Ökningen motverkas av minskade intäkter för såld utbildning och uthyrd
kommunikationsutrustning.
Jämfört med utfallet 2010 ökar intäkterna med 2 procent eller 21,8 mkr. Den budgeterade
intäktsökningen är 1 procent jämfört med bokslutet 2010. Avvikelsen avser ett ökat landstingsbidrag, ökade resenärsintäkter och minskade hyres- och utbildningsintäkter.
Landstingsbidraget har ökat med 17,3 mkr eller 2 procent jämfört med 2010.
Resenärsavgifter. Färdtjänstresenärernas avgift för gjorda resor beslutas av landstingsfullmäktige och uppgår till 70 kr per påbörjad tremilssträcka. Högkostnadsskyddet för färdtjänstresor följer SL:s pris på månadskort och höjdes den 1 september 2011 från 690 till 790 kr per
månad för fullbetalande och från 420 till 490 kr för resenärer med pensionärsrabatt. I vissa
fall betalas i stället en särskild avgift på 50 procent av taxameterbeloppet för resa som ej följer
regelverket för färdtjänstresa. En medresenär kan tas med för 20 kr per resa. Färdtjänstresenärer reser med SL utan avgift och kan då ta med sig en medresenär avgiftsfritt. Resenärsavgiften faktureras resenären månatligen.
Avgiften för sjukresor är 140 kr per resa med taxi, tåg eller flyg. För resa i eget fordon och för
anslutningsresa är avgiften 50 kr per resa. Högkostnadsskydd finns och uppgår till 1 400 kr
per tolvmånadersperiod. Avgiftsnivån beslutas av landstingsfullmäktige. Avgiften faktureras
resenären.
Resenärsavgifterna har ökat med 11,1 mkr eller 7 procent jämfört med 2010 till följd av höjt
högkostnadsskydd och ökade resevolymer.
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Intäkter för tjänsteresor. Färdtjänsten handlar upp tjänsteresor för andra landstingsförvaltningars/bolags räkning. Färdtjänsten betalar leverantören för utförda resor och fakturerar den
beställande förvaltningen motsvarande belopp. Intäkterna från tjänsteresor ska täcka kostnaderna för dessa resor. Färdtjänsten tar därutöver ut en avgift för att täcka sina administrationskostnader. Tjänstereseintäkterna understiger budget som en följd av lägre resevolym. Detsamma gäller vid en jämförelse med utfallet 2010.
Övriga intäkter utgörs av intäkter för försäljning, vidarefakturering av sjukresor, inkassoåterbäring med mera. Övergången till rullstolstaxi medför att budgeterade intäkter för specialfordonsentreprenörernas hyra av kommunikationsutrustning till sina fordon och köp av viss förarutbildning ej influtit. Jämfört med 2010 har övriga intäkter minskat med 5,5 mkr eller 71
procent.

4.4 Kostnader
De totala kostnaderna för året uppgår till 1 238,7 mkr inklusive avskrivningar och finansnetto
att jämföra med budgeten på 1 138,3 mkr. Kostnadsökningen på 100,4 mkr eller 9 procent
gentemot budget förklaras huvudsakligen av förändrade resevolymer.
Jämfört med utfallet 2010 ökar kostnaderna med 6 procent eller 70,6 mkr. Den budgeterade
kostnadsförändringen är en minskning med 3 procent jämfört med bokslutet 2010. Avvikelsen
avser ökade resevolymer.

4.5 Personal
Färdtjänstverksamheten ingår i SL:s organisation och har ingen egen personal. Se vidare SL:s
förvaltningsberättelse.

4.6 Köpt trafik
Årets kostnader för köpt trafik uppgår till 1 199,0 att jämföra med budgeten på 1 105,3 mkr.
Kostnadsökningen på 93,7 mkr eller 8 procent gentemot budget förklaras huvudsakligen av
ökade resevolymer. Prisutveckling utöver budget svarar för 9,1 mkr av budgetöverskridandet.
Budgetavvikelserna analyseras vidare nedan.
Jämfört med utfallet 2010 ökar kostnaderna med 6 procent eller 71,9 mkr. Den budgeterade
kostnadsförändringen är en minskning med 2 procent jämfört med bokslutet 2010. Avvikelsen
avser ökade resevolymer och prisutveckling. Färdtjänstresorna har ökat med 125 000 resor
eller 4 procent och sjukresorna med 41 000 resor eller 6 procent.
Färdtjänstresor med taxi. Kostnaderna för färdtjänstresor med taxi uppgår till 577,0 mkr, en
kostnadsökning jämfört med budget på 25,3 mkr eller 5 procent. Den genomsnittliga kostnaden per resa är 235 kr mot budgeterade 234 kr. Antalet taxiresor, totalt 2 453 000 resor, överstiger budgeten med 100 000 eller 4 procent. Ökningen mot 2010 är 17,2 mkr och 35 000 resor.
Färdtjänstresor med rullstolstaxi/specialfordon. Kostnaderna för färdtjänstresor med rullstolstaxi/specialfordon uppgår till 298,4 mkr. Det är en ökning med 55,8 mkr eller 23 procent
jämfört med budget. Antalet resor uppgår till 709 000, en ökning mot budget med 103 000
resor eller 17 procent. Kostnaden per resa har ökat från budgeterade 400 kr till 421 kr. Ökningen mot 2010 är 35,7 mkr och 90 000 resor.
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Sjukresor. Sjukresor utförs med såväl taxi som rullstolstaxi. Kostnaderna för sjukresor uppgår
till 236,9 mkr. Det är en ökning med 14,2 mkr eller 6 procent jämfört med budget. Antalet
sjukresor uppgår till 735 000, en ökning mot budget med 65 000 resor eller 10 procent. Kostnaden per resa har minskat från budgeterade 332 kr till 322 kr. Ökningen mot 2010 är 15,4
mkr och 41 000 resor.
Tjänsteresor. Kostnaderna för tjänsteresor uppgår till 11,6 mkr, vilket är 0,5 mkr eller 4 procent lägre än budgeterat. Antalet resor uppgår till 56 000 och har minskat med 4 000 resor
eller 7 procent i förhållande till budgeten. Genomsnittskostnaden per resa har ökat till 207 kr
mot budgeterade 202 kr. Jämfört med 2010 ökar kostnaderna med 0,4 mkr medan antalet resor minskar med 2 000.
Köp av övrig trafikverksamhet. Kostnaderna för köp av övrig trafikverksamhet 75,1 mkr avser närtrafiken 42,5 mkr, avgift till SL för färdtjänstresenärernas nyttjande av kollektivtrafiken
i länet 31,7 mkr och Arlanda Express 0,9 mkr. Kostnaderna är 1,1 mkr eller 4 procent lägre än
budget på grund av senare utbyggnad av närtrafiken än budgeterat. Jämfört med 2010 har
kostnaderna ökat med 3,1 mkr för en nyinrättad närtrafiklinje och helårskostnader för två linjer som togs i drift under 2010.

4.7 Övriga kostnader
Övriga driftkostnader består främst av kostnader för förvaltning och utveckling av IT-stödet
till färdtjänstverksamheten. Här ingår också kostnader för färdtjänstverksamhetens ekonomiadministration och informationsproduktion. Kostnaderna uppgår till 38,7 mkr, vilket är en
ökning på 6,1 mkr eller 19 procent jämfört med budget. Avvikelsen avser ej budgeterade
kostnader för ekonomiadministration, kundförluster och telefoni. Jämfört med 2010 minskar
kostnaden med 0,8 mkr.

4.8 Kapitalkostnader
Årets utfall för avskrivningar och finansnetto är 0,9 mkr mot budgeterade 0,4 mkr. Utfallet
föregående år var 1,5 mkr. Skillnaden mellan åren avser huvudsakligen avskrivningar. Inga
investeringar har gjorts de senaste två åren.

4.9 Trafikslagsindelad sammanställning utfall
Kollektivtrafik för personer med
funktionsnedsättning (mkr)
Taxitrafik
Rullstolstaxi/specialfordonstrafik
Övrig trafik
Produktionskostnad

Utfall
2011
-577,0
-298,4
-75,1
-950,5

Budget
Avvikelse
2011 Utf -Budget
-551,7
-25,3
-242,6
-55,8
-76,2
1,1
-870,5
-80,0

Utfall
Förändring
2010 utfall 11-10 %
-559,8
3,1%
-262,7
13,6%
-72,0
4,3%
-894,5
6,3%

Kostnaderna för färdtjänsttrafiken utgör 77 procent av färdtjänstverksamhetens kostnader.
Kostnaderna överstiger budgeten med 80,0 mkr eller 6 procent. Avvikelsen mot budget speglar förändringarna i resevolym och kostnad per resa. Volymen taxiresor överstiger budget
med 100 000 resor medan rullstolstaxiresorna är 103 000 fler än budget. Kostnaden per färdtjänstresa är också högre än budget. Kostnaderna för övrig trafik, främst närtrafiken understiger budget på grund av en något långsammare utbyggnad än budgeterat.
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Antalet färdtjänstresenärer överensstämmer i stort med budget. Det genomsnittliga resandet
per resenär har ökat med 4 procent för taxiresenärerna och med 16 procent för rullstolstaxiresenärerna jämfört med budget. Den ökade resebenägenheten bedöms bero på övergången till
rullstolstaxi med kundval och större reseutbud för rullstolsburna resenärer, de senaste årens
ökade resetilldelning samt den snörika och kalla vintern i början av året.
Jämfört med 2010 års utfall har kostnaderna för färdtjänstresor ökat med 56 mkr eller 6 procent till följd av ökade resevolymer och prisutveckling samtidigt som budgeten för 2011
minskat i förhållande till utfall 2010.

4.10 Resultatdisposition
Det ekonomiska resultatet för färdtjänstverksamheten, ett underskott på 91,7 mkr, balanseras
enligt gällande regelverk för resultatenheter inom landstinget i ny räkning i avvaktan på överföring till koncernfinansiering.

4.11 Investeringar
Färdtjänstverksamheten har ej gjort några investeringar under året. Investeringsbudgeten uppgår till 0,3 mkr.

4.12 Balansräkning
Balansräkning (Mkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
varav k assa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Förändring
Mkr

0,0

0,1

-0,1

6,9
-43,4

55,8
11,1

-48,9
-54,5

6,9

55,9

-49,0

-44,1
0,0

4,7
0,0

-48,8
0,0

0,0
51,0

0,0
51,2

0,0
-0,2

6,9

55,9

-49,0

Skulder
Långsfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

Tillgångarnas liksom det egna kapitalets förändring förklaras av utvecklingen av årets resultat
från ett underskott på 43,0 mkr år 2010 till ett underskott på 91,7 mkr vid slutet av 2011.
Skuldsättningen avser leverantörsskulder och upplupna kostnader för köpt trafik.

4.13 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys bifogas förvaltningsberättelsen.

5 Ledningens åtgärder
Färdtjänstverksamhetens styrmedel för att påverka resevolymerna är i dagsläget begränsade
till information och samverkan. När det gäller färdtjänstresor fattar färdtjänstutskottet (myndigheten) besluten om såväl färdtjänsttillstånd som resetilldelning och beträffande sjukresor
tilldelas resorna av vårdgivaren. Inom färdtjänstverksamheten följs utvecklingen av resandet
och dess ekonomiska konsekvenser noga. Utvecklingen rapporteras regelbundet till SL:s ledning och till ledningen för färdtjänstavdelningen (myndighetsutövningen) för att åtgärder ska
kunna beslutas vid en ogynnsam utveckling. Inga begränsande åtgärder har beslutats under
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2011. Från och med år 2012 kommer kostnadsansvaret för sjukresor övergå till Hälso- och
sjukvårdsnämnden enligt landstingsbeslut.

6 Specifika ägardirektiv
Verksamheten bedrivs inom ramen för SL:s specifika ägardirektiv.

7 Produktivitet
Produktiviteten för färdtjänst mäts i bokslutssammanhang som det antal resor, färdtjänstresor,
sjukresor och tjänsteresor sammantaget, färdtjänstverksamheten fått fram per nyttjade 1000
kronor, det vill säga det totala antalet resor delat med verksamhetens totala kostnad för köpt
trafik i tkr. År 2010 var produktiviteten 3,24 resor per 1000 kr. År 2011 var motsvarande tal
3,29 resor per 1 000 kr räknat i fasta priser, vilket innebär en ökning av produktiviteten med
1,7 procent. Trafikkostnaderna fördelade per resa har ökat med 1,9 procent, vilket är mindre
än ökningen av index på 3,7 procent, vilket påverkar produktiviteten positivt. Volymökningen
beträffande resor har också varit högre än prisökningarna. Se också bilaga A Produktivitet.

8 Personal
Färdtjänstverksamheten är en del av SL:s organisation och har ingen egen personal. Se vidare
SL:s förvaltningsberättelse.

9 Miljö
Färdtjänstverksamheten ingår i SLs miljöledningssystem. All miljöredovisning återfinns därmed i SL:s förvaltningsberättelse och dess bilagor.

10 Upphandling och inköp
SL svarar för upphandlingen av färdtjänster. Färdtjänstverksamheten ingår därmed i det
frågeformulär avseende uppföljning av landstingets upphandling och inköp som besvarats
av SL och som lämnas som bilaga till SL:s förvaltningsberättelse.

11 Övrigt
Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

12 Bilagor
A
G

Produktivitet
Frågeformulär finanspolicy

13 Kontaktpersoner
Kontaktperson är Lena Östlund, verksamhetscontroller SL.

14 Nämnd/styrelsebehandling
Denna förvaltningsberättelse för helåret januari-december 2011 behandlas av Trafiknämnden och SL:s styrelse 2012-02-21.
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Stockholm 2012-01-30

Anders Lindström
Verkställande direktör
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Bilaga. Produktivitetsuppföljning i bokslut 2011, sida 1
Rapporterande enhet : Färdtjänstverksamhet (2550) och
Färdtjänstnämnden (2540)
Gråmarkerade celler fylls i (övriga celler beräknas automatiskt)
Kostnader anges med positiva tal (d.v.s. med motsatt tecken i förhållande till resultaträkningen)
Uppgiftslämnare:
Telefon:
Datum:

Lena Östlund
08-686 1679
2012-01-27
Bokslut
2010

Bokslut
2011

Förändring
2011 vs 2010

Totalkostnad (tkr)
1. Totalkostnad enligt Controller (enligt def. sida 3)
2. Jämförelsestörande kostnader (enligt 12 nedan)
3. Justerad totalkostnad, löpande priser (=1.-2.)
4. Index fasta priser (enl. bilaga)
5. Justerad totalkostnad, fasta priser 2011 (=3.*4.)

1 128 646

1 199 950

6,3%

1 128 646
1,037
1 169 954

1 199 950

6,3%

1 199 950

2,6%

3 789
71,2
53,2

3 953
71,4
55,4

4,3%
0,3%
4,0%

297 874

303 554

1,9%

3,36

3,29

-1,9%

3,24

3,29

1,7%

Verksamhetstal
6. Antal resor (tusental)
7. Antal färdtjänstresenärer (tusental)
8. Antal resor/ antal färdtjänstresenärer

Nyckeltal, löpande priser
9. Just. totalkostnad(3.)/ antal resor (kr/resa)

Produktivitetstal, löpande priser
10. Antal resor/justerad totalkostnad(3.),(resor/tkr)

Produktivitetstal, fasta priser
11. Antal resor/justerad totalkostnad(5.),(resor/tkr)

Jämförelsestörande kostnader
Beskrivning av jämförelsestörande kostnad
A.
T ex personalkostnader/övr kostnader
B.
C.
D.
E.
12. Summa (skrivs in vid punkt 2 ovan samt till
relevanta delar även vid punkt 14 nästa sida)

Bokslut
Bokslut
2010
2011
Belopp (tkr) Belopp(tkr)

0

0
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Bilaga. Produktivitetsuppföljning i bokslut 2011, sida 2

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Förändring
2011 vs 2010

Totalkostnad exkl. kapitalkostnader (tkr)
1. Totalkostnad enligt Controller (enligt def. sida 3)
13. Kapitalkostnader Controller (enligt def. sida 3)
14. Jämförelsestörande kostnader (enligt 12 ovan)
15. Just. totalkostnad exkl. kapitalkostnader *
16. Index fasta priser (enl. bilaga)
17. Just. tot.kostnad exkl. kapitalk. i fasta priser **

1 128 646
1 551

1 199 950
963

6,3%
-37,9%

1 127 095
1,0366
1 168 347

1 198 987

6,4%

1 198 987

2,6%

*) Rad 14. = 1.-13.-14.
**) Rad 17 = 15.*16.

Jämförelsestörande faktorer - markera med kryss

Ja

Finns jämförelsestörande poster (netto minst 1% av beräkningsunderlaget):
Finns jämförelsestörande förändringar för verksamhetstal (minst 1% av total):
Om ja-kryss preciseras kostnaderna i tabellen jämförelsestörande poster på föregående sida. Om den
jämförelsestörande förändringarna avseer verksamhetstal kan de redovisas i kommentarfältet nedan.

Kommentarer om utvecklingen av produktivitetstalen samt övrigt:

Kommentar - Se förvaltningsberättelsen
I samråd med SLL Ekonomi och finans har beslutats att denna produktivitetsberäkning endast ska
avse kostnaderna för köpt trafik vid resultatenheten 2550 Färdtjänstverksamhet och där omfatta
controllerraderna 5399, 6710 och 6720 i stället för totalkostnaderna.

Definitioner och mätmetoder preciseras nedan

Nej
X
X
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Generella definitioner
Aktuella kostnader och verksamhetstal i ovanstående sammanställning bygger till stora delar på de
uppgifter som rapporteras av resultatenheten i Controller
Jämförelsestörande kostnader avseende produktivitetsuppföljning rapporteras dock av
resultatenheten enbart i ovanstående sammanställning

Följande controllerrader ingår i 1.Totalkostnad respektive 13.Kapitalkostnader i sammanställning ovan:

7899
7920
8499
8598

S.a Verksamhetens kostnader
S:a Avskrivningar
S:a Finansiella intäkter
S:a Finansiella kostnader

Totalkostnad
X
X
X
X

Kapitalkostnader
X
X
X

Jämförelsestörande faktorer =
Jämförelsestörande kostnader som sammanlagt uppgår till minst 1% av totalkostnaden (enligt definition ovan)
Jämförelsestörande förändringar för verksamhetstal som uppgår till minst 1% av beräkningsunderlaget
Med jämförelsestörande kostnader i ovanstående sammanställning avses t.ex. reavinster, engångsposter,
vissa avsättningar i samband med affärsöverlåtelser och större strukturella förändringar samt verksamhetsförändringar som ej påverkar kostnader och verksamhetstal parallellt. OBS ! Denna definition skiljer sig från
definitionen av Controller konto 7670 "Jämförelsestörande poster" i resultaträkningen.
Justerad totalkostnad = Totalkostnad med avdrag för relevanta jämförelsestörande kostnader
Motsvarande definition gäller för Justerad totalkostnad exklusive kapitalkostnader

Definitioner Färdtjänstnämnden
Antal resor = Förflyttning av en resenär inklusive ledsagare, barn, medresenärer och passagerare
från en adress till en annan. Resor i SL- och närtrafik ingår ej och därmed ej kostnaden för dessa.
Antal färdtjänstresenärer = Antal personer med tillstånd att använda särskild kollektivtrafik

Mätmetoder Färdtjänstnämnden
Antal resor mäts kontinuerligt i fordon och från beställningssystemet och samlas i databasen "Lagret".
Enligt färdtjänsten finns ingen mätosäkerhet för denna del av verksamheten. Antal resor i SL-trafiken
och i närtrafiken mäts ännu inte direkt utan uppskattas och ingår ej nämndens redovisade
verksamhetstal.
Antal färdtjänstresenärer mäts dagligen och summeras månatligen, halvårsvis och årsvis samt
hittills under innevarande år. Mätning görs också den sista i varje månad. Uppgifterna samlas i databasen
"Lagret".

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga G

Frågeformulär avseende uppföljningen av
landstingets finanspolicy år 2011
Förvaltning/bolag:
2550 Färdtjänstverksamheten
Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har
följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot
finanspolicyn skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.
Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.
Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med
kryss)?
Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo
på respektive konto vid bokslutstillfället.
Svar:
Ja …..
Kontoförande institut: ………………………………………………………………..……….
Kontonummer: ……………………………………………………………………………..…
Syfte med kontot: ……………………………………………………………………………..
Saldo: ……………………………………………………………….………………………..
Kontoförande institut: …………………………………………………………………………
Kontonummer: ………………………………………………………………………………..
Syfte med kontot: ……………………………………………………………………………..
Saldo: ……………………………………………………………….………………………..
Nej X

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?
Svar:
Nej
Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?
Svar:
Nej
1 (2)
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Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)
Svar:
Nej
Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd
med AB SLL Internfinans)
Svar:
Nej
Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?
Svar:
Nej
Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?
Svar:
Nej
Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?
Svar:
Nej
Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?
Svar:
Nej

2 (2)
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Bolagsstyrelse: Waxholms Ångfartygs AB
Verksamhet: Waxholmsbolaget upphandlar kollektivtrafik på vatten i Stockholms hamn och
skärgård samt godstrafik för skärgården. Waxholmsbolaget äger, försäkrar och har det
övergripande förvaltningsansvaret för det egna strategiskt viktiga tonnaget. Bolaget har ansvar för
trafikplanering, trafikledning, trafikupplysning, taxe- och kortadministration, information och
marknadsföring samt övrig kundservice.
Bolagets organisationsnummer: 556087-9859.
Bolagets ägare: Landstingshuset i Stockholm AB, 556477-9378, säte Stockholm.

1

Sammanfattning 2011 och förväntad utveckling 2012
1.1 Sammanfattning 2011
Resultat Waxholmsbolaget (Mkr)
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Resultat
Omsättning för året uppgår till 343 mkr en ökning med 10 mkr dvs. 3 procent efter justering av
engångsposter 2010 med 3 mkr. Verksamhetens resultat visar ett överskott på 0,1 mkr i enlighet
med budget. Det positiva resultatet har kunnat uppnås genom ett utmanande arbete med att öka
intäkterna och reducera kostnaderna. En nödvändighet till följd av lägre finansiering av
Waxholmsbolagets åtagande än som ursprungligt planerades. Resultatutvecklingen under året
förväntades därför bli negativ.
Reduceringsarbetet startade omedelbart efter årsskiftet och fick till följd att resultatet legat på en
positiv nivå i stort sett hela året. Intäkterna har ökat bl.a. på grund av ökat resande såväl i
skärgårds- som i hamntrafiken och påverkbara kostnader som t ex köp av externa tjänster,
tillsättning av vakanser samt visst underhåll har hållits tillbaka. Bränslekostnaderna, som varit
högre än budget under hela året, har planat ut och avviker i lägre grad än vad som befarats.
Resultatet är 2 mkr lägre än prognosen i november beroende på högre trafikrelaterade kostnader i
slutet av året. Jämfört med föregående år är resultatet 1 mkr lägre, vilket tillskrivs den lägre
graden av finansiering. Produktiviteten har ökat med 5,3 procent och totalkostnaderna i fasta
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priser har minskat med 1,4 procent inklusive kapitalkostnader och 2,3 procent exklusive
kapitalkostnader mellan 2011 och 2010. Taxorna har varit oförändrade under året.
Ställning
Balansomslutningen utgjorde 486 mkr och ökade med 48 mkr under året vilket beror på att
anläggningstillgångarna ökat i takt med investeringar samt att upplåning skett för att finansiera
livstidsförlängande reinvesteringar i tonnaget, vilket ökade långfristiga skulder. Vid årets slut var
likviditeten god. Kassa och bank uppgick till 45 mkr varav delar avsåg upplåning för kommande
utgifter för investeringar. Det egna kapitalet var oförändrat 43 mkr inklusive årets resultat och
dispositioner inom koncernen LISAB.
Investeringar
Investeringarna uppgick under året till 60 mkr och avsåg i huvudsak fartyg. Tidigareläggning av
åtgärder i två av V-fartygen gör att investeringarna var 5 mkr högre än budget. Avskrivningar
uppgick till 36 mkr, varav 33 mkr avsåg fartyg.
Nyckeltal
Skattefinansieringsgraden var oförändrad 63 procent jämfört med föregående år och 1 procent
lägre än budget, vilket förklaras av såväl högre intäkter som lägre kostnader. Antal passagerare per
utbudstimme i hamntrafiken ökade med 17 och beror på att antalet resenärer ökat med drygt 7
procent jämfört med föregående år. Vid årets utgång var antalet årsarbetare 28, oförändrat
jämfört med föregående år och 2 årsarbetare lägre än budget, vilket beror på att vakanser ännu ej
är tillsatta.
Politiska beslut
Inför året beslutades om en ny politisk styrning av trafikverksamheten inom landstinget. Den
politiska ledningen utgörs från 2011 av Trafiknämnden, Trafiknämndens beredning för
sjötrafik samt styrelsen. Styrelsen samt bolagets VD är gemensam för enheter inom
Trafiknämnden.
Ett uppdrag till nämnden att upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken präglade
Waxholmsbolaget under året. Ett förslag till inriktningsbeslut har varit föremål för politisk
beredning. Beslut om att genomföra en RFI (Request For Information) i slutet av året gav
intressenter möjlighet att framföra synpunkter och förslag rörande utveckling av
skärgårdstrafiken. Arbetet med RFI:n fortsätter under 2012.
Verksamhet
Upphandling
Under året genomfördes flera upphandlingar och avtal tecknades för svävartrafik, godsbokning
och landtransporter av gods till godsterminaler samt avtal för slutförande av genomgripande
renovering av V-båtarna, en djurgårdsfärja samt det hundraelvaåriga motorfartyget Västan. För
att stödja och effektivisera upphandlingsarbetet kommer ett webbaserat upphandlingssystem att
anskaffas och implementeras i det kommande arbetet.
Förvaltning av tonnage
Underhåll på ångfartygen och avhjälpande underhåll relaterat till isgång under den hårda och
långa vintern har till stor del genomförts under 4:e kvartalet. Det omfattande renoveringsprojektet
avseende Västan har påbörjats och kommer att vara slutfört till sommaren 2012. Investeringsprogrammet för de fem ”V-båtarna” har fortsatt under året och slutförs under 2012. De två sista
fartygen har genom optionsutlösning påbörjats under 4:e kvartalet. Kompletterande inredningsarbeten har genomförts respektive påbörjats för ytterligare två fartyg. I anslutning till dessa
investeringsprojekt har värmepumpar tillförts i syfte att i första hand reducera bränsleförbrukningen för uppvärmning av vinterupplagda fartyg.

4

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse

Studier har initierats avseende livstidsförlängning av äldre tonnage, snabbåtarna Skärgården och
Roslagen respektive de isgående Waxholm I och Waxholm II. Livstidsförlängning av dessa fartyg
bedöms, med hänsyn till trafikbehov och teknisk status, som nödvändig om inte nytt tonnage kan
anskaffas som ersättning. Tankar finns att göra en särskild satsning på Waxholm I i syfte att
utprova ett miljökoncept med biogas som drivmedel i ett gas-elektriskt maskineri, förutsatt att
logistik och infrastruktur kan utvecklas för biogasförsörjning av fartyg i Stockholm.
En preliminär studie av diesel-elektriskt maskineri i ett av de större, isgående fartygen, Söderarm,
har genomförts inför framtida maskinbyte i detta fartyg. Trots en hög investeringskostnad för ett
sådant maskineri finns fördelar över fartygets livslängd rörande avgasemissioner och
kostnadsdrivande slitage på motorer vid isgång. Konceptet provas i mindre skala i projektet
”Västans bevarande”.
Trafikplanering
Den planerade passagerar- och godstrafiken motsvarade i huvudsak 2010 års utbud. De smärre
trafikförbättringar som genomfördes riktade sig främst till de bofastas resebehov. Den hårda
isvintern i början av 2011 innebar att resenärerna inte fick glädje av den kompletterande trafik
med snabbgående tonnage som för tredje året var planerad för att förkorta restiderna på den långa
Husarötraden.
Den sena islossningen våren 2011 innebar att den planerade starten för vårtidtabellen den 15 april
fick senareläggas till påskhelgen 21-24 april i norra skärgården och på norra Husarötraden. Tack
vare kraftiga, isbrytande fartyg, en ökad tillgång på svävare och möjligheten att med kort varsel
hyra in vinterförstärkt tonnage, upprätthölls vintertrafiken 2011 helt utan större förseningar.
Hamntrafiken med Djurgårdsfärjan på linjen Slussen-Skeppsholmen-Djurgården är en
betydelsefull del av Stockholms kollektivtrafik. Den trafikökning som genomfördes vardagar
sommaren 2010 med extrafärjor under sommarmånaderna för att minska trängsel och förbättra
säkerhet och trygghet ombord, behölls 2011 och har bidragit till att resandet har ökat
Marknadsföring och information
Under hösten lanserades en ny hemsida för att förbättra informationen om resmöjligheter och
utbud. Hemsidan har en layout och navigation som liknar SLs för att resenärerna ska känna igen
sig. Samtidigt med lanseringen av ny hemsida introducerades en app för Iphone för
informationen om turutbud och störningsinformation.
Under året har samarbetet med Visit Skärgården utökats och Waxholmsbolaget är numera
adjungerade i bolaget Öppen skärgårds styrelse liksom Skärgårdsstiftelsen.
Ett arbete har påbörjats med att ta fram en besöksstrategi för Stockholm med målet att öka
besöksnäringen med 50 procent till år 2020. Styrgrupp och initiativtagare till Stockholmsstrategin
2020 är Stockholms Visitors Board, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, SHR, Stockholms Hamnar,
Stockholms Kulturförvaltning, Stockholmsmässan, Swedavia, Sensk Handel, Visit Sweden och
Öppen Skärgård. Waxholmsbolaget är representerat i strategiarbetet för utveckling av
besöksnäringen i Stockholms skärgård. Syftet är att stimulera näring som i avsevärt högre grad än
idag kan bidra till tillväxt, sysselsättning och en livskraftig skärgård hela året, samt stärka och
stödja besöksmålet Stockholm. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stockholms
stad/Stockholm Visitors Board, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting
Skärgårdsstiftelsen, Waxholmsbolaget, Öppen Skärgård, SIKO samt kommunerna Haninge,
Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Södertälje, Vaxholm, Värmdö och Österåker.
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1.2 Förväntad utveckling 2012
Den nya kollektivtrafiklagen föreslås kompletteras för att även omfatta sjötrafik i ett förslag från
Näringsdepartementet. Sjötrafiken föreslås då omfattas på samma sätt som landtrafiken av den
nya lagen. Det är rimligt att anta att detta kan göras gällande på sjötrafiken från tidigast andra
kvartalet 2012.
Sjötrafiken har alltid varit avreglerad och öppen för konkurrens. Så vad gäller konkurrens får den
nya lagen ingen direkt effekt på Waxholmsbolagets verksamhet. Däremot skulle lagändringen
innebära att Waxholmsbolagets verksamhet vad gäller den upphandlade trafiken omfattas av
bland annat bestämmelserna för beslut om allmän trafikplikt. Detta innebär en ny process och nya
regleringar för hur Waxholmsbolaget kan och får ingå trafikavtal, en process som är betydligt
längre i tid än dagens upphandlingsprocess. Eftersom det inte är klart om lagen kommer att
omfatta sjötrafik råder det osäkerhet kring förutsättningarna för upphandling under 2012 och
framåt. Beroende på utfallet av förslaget till komplettering av den nya lagen kan Waxholmsbolaget
få behov av att vidare justera sin upphandlingsplan för trafikdrift. Lagen innehåller även andra
bestämmelser vad gäller exempelvis trafikinformation som också kan komma att ha påverkan på
Waxholmsbolagets verksamhet.
Upphandling
I princip alla trafikavtal upphör inom 1-4 år. Bland annat managementavtalet som omfattar
driften av huvuddelen av Waxholmsbolagets fartyg. En handlingsplan för avtalen har tagits fram
med förslag till åtgärder för hantering av respektive avtal såsom förlängning, ny upphandling etc.
Handlingsplanen har presenterats under hösten men något beslut har inte fattats i avvaktan på
beslut om ärendet om helhetsupphandling av skärgårdstrafiken. Detta medför svårigheter att
planera och genomföra upphandling i god tid för att på ett hållbart sätt garantera trafikförsörjningen.
Under 2012 kommer riktlinjer och rutiner för inköp och upphandling att införas och tillämpas
samt arbetet med omvärldsbevakning att vidareutvecklas. Införande av ett webbaserat
upphandlingssystem med inriktning att även införa en avtalsdatabas och dokumentdatabas, för att
på så sätt få överblick och kontroll över den totala avtalshanteringen, sker under 2012.
Fler tjänster ska upphandlas på affärsmässig grund och inom ramen för LOU under 2012.
Förvaltning av tonnage och övrig infrastruktur
Investeringar i nya fartyg är inte planerade i budget för 2012. Omfattande reinvesteringar i
befintligt, äldre tonnage krävs för att långsiktigt säkerställa sjövärdighet, arbetsmiljö,
drifttillgänglighet samt kravuppfyllnad avseende miljö och tillgänglighet för funktionshindrade.
Under 2012 krävs således studier och framtagning av underlag för dessa reinvesteringar. Den
speciella miljösatsningen som omnämnts för Waxholm I medför behov av ingående
marknadsanalys kring bl a biogasdrift.
Som framgår under 4.1 nedan har ett klart behov av investering i nytt tonnage identifierats. Under
2012 kommer därför ett såväl tekniskt som ekonomiskt beslutsunderlag att tas fram rörande 1 – 2
mindre, enklare och grundgående åretruntfartyg.
Entreprenörernas incitament för att utveckla sitt eget tonnage har under 2011 påtagligt
försämrats. Anledningen till detta är den rådande avtalssituationen, där flertalet avtal löper ut
inom kort, och de osäkerheter om framtida trafikupphandlingar som uppfattats utifrån politiska
signaler. En helt avgörande faktor för utveckling av entreprenörernas tonnage är avtalslängder
som står i paritet med avskrivningstider för de investeringar som är nödvändiga.
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Inför planerad investering i ny terminal vid Allmänna Gränd, för Djurgårdsfärjorna, kommer
framtagningen av upphandlingsunderlag att slutföras under våren 2012. En reviderad
projektkalkyl visar på att investeringsutgiften för detta objekt kommer att överskrida budget.
De under 2010 återupptagna besiktningarna av trafikbryggor i skärgården har fortsatt under 2011,
så att flertalet bryggor (över 300 st.) nu är nybesiktigade. Brygghållare, som till större delen utgörs
av enskilda ägare, föreningar/motsvarande, har tillskrivits där gränssättande brister har
uppdagats. Allmänt sett håller skärgårdsbryggorna numera en god standard. Nybyggnation och
omfattande reparationer innebär höga kostnader för brygghållarna samtidigt som möjligheterna
till bidrag från samhället idag är ytterst begränsade. Detta har Waxholmsbolaget påtalat för såväl
Trafikverket, som Länsstyrelsen och landstinget eftersom denna infrastrukturfråga inte inryms i
Waxholmsbolagets uppdrag och således inte heller inom den finansiering som bolaget erhåller
från landstinget. Det är av avgörande betydelse att de bryggor som trafikeras kan erbjuda en
godtagbar säkerhet för såväl passagerare som besättningar och fartyg. Waxholmsbolagets
normer/riktlinjer för nya trafikbryggor, som utarbetats i samråd med dåvarande Vägverket, är i
behov av utveckling, huvudsakligen vad gäller dimensionerande belastningar relaterade till det
moderna tonnaget och krav på tillgänglighet. Detta utvecklingsarbete har påbörjats under 2011.
Trafikplanering
Vid årsskiftet 2011/2012 trädde en ny vilotidslag i kraft för skärgårdsbåtarnas besättningar. Under
hösten inventerades därför vintertrafiken och fartygens trafikomlopp för att klargöra huruvida de
nya arbetstimmarna skulle medföra ändrade omlopp och högre kostnader. Sedan smärre
förskjutningar av vissa turer genomförts påverkar den nya vilotidslagen inte nämnvärt
trafikbudgeten för vintertrafiken. Under vintern har arbetet med eventuella konsekvenser för de
mer trafikintensiva vår- och sommarperioderna påbörjats.
I samband med Stockholms stads ombyggnad av Slussen måste det i framtiden möjliggöras att
sjötrafik kan vara en del av en väl fungerande kollektivtrafik enligt direktiv från SLL.
Waxholmsbolaget deltar därför i en arbetsgrupp som diskuterar bland annat utformningen av
Slussens terminal för Djurgårdsfärjan, tilläggsplatser för övrig skärgårdstrafik samt eventuell
medverkan till kompletterande båttrafik i samband med Slussens ombyggnad.
Trafiknämnden ska under 2012 fortsätta att utreda behovet av båttrafik på Stockholms inre vatten
genom att utveckla försök med nya pendelbåtslinjer. Detta arbete har påbörjats i SL:s regi och
Waxholmsbolaget är delaktiga i arbetet.
Marknadsföring och information
Under 2012 kommer ett pilotprojekt för test av SL Access att genomföras för skärgårdstrafiken på
Waxholmsbolagets fartyg på linjen mellan Stavsnäs och Sandhamn samtidigt som en pilot för ehandel genomförs.
Waxholmsbolaget kommer under 2012 att ta fram en grafisk profil, arbeta med en
varumärkesstrategi tillsammans med SL och ta fram en säljprocess med marknadsplan med
utgångspunkt från verksamhetsplanen.
Den 1 januari 2012 kommer kontanttaxan i hamntrafiken att höjas med 5 kronor per biljett.

2

Ägarförhållanden

Waxholmsbolagets moderföretag är Landstingshuset i Stockholm AB vars moderföretag är
Stockholms läns landsting. Waxholmsbolaget är delägare i Samtrafiken i Sverige AB med 2,12
procent motsvarande en aktiepost om 30 aktier á 1 000 kronor, totalt 30 000 kronor.
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Den politiska ledningen utgörs av Trafiknämnden, Trafiknämndens beredning för sjötrafik
samt styrelsen. Bolagets VD är gemensam för de inom Trafiknämnden verksamma enheterna.

3

Uppföljning av mål
3.1 SLL huvudmål

Alla invånare i Stockholms län ska ha rätt till en kollektivtrafik som är pålitlig, trygg och prisvärd.
Två av huvudmålen för landstinget och Waxholmsbolaget för 2011 är
 Förbättrad tillförlitlighet och kvalitet i kollektivtrafiken – Punktlighet, nöjda resenärer
 En ekonomi i balans - resultat i balans och 100 procent självfinansierade reinvesteringar

Mål
Tillförlitlighet

Uppfyllt
mål?

Bokslut
2011

Mål
2011

Bokslut
2010

Punktlighet

Ja

87

83

78

Nöjda kunder / resenärer

Ja

93

92

89

Årets resultat mkr

Ja

0

0

1

Dimension/parameter

Kvalitet

Ekonomi i balans

3.1.1 Tillförlitlighet
Mätning av tillförlitligheten görs genom tidspassning vid Strömkajen, Vaxholm, Stavsnäs och
Sandhamn. Mätningen avser avgångar och ankomster i rätt tid för samtliga fartyg som går i
skärgårdstrafiken. En differens på +3 minuter accepteras vid avgångar och +/-5 minuter
accepteras från angiven ankomsttid. Utfallet för året är 87 procent dvs. 9 procentenheter högre än
föregående år och 4 procentenheter högre än målvärdet. Målet på 83 procent har uppnåtts.
Faktorer som generellt påverkar tidshållningen är svåra isförhållanden, längre perioder av våroch höststormar samt ett större resandeunderlag än normalt under högsäsong. Förbättringen
jämfört med 2010 förklaras av att isförhållandena 2010 var besvärligare då isen lade sig redan i
december till skillnad mot 2011 då isen inte låg vid årets utgång. Under 2011 hade
Waxholmsbolaget också ett färre antal resande under juli månad i jämförelse med 2010 vilket
bidragit till det förbättrade resultatet.
Från och med 2012 kommer kriterierna för mätningarna att ändras i syfte att förbättra kopplingen
mellan de olika trafikslagen och nå bättre samordning med SL:s trafik. Underlag för mätningarna
kommer då att utgöras av förseningar till knutpunkterna Strömkajen och Vaxholm samt till
samtliga replipunkter i skärgården där övergång mellan trafikslagen båt och buss/tåg sker.
Utfallet av tillförlitlighet 2011 enligt den nya mätmetoden var 91 procent och 89 procent år 2010
en förändring med 2 procentenheter. Mål för Waxholmsbolagets tillförlitlighet för 2012 enligt
samma mätmetod har beräknats till 91 procent.
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3.1.2 Kvalitet
Kvalitet mäts genom att undersöka kundnöjdheten. Detta sker genom enkäter ombord fyra gånger
per år på egna och på upphandlade entreprenörers fartyg. Resultatet bidrar till att identifiera
problemområden och genererar åtgärdsmatriser som används i det löpande kvalitetsarbetet som
bedrivs i samarbete med managerföretagen och entreprenörerna.
Waxholmsbolagets trafik visar höga tal för kundnöjdhet. Trafiken fungerar väl med få tekniska
haverier och avvikelser mot tidtabell. Resultatet av kundenkäterna för helåret 2011 för
Waxholmsbolagets fartyg är 93 procent nöjda resenärer, vilket är 4 procentenheter högre än
föregående år. Bl a har förbättring nåtts avseende trygghet och säkerhet under resan medan
överensstämmelse tidtabell med önskemål har försämrats. Den kvalitetsfråga som rangordnades
högst var tryggt/säkert som nådde 96 procent. Målet på 92 procent har nåtts.
För inhyrda fartyg var resultatet 88 procent nöjda kunder en förbättring med 2 procentenheter
jämfört med 2010. Även med entreprenörers fartyg upplever 95 procent av resenärerna,
oförändrat mot föregående år, att de reser tryggt och säkert.
Ett sammanvägt kvalitetsvärde 2011 för Waxholmsbolagets och entreprenörers fartyg var 91
procent, en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2010.
Waxholmsbolagets kvalitetsarbete i övrigt omfattar följande
 målrelaterat arbete utifrån från fullmäktiges övergripande mål avseende trafikarbetet
 kvalitetskrav vid upphandling och tecknande av trafikavtal
 kvalitetsarbete som rör investeringar/reinvesteringar och underhållsarbete
 kvalitetsarbete som förbättrar tillgängligheten för funktionshindrade
Waxholmsbolaget anses tillhöra de främsta i branschen beträffande tillämpning av modern teknik,
miljöhänsyn och tillgänglighet för funktionshindrade. Tillsammans med ett systematiskt och
kvalitetssäkrat förebyggande underhåll läggs grunden för rätt kvalité på verksamheten i stort.
Resultatet av kvalitetsarbetet avseende upphandlade entreprenörers egna fartyg är beroende av
dessa fartygsägares investeringsmöjligheter. Kravställning sker genom avtalen, dialog och
uppföljning. Detta har resultat i en rad förbättringar, såväl vad gäller fartygsstandard som
miljöanpassning (moderna motorer) som tillgänglighet.

3.1.3 Ekonomi i balans
Årets resultat motsvarar fullmäktiges resultatkrav om 0,1 mkr. En reducering med 15 mkr av
ursprungligt finansieringsbehov har åstadkommits genom ökade intäkter och minskade
kostnader. Åtgärd för att öka intäkterna är en ändrad rutin för värdering av försäljning av s.k.
värdekort. Detta har skett efter samråd med företagets revisorer. Därutöver har återhållsamhet av
utgifter för påverkbara kostnader såsom rekrytering av vakanser, köp av tjänster främst ITtjänster samt viss förskjutning av underhåll av maskiner i ångfartygen till kommande år bidragit
till det positiva resultatet.

3.2 Kortsiktiga mål i Fullmäktiges beslut om mål och budget för
2011
Waxholmsbolaget redovisar inte kundnöjdhet för befolkningen då bolaget inte ingår i mätningar
enligt Kollektivtrafikbarometern.
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Waxholmsbolagets mätningar för ”kunder i tid” redovisas ovan i avsnitt 3.1 om tillförlitlighet som i
detta fall avser tidspassning.

3.3 Fullmäktiges uppdrag
I landstingsfullmäktiges beslut om mål och budget för 2011 uppdrogs till Trafiknämnden att
upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken. Nämnden lämnade uppdraget SL:s VD, som
tillsatte en utredning. I utredningen deltog även Waxholmsbolagets tidigare VD i arbetet med en
nulägesbeskrivning av bolaget. Arbetet resulterade i ett förslag till inriktningsbeslut, som varit
föremål för politisk handläggning under hösten. En livlig diskussion har förts i media och många
intressenter har velat påverka beslutet. Detta har resulterat i ett politiskt beslut att genomföra en
RFI (Request For Information) riktad till allmänheten, företagare, politiker m.fl. intressenter.
RFI:n beräknas vara genomförd i februari 2012, varefter beslut om inriktningen kommer att
fattas.

3.4 Jämlikhet och jämställdhet ur ett medborgarperspektiv (Alla
invånare ska behandlas likvärdigt)
Waxholmsbolaget strävar efter att vara ett gott resealternativ oavsett ålder, kön eller förmåga. Ur
medborgarperspektivet erhålls bra kunskap från de årliga kundundersökningarna, som genomförs
i skärgårdstrafiken. Undersökningarna är könsuppdelade och en sammanställning av svaren visar
hur kvinnor och män upplever Waxholmsbolagets trafik och service. Statistiken visar bl.a. på en
mindre övervikt av kvinnliga resenärer. Resultaten beaktas när utveckling av trafik och teknik sker
samt vid avtalsuppföljning. Under 2011 har fyra kundundersökningar genomförts och analyserats
för att kunna tillhandahålla god trafik och service till våra resenärer. Se även avsnitt 3.5.4 om
följsamhet av handikapprogram samt bilaga O Uppföljning av program för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning.
Under året har i samarbete med Visit Skärgården genomförts en informationsaktivitet om resande
i skärgården riktad mot nyinflyttade invånare.

3.5 Fördjupad uppföljning av vissa policyer
3.5.1 Följsamhet policy för intern kontroll
Har nämnd/styrelse beslutat om reviderad intern kontrollplan under verksamhetsåret?
Svaret är JA.
Styrelsen beslutade i mars 2011 om intern kontrollplan för 2011. Den interna kontrollplanen
omfattar olika risker och bedömning av grad av risk i bolagets verksamhet. Dessa är
omvärldsrisk, koncentrationsrisk, operativ risk, IT-risk, legal risk, finansiell risk och risk för
förtroendeskada. En åtgärdsplan har upprättats innehållande de områden där graden av risk
anses vara betydande. Uppföljning av åtgärdsplanen sker i samband med årsbokslut. Vissa
åtgärder ska färdigställas under 2011 medan de flesta åtgärderna är av löpande karaktär. Den
interna kontrollplanen förnyas årligen.

3.5.2 Följsamhet finanspolicy
Inga avsteg från landstingets finanspolicy har gjorts.
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3.5.3 Följsamhet folkhälsopolicy
Har förvaltningen/bolaget en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy
och landstingets handlingsplan för hälsa?
Ja
Nej
Kommentar
X
Har förvaltningen/bolaget ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?
Ja
Nej
Kommentar
X
Har förvaltningen/bolaget under året fattat beslut som stödjer landstingets folkhälsopolicy eller
på annat sätt verkat för att genomföra policyn?
Ja
Nej
Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
X
Ange om förvaltningen/bolaget utför annat folkhälsoarbete utöver det som nämnts i frågan ovan?
Ja
Nej
Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete
X
Några särskilda mål för folkhälsopolicyn har inte definierats då målen ska omfatta
kärnverksamheten. Folkhälsomålet kan i väsentliga delar anses inbyggt i verksamheten. Genom
att utveckla skärgårdstrafiken och därmed kunna ge fler människor möjlighet till rörlig aktivitet
ökas livskvalitet och välmående.
I enlighet med handlingsplanen Handling för hälsa erbjuds alla anställda friskvårdsbidrag. Ingen
tobaksreklam förekommer ombord på Waxholmsbolagets fartyg. Kostpolicyns intentioner har
integrerats i tillämpliga delar i Waxholmsbolagets verksamhet.

3.5.4 Följsamhet handikapprogram
Waxholmsbolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla normer och genomföra åtgärder för att
underlätta för funktionshindrade i skärgårds- och hamntrafiken. Samarbete sker med bl.a. med
Skärgårdsstiftelsen, handikapporganisationer, SL och färdtjänsten. Tillgänglighetsinformation
finns på den gemensamma reseplaneraren och av tidtabellerna framgår fartygens tillgänglighet för
passagerare med rörelsehinder. I särskilda informationsrapporter redovisas även tillgänglighet för
passagerare med synnedsättning och bryggors tillgänglighet. Entreprenörers ombordanställda
samt terminalpersonal är utbildade i bemötande med fokus på passagerare med olika typer av
funktionshinder.

4

Verksamhetens omfattning och innehåll
4.1 Mångfald och övriga verksamhetsförändringar

Upphandling
Arbetet med att fastställa en strategisk plan för upphandlingar och inköp i Waxholmsbolaget
påbörjades under hösten 2011 och arbetet fortsätter 2012. Detta innebär att rutiner och riktlinjer
kommer att kopplas till olika processteg för att medarbetare inom bolaget på ett enklare sätt ska
kunna utföra uppgifter inom detta område. Samt att Waxholmsbolaget, som är en upphandlande
enhet, ska följa LOU på ett tillfredsställande sätt.
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Genomgång av Waxholmsbolagets avtal har gjorts under 2011 och arbetet med att strukturera en
avtalsdatabas och en kategorisering av avtalen påbörjades under hösten 2011. I februari 2011
lämnades en rapport från Landstingsrevisorerna till styrelsen rörande en revision om
direktupphandlingar inom landstinget. Revisionskontoret lämnade följande rekommendationer
till granskade nämnder och styrelser:
 Säkerställ en tillräcklig styrning och intern kontroll av rutiner kring upphandling för att
undvika otillåtna direktupphandlingar och utnyttja konkurrensen bättre.
 Kontrollera följsamheten till ramavtal, förbrukning, behov av nya ramavtal, använt
upphandlingsförfarande m.m. genom regelbundna uppföljning av anlitade leverantörer.
Arbete med detta påbörjades 2011 och kommer med ökad intensitet att fortgå under 2012, bl a
genom införande av ovan nämnda rutiner och riktlinjer.
Arbetet med genomgripande översyn av trafikavtalen fortsätter. Under 2011 har förlängning skett
av avtal med förlängningsmöjlighet och avtal som måste upphandlas under 2012 är under
beredning för upphandling.
Waxholmsbolaget har ansvar för godsbefordran i Stockholms skärgård. För de landbaserade
transporterna av gods och bokning av dessa avropas numera tjänster från Medicarrier/ SLL
Transport med vilka Waxholmsbolaget tecknat avtal. Genom att anlita SLL Transport kan
Waxholmsbolaget nyttja de transportavtal som dessa upphandlar. SLL Transport har ett
samarbete med bolagets tidigare leverantör Västberga Åkeri bl.a. för godsterminalverksamheten.
Under året har upphandling skett av svävartrafik, som ersätter turer med traditionella vinterbåtar
då isränna inte får eller kan brytas. Nytt avtal har tecknats med Vånö Skärgårdsliv AB.
Ett tillägg till avtal om vintertrafik i norra skärgården har tecknats vilket innebär att ett av
Waxholmsbolagets fartyg kommer att användas i trafik vid issituation som kräver isbrytning. Den
entreprenör som sköter trafiken har tagit sitt fartyg ur drift då dess sjösäkerhet inte kan
garanteras.
Det kulturhistoriska fartyget Västan genomgår för närvarande omfattande renoveringsarbete.
Upphandling och avtal för detta tecknades under 2011. Upphandling av renovering och
ombyggnad av färjan Djurgården 10 har genomförts. Projektet slutförs under 2012.
Motorbyten och andra livstidsförlängande renoveringsåtgärder har genom upphandlingar
genomförts respektive påbörjats för så kallade V-båtar, byggda under perioden 1990-1993 samt
för djurgårdsfärjor. Projekten rörande dessa båda fartygstyper planeras fortgå under 2011 och
avslutas under 2012.
Framtagning av upphandlingsunderlag för ny färjeterminal vid Allmänna Gränd har genomförts.
Arbetet har påskyndats för att kunna hålla tidigare plan för upphandling under 2012.
Förvaltning av tonnage
Inom området förvaltning och utveckling av eget tonnage har under 2011 ansvarsfördelningen
mellan operatörer av fartygen och Waxholmsbolaget som ägare tydliggjorts. Operatörerna
hanterar och beställer det löpande, periodiska underhållet som fastställs av Waxholmsbolaget i ett
nyanskaffat underhållssystem, där även tillsyns- och underhållsåtgärder reglerade av
tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen ingår. Vid behov avropar operatörerna teknikstöd från
Waxholmsbolagets teknikavdelning, t ex vad avser kartläggning av tekniska problem som underlag
för specifikationer och beställningar. Waxholmsbolaget hanterar i regel tekniska delar i haverier
samt uppgraderingar, ombyggnader, och livstidsförlängningar av fartygen, i nära dialog med
operatörerna.
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Genom leveransen 2010 av det nya fartyget Gällnö kunde den gamla trotjänaren Ramsö utbjudas
till försäljning enligt beslut i Trafiknämnden. I slutet av 2011 inleddes efter budgivning
förhandling för slutförande av affären i början av 2012.
Reservtonnage vintertid är idag säkerställt genom driftsäkerhetshöjande åtgärder på Waxholm I
och ett monterbart, anpassat landgångssystem på Djurgården 9. Det senare, i kombination med
ett nytt fartcertifikat för E-område, medför möjligheter att vid behov sätta in Djurgården 9 i
vintertrafiken i Vaxholmsområdet (Ramsösund). Härigenom kan då ett kraftigare och mer
kapacitetsstarkt, isgående fartyg frigöras för trafik där issituationen är svårare.
Större investeringar/reinvesteringar eller särskilda satsningar under 2011 har utgjorts av:
 Fortsatt uppgradering och livstidsförlängning av ”V-båtar”
 Fortsatt renovering och ombyggnad av Djurgårdsfärjor
 Omfattande livstidsförlängande investering i motorfartyget Västan (”historiskt tonnage”)
 Påbörjande av program för miljöinvesteringar i form av värmepumpar, syftande till
bränslebesparingar då fartygen ligger vinterupplagda.
 Fortsatta ombyggnader av fartygens värmesystem, för att tillvarata värme från
framdrivningsmotorena och därmed reducera värmepannornas bränsleförbrukning.
De omfattande maskin- och skrovarbeten som inletts under 2011 på ångfartygen Norrskär och
Storskär kommer att fortsätta under 2012. Åtgärderna är av största betydelse för att säkerställa
fartygens fortlevnad. Den mycket omfattande investeringen i det gamla motorfartyget Västan
slutförs under 2012. Därmed kan utprovning och utvärdering av den för Waxholmsbolaget nya
diesel-elektriska framdrivningen påbörjas, vilket ses som mycket värdefullt inför kommande
reinvesteringar i det isgående tonnaget.
Under 2011 har ett tidigare isgående entreprenörsfartyg i det norra trafikområdet av ägaren tagits
ur trafik på grund av ålder och teknisk status. Farledsdjup inom aktuellt trafikområde medger inte
att något befintligt fartyg kan sättas in som ersättning om trafiken ska kunna utvecklas eller ens
upprätthållas fullt ut. Svävarlösningar kan delvis tillgripas men begränsas av tillgänglighet och
förmåga att forcera isrännor, huvudsakligen i Furusundsleden. Detta har lett till påbörjande av en
utkastprojektering av en mindre, enklare fartygstyp för åretrunttrafik, i första hand syftande till en
välgrundad kostnadsbedömning av en sådan investering. Fartygstypen ska vara lämplig även inom
andra trafikområden, bl a för RUFS-trafik.
Genomförda rekryteringar under 2010 har medfört att Teknikavdelningen under större delen av
2011 varit fullbemannad. Kvalificerat teknikstöd till fartygsoperatörerna har därmed kunnat
tillhandahållas och under året har ett nytt, ombordbaserat underhållssystem implementerats. Ett
effektivt teknikstöd har kunnat säkerställas genom huvudkontorets lokalisering i fartygens
omedelbara närhet, då de är förtöjda vid terminalpunkten Strömkajen eller service- och
uppläggningskajen i Nybroviken.
Trafikplanering
Trafikverksamheten har fungerat mycket bra under året och fortsätter att utvecklas. Cirka trettio
trafikavtal med olika löptider sörjer för trafikförsörjningen. Transportarbetet utförs med fyra
säsongsbundna tidtabeller som grund och utförs med i princip inga inställda turer. Bastrafiken
införs successivt enligt gällande regionplan RUFS 2010. Genom utökning av flottan år 2010 av de
två moderna, isgående fartygen Nämdö och Gällnö har ett etappmål uppnåtts avseende
förutsättningarna för att leva upp till en god trafikstandard året runt enligt intentionerna i RUFS.
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Helikoptertrafik betjänar bofasta på öar utan reguljär båttrafik vid isbildning i skärgården. Denna
trafik har i likhet med vintern 2010 utnyttjats i mycket hög utsträckning, då isläget fortsatt var
besvärligt under de första månaderna av 2011.
Linjen Ropsten-Tranholmen-Storholmen fick ökad trafik fr o m våren, i samband med att en ny
entreprenör övertog linjen. I takt med att antalet bofasta ökar på båda öarna kommer alltfler
önskemål om trafik även vintertid.
Cinderella-båtarnas turer till Husarö/Möja och Sandhamn återinfördes i Waxholmsbolagets
tidtabeller inför sommaren. Waxholmsbolagets periodkort och båtluffarkort gäller på Cinderellabåtarna, i övrigt gäller särskild taxa.
Under hösten öppnades trafik på Ekholmen utanför Nämdö. Sandhamn fick ytterligare en godstur
under höstturlistan, med avgång från Stavsnäs på torsdagar. Två kvällsturer fredagar på traden
Årsta-Utö har utökats att gå hela hösttidtabellen.
Tidtabellsmässig samordning finns mellan Waxholmsbolagets trafik vid replipunkter där
omstigning sker mellan kollektivtrafik på land och på vatten. I Waxholmsbolagets tidtabeller
annonseras all planerad trafiksamordning för att underlätta skärgårdsresor som delvis sker med
buss eller lokaltåg.
Marknadsföring och information
Under året har ett flertal projekt genomförts för att förbättra biljettsystemet och förenkla rutiner
för resenärerna. Arbetet med implementeringen av SL Access som nytt betalsystem har fortsatt
med ett pilotprojekt i hamntrafiken. Möjlighet att betala med SMS-biljetter ombord på
Djurgårdsfärjan kom igång i slutet av augusti. Waxholmsbolaget använder samma teknik som SL
har för validering av SMS-biljetterna på bl a Gullmarsplan.
Samarbetet med Visit Skärgården utökas och försäljningen av paket, olika erbjudanden i
skärgården tillsammans med en båtresa överförs vid årsskiftet 2011/2012 till Visit Skärgården,
som är skärgårdens resebyrå och marknadsföringsorganisation.

4.2 Verksamhetsproduktion

Ve rksamhe tstal
Utbudstimmar
- varav skärgårstrafik
- varav hamntrafik
Passage rare 1000-tal
- varav skärgårdstrafik exkl Cinderella
- varav hamntrafik
Gods

Bokslut
2011
65 807
56 270
9 537
4 027
1 682
2 345
6 681

Bokslut
2010
69 887
60 340
9 547
3 820
1 632
2 188
6 431

Förändring
%
-5,8%
-6,7%
-0,1%
5,4%
3,1%
7,2%
3,9%

Budget
2011
71 450
61 950
9 500
3 777
1 674
2 103
6 500

Avvikelse
%
-7,9%
-9,2%
0,4%
6,6%
0,5%
11,5%
2,8%

Produktionen utgörs av utbudstimmar i hamn- och skärgårdstrafik och motsvarar den
tidtabellssatta linjetrafiken. Vid behov kan förstärkningstrafik sättas in vilket främst sker under
sommarsäsongen. Antal passagerare visar produktionsnyttjandet. Den stränga vintern i början av
året medförde att helikoptertrafik i skärgården nyttjades i högre grad än normalt. Antal ton gods
utgör Waxholmsbolagets frakthantering i skärgården.
Produktionen, dvs. antal utbudstimmar i skärgårds- och hamntrafiken uppgår sammanlagt till

14

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Årsbokslut 2011
Förvaltningsberättelse

65 807 och är 6 procent dvs. 4 080 timmar lägre än utbudet 2010 och 8 procent dvs. 5 643 timmar
lägre än budget. En förändrad rapportering av turer i skärgårdstrafiken i planeringssystemet
Rebus medför att jämförelse med budget och utfall föregående år inte är relevant. En del av
minskningen kan dock förklaras av senareläggning av vårtidtabellen med anleding av isläget i
skärgården. Utbudet i hamntrafiken är i nivå med föregående år och något högre än budget.
Antal passagerare är sammanlagt 4 027 000 och är 5 procent dvs. 207 000 fler än 2010. Ökning
har skett såväl i skärgårdstrafiken som i hamntrafiken med 3 procent dvs. 50 000 respektive 7
procent dvs. 157 000 passagerare. Den budgeterade resandeökningen baseras på ett genomsnittligt resandeutfall under de fem senaste åren plus en antagen resandeökning i skärgårdstrafiken med 2,5 procent. Budgeten har med råge infriats. Den stora ökningen i hamntrafiken
tillskrivs ett ökat nyttjande av det nya SL Access-kortet, som gäller som färdbevis i hamntrafiken.
Resandeökningen har även fått genomslag på trafikintäkterna i hamntrafiken som är drygt 2 mkr
högre än 2010.
Antal ton gods är 6 681 vilket är 4 procent dvs. 250 ton högre än 2010 och 3 procent dvs. 181 ton
högre än budget. Från att under 2008 haft en stadigt sjunkande godsvolym så noterades under
senare delen av 2009 en trend med ökande godsvolymer. Under 2010 har trenden planat ut men
nu ökar godstrafiken åter. Godset utgörs i huvudsak av byggmaterial och livsmedel.
Säsong

Dec

Jan

Feb

Mars

April

2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

59 494
60 900
53 240
59 609
47 354

43 207
41 082
43 422
50 971
50 078

41 944
43 468
43 144
46 339
42 230

53 431
57 259
47 973
56 413
55 627

93 727
76 412
104 338
82 206
108 451

Totalt
Jan-Mar
138 582
141 809
134 539
153 723
147 935

Totalt
Dec-Apr
291 803
279 121
292 117
295 538
303 740

Resandet i skärgårdstrafiken under vintersäsongen ökar sett i ett längre tidsperspektiv. Nedan
visas resandeutvecklingen under vinterperioden de senaste fem åren. Sett i femårsperspektivet har
resandet under perioden januari - mars ökat med 7 procent och perioden december – april med 4
procent. Beroende på när påsken infaller har betydelse för resandeutfallet i respektive period.
Säsongen 2010-2011 inföll påsken mitt i april, vilket kan skönjas i statistiken. Det låga
resandeutfallet perioden dec – feb 2010-11 får tillskrivas den stränga vintern med mycket snö och
is i skärgården som försvårar resandet och vintervistelser i fritidshus.
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5

Verksamhetens ekonomiska resultat
Bokslut
2011
215
106
22

Bokslut
2010
212
100
24

Förändring
%
2%
6%
‐10%

Budget
2011
215
99
20

Avvikelse
%
0%
7%
8%

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Köpt trafik
Reparation, underhåll
Driftkostnader fartyg
Övriga kostnader

343
‐18
‐199
‐15
‐46
‐20

336
‐22
‐187
‐16
‐38
‐30

2%
‐21%
6%
‐5%
21%
‐34%

334
‐22
‐193
‐19
‐44
‐12

3%
‐19%
3%
‐22%
5%
67%

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

‐297
‐36
‐10

‐293
‐34
‐8

1%
3%
35%

‐290
‐34
‐10

2%
5%
8%

0

1

Resultaträkning (Mkr)
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag
Biljettintäkter/Resenärsavgifter
Övriga intäkter

Resultat

0

5.1 Årets resultat
Årets resultat är 0 mkr, vilket är 1 mkr lägre än föregående år och i enlighet med budgeterat
resultat. I 2010 års resultat ingår resultatpåverkande post med 3 mkr från reavinst vid försäljning
av fartyg.
Verksamhetens intäkter 343 mkr är 9 mkr dvs. 3 procent högre än budget, att jämföra med
budgeterad utveckling -2 procent. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkt från
biljettförsäljning på grund av ökat resande, försäljning av material och varor såsom bränsle samt
från en förändrad rutin för värdering av försäljning av s.k. värdekort äldre än fem år. Överskottet
används till att täcka del av den reduceringspost om 15 mkr som ingick i kostnadsbudgeten.
Jämfört med föregående år är intäkterna 7 mkr dvs. 2 procent högre och förändringen härrör från
högre biljettintäkter och ökat tillskott från SLL med 3 mkr.
Biljettintäkterna är låga mellan januari-april och september-december medan cirka 70 procent av
biljettintäkterna flyter in mellan maj-augusti. Beroende på vädret under denna period kan utfallet
fluktuera som mest +/-10 procent. Budgeterad utveckling för biljettintäkter är genomsnittlig och
grundas på de fem senaste årens utfall samt på ett förväntat ökat resande i skärgårdstrafiken med
2,5 procent.
Verksamhetens kostnader 297 mkr är 7 mkr dvs. 2 procent högre än budget att jämföra med
budgeterad utveckling -1 procent. Avvikelsen mot budgeterad utveckling förklaras av att budgeten
innehöll en reduceringspost som minskade kostnaderna med 15 mkr. Således har 8 mkr av
reduceringsposten kunnat elimineras. Verksamhetens kostnader budgeterades att öka avseende
personalkostnader för två nya medarbetare samt generationsväxling, ökade kostnader för köpt
trafik, driftkostnader för fartyg samt underhåll. Därutöver budgeterades ökning av IT-relaterade
kostnader för utveckling av betalsystem och administrativa system medan övriga administrativa
kostnader budgeterades att minska.
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Kostnaden för köpt trafik budgeterades att öka med index som styrs av löneavtal för ombordanställda samt teknikkostnader. Därutöver påverkas kostnadsutvecklingen av kompensationsersättning till entreprenörerna för drivmedel. I kostnader för köpt trafik inräknas även godstrafik.
Driftkostnader för fartyg avser främst kostnader för drivmedel som budgeterades med
utgångspunkt från Waxholmsbolagets genomsnittliga pris under 2010 plus 5 procent.
Drivmedelspriset är en osäker faktor och svårt att förutsäga. Konsumtionsvolymen har varit
oförändrad mellan åren. Det pris som Waxholmsbolaget betalar för bränslet har ökat med drygt 15
procent sedan årsskiftet.
Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 4 mkr dvs. 1 procent. Förändringen avser
främst ökade kostnader för köpt trafik och övriga driftkostnader för fartyg främst drivmedel.
Övriga kostnader är lägre än föregående år främst beroende på återhållsamhet avseende
administrativa kostnader.

Textkommentar

Intäkt
Avvikelse
bokslut‐
budget

Kostnad
Avvikelse
bokslut‐
budget

Resultat
Avvikelse
bokslut‐
budget

Beslut av
LF/LS/HSN
(Belopp)

Högre biljettintäkter

7,0

7,0

0,0

Högre övriga intäkter

1,7

1,7

0,0

Lägre personalkostnader
Högre kostnad köpt sjötrafik

4,9

4,9
‐0,8

‐0,8

Högre övriga trafiknära kostnader
Lägre kostn reparation/underhåll

‐4,3
4,2

‐1,5

‐1,5

4,2

Högre driftkostnader fartyg
Lägre lokalkostnader

1,4

Lägre övriga kostnader

4,2

Reducering/besparing att uppnå 2011
Högre kapitalkostnader
S:a avvikelse

‐4,3

23,5

1,4
4,2
‐15,0
‐1,9

‐15,0
‐1,9

‐23,4

0,1

0,0

Biljettintäkterna är 7 mkr högre än budget beroende på ett ökat resande samt en förändrad rutin
för värdering av försäljning av s.k. värdekort äldre än fem år. Förändringen medför ökad intäkt
med 3 mkr. Personalkostnaderna är 5 mkr lägre till följd av vakanser och en positiv pensionsskuldförändring. Högre trafiknära kostnader 4 mkr avser köpta tjänster bland annat i samband
med framtagande av upphandlingsunderlag för en ny färjeterminal. Lägre kostnader för
reparation/underhåll beror på att visst underhåll förskjutits framåt i tiden. Högre driftkostnader
fartyg avser bränslekostnader. Lägre övriga kostnader avser främst IT-kostnader och övriga köpta
tjänster. Kapitalkostnaderna är högre på grund av högre avskrivningar på markanläggningar och
fartyg.

5.2 Personal
Bemanningskostnaden är 18 mkr jämfört med budgeterad kostnad 23 mkr. Avvikelsen utgör 20
procent varav lönekostnaderna står för den största avvikelsen. Detta beror dels på att kostnaderna
för företagets VD endast belastat resultatet första halvåret 2011, dels på kostnader för
avtalspensioneringar och dels på ej tillsatta vakanser. I budgeten planerades för rekrytering av
personal, i enlighet med en plan för verksamhetsutveckling jämte arbetet med generationsskiftet.
Den planerade verksamhetsutvecklingen har inte kommit igång under året.
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Bemanningskostnader (Mkr)
Summa personalkostnader
varav förändring sem‐ och löneskuld
varav lönekostnad
varav pensionskostnad
Inhyrd personal

Bokslut
2011

Summa bemanningskostnad

Bokslut
2010

Budget
2011

Avvik
%

18
0
12
2
0

22
‐18%
0 ########
14
‐14%
3
‐33%
1
‐47%

23
‐22%
0 #######
15
‐20%
2
0%
0 #######

18

23

23

Antal årsarbetare DiDiver
Sjukfrånvaromått
Procentuell sjukfrånvaro

Förändr
%

‐19%

‐20%

28
Bokslut
2011

Bokslut
2010
1

Förändr
%‐enh
3

Budget
2011

Avvik
%‐enh

‐200%

100%

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 0,3 mkr vilket är en minskning med 0,3 mkr, dvs. 47
procent jämfört med 2010.
Antal sjukdagar i snitt per anställd var 3,7 under 2011. Detta är en minskning med nästan 5 dagar
från föregående år.
Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl
extratid
Totalt snitt helårsarbete

Bokslut
2011

Bokslut
2010
28

Förändr
%
28

0%

LF/LS/HSN
beslut
(Ja/Nej)

Budget
2011
30

Antal helårsarbetare är oförändrat jämfört med föregående år och 2 årsarbetare lägre än budget.
Det har under året rått en stor osäkerhet kring företagets organisation och verksamhet. Vakanser
har därför inte tillsatts i avvaktan på utredning och beslut.
Företagets värden på måtten helårsarbete närvaro/frånvaro är något förbättrade 2011 jämfört med
föregående år.

5.3 Köpt trafik
Årets utfall för köpt trafik är 199 mkr att jämföra mot budgeten på 193 mkr. Avvikelsen förklaras
av högre kostnader för anbuds- och samarbetstrafik bland annat för att ersätta Waxholmsbolagets
ordinarie fartyg vid reparationer hänförliga till den svåra isvintern samt bränsletillägg enligt avtal
med entreprenörerna. Därutöver belastas årets utfall med högre kostnader för köpta tjänster inför
upphandlingar inom trafikområdet. Delvis på grund av en vakans inom upphandling som tillsattes
under senare delen av året men delvis också för att påskynda arbetet för att kunna hålla plan för
upphandling under 2012.
Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 4 % och utgörs i
huvudsak av indexreglering av managers- och entreprenörsavtal samt IT-tjänster för utveckling av
trafiknära system. Kostnadsökningen uppgår till 6 % jämfört med samma period år 2010.
Förklaring till avvikelsen se ovanstående jämförelse med helårsbudget.

5.4 Reparationer – Underhåll - Driftkostnader
Årets utfall för reparationer och underhåll är 15 mkr att jämföra mot budgeten på 19 mkr.
Avvikelsen förklaras av att visst underhåll skjutits fram.
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Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 22 % och utgörs bland
annat av åtgärder i det historiska tonnaget. Kostnadsminskningen uppgår till 5 % jämfört med
samma period år 2010. Avvikelsen förklaras av att visst underhåll i det historiska tonnaget skjutits
fram till nästa år.
Årets utfall för driftkostnader fartyg är 46 mkr att jämföra mot budgeten på 44 mkr. Avvikelsen
förklaras av högre kostnader för drivmedel som beror på ökade bränslepriser.
Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 17 % och utgörs dels
av förväntad höjning av bränslepriset och dels kostnader för el/vatten/värme till fartygen när de
ligger förtöjda vid bryggor och kajer. Kostnadsökningen uppgår till 21 % jämfört med samma
period år 2010. Avvikelsen förklaras av ökade bränslepriser.

5.5 Övriga kostnader
Årets utfall för övriga kostnader är 20 mkr att jämföra mot budgeten på 12 mkr. Avvikelsen
förklaras av att budgeten innehöll en reduceringspost med 15 mkr, som upparbetats med 8 mkr.
Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 60 %.
Kostnadsminskningen uppgår till 34 % jämfört med samma period år 2010.

5.6 Kapitalkostnader
Årets utfall för avskrivningar är 36 mkr att jämföra mot budgeten på 34 mkr. Avvikelsen förklaras
av högre avskrivningar för markanläggningar och fartyg.
Den budgeterade kostnadsminskningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 1 % och avsåg
markanläggningar. Kostnadsökningen uppgår till 3 % jämfört med samma period år 2010.
Avvikelsen beror på för lågt beräknad budget.
Årets utfall för finansnettot är 10 mkr och är i nivå med budget.
Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2010 är 29 % och avsåg högre
räntekostnader efter ökade investeringar och högre ränteläge på marknaden. Kostnadsökningen
uppgår till 35 % jämfört med samma period år 2010. Avvikelsen beror på ett högre ränteläge än
förväntats.

5.7 Realisationsvinst/förlust
Inga realisationsvinster/förluster finns att redovisa för året.

5.8 Trafikslagsindelad sammanställning utfall
Kollektivtrafiken på vatten
(mkr)
Hamntrafik
Skärgårdstrafik
Produktionskostnad

19

19

0

‐234
‐215

‐249
‐230

15

Förändring utfall
11‐10
%
8,2%
17
2,5%
‐228

15

‐211

Utfall
2011

Budget
2011

Avvikelse
Utf ‐Budget

Utfall
2010

2,0%

Resultatet för hamntrafiken överensstämmer med budget. Dock är intäkterna högre än förväntat
på grund av ökat resande, vilket neutraliseras av ökade kapitalkostnader. Jämfört med 2010 är
resultatet 8 procent högre, vilket beror på ökade intäkter.
Resultatet för skärgårdstrafiken är bättre än budget och är hänförlig till den reduceringspost om
15 mkr som upparbetats genom högre intäkter och lägre kostnader.
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5.9 Resultatdisposition
För 2011
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst
Lämnade koncernbidrag
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Kronor

5.10

Investeringar

Investeringar (Mkr)
Trafikinvesteringar
Maskiner / Inventarier / IT
Mark / Anläggningar
Totalt investeringar

33 049 872
-273 000
158 000
115 060
33 049 932

Bokslut
2011

Nuvarande
status

Budget LF
2011

58
1
1

‐21
8
9

37
9
9

60

‐5

55

Investeringarna budgeterades sammanlagt till 55 mkr år 2011. För fartyg genom reinvesteringar i
V-båtar, säkerhetsinvesteringar såsom livräddningssystem samt helrenovering av Västan. För
maskiner och inventarier genom ett nytt betalsystem, underhållssystem för fartygsunderhåll samt
IT-system. För anläggningar genom ombyggnad av Strömkajen samt ny bunkeranläggning i
Strömkajen.
Den sammanlagda investeringsutgiften uppgick till 60 mkr en avvikelse jämfört med budget med
5 mkr. Orsaken är dels tidigareläggning av investeringsutgift för V-båtarna samt senareläggning av
utgifter för betalsystemet och åtgärder i samband med Strömkajens ombyggnad.
”V-båtar”
Under 1:a och 2:a kvartalet 2011 genomfördes det 2010 upphandlade bytet av framdrivningsmaskineri m m i Vånö samt omfattande renovering av skrov, överbyggnad och inredning.
Samtidigt kompletterades den tidigare uppgraderade Värmdö med ny inredning för besättningen.
VDs beslut om utlösning av option för byte av drivlinor m m i de återstående två båtarna, Väddö
och Viberö medförde påbörjande av dessa arbeten redan under 4: kvartalet 2011. Skälet till detta
var att med hänsyn till bl a varvskapacitet säkerställa återleverans i tid till vårtrafiken 2012. Som
en följd av de tidigt påbörjade varvsarbetena och kontraktsenliga förskottsutbetalningarna kom
betydande delar av investeringsutgifterna för 2012 att tidigareläggas till budgetåret 2011.
Icke tidigare kända, omfattande fuktskador uppdagades då de gamla inredningarna revs, vilket
har medfört tilläggsbeställningar som även dessa i viss mån belastat 2011.
Djurgårdsfärjor
Djurgården 9 återlevererades i april 2011 efter byte av huvudmotor och växlar, livräddningssystem, läns- och brandlarmsystem, ombyggnad av stävar och diverse säkerhetshöjande åtgärder.
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I december 2011 ankom Djurgården 10 till varv efter genomförd upphandling, som i stort
motsvarar Djurgården 9, förutom motor och växlar som renoveras istället för att bytas ut.
Varvskontrakt före årsskiftet innebar en förskottsutbetalning som budgetmässigt hör till 2012.
Detta bidrar också till högre fartygsinvesteringar 2011 än budgeterat.
Västan
Under 2011 upphandlades den mycket omfattande renoveringen och livstidsförlängningen av det
gamla motorfartyget Västan (byggd 1900). Fartyget gick till ombyggnadsvarvet i augusti och
planeras för återleverans i juni 2012. De kontraktsenliga utbetalningarna innebär bl a en större
utbetalning i anslutning till motorernas ankomst till varvet, vilket skedde i slutet av december
2011. Motorleveransen var ansatt till början av 2012. Delfakturering och kostnad avseende
motorleverans till varv kom nu istället att belasta investeringarna 2011.
Miljöinvesteringar
De miljöinvesteringar som gjorts under 2011 omfattar huvudsakligen installation av värmepumpar
i Värmdö, Vånö och Väddö samt värmeåtervinningssystem i Sandhamn. Värmepumparna har
bokföringsmässigt inte separerats från fartygsinvesteringarna.
Investeringar myndighetskrav
Nya livräddningssystem (flottar och ”slides”) har installerats på Vånö och Djurgården 9. Dessa
investeringar har bokföringsmässigt inte separerats från fartygsinvesteringarna. I rapportering av
investeringsutfall i bilaga 4 har dessa investeringar redovisats under rubriken myndighetskrav.
Nytt underhållssystem, fartygsunderhåll
Ett ombordbaserat, datoriserat system har anskaffats under 2011 för det förebyggande, periodiska
underhållet och för åtgärder enligt Transportstyrelsens tillsynslistor Systemet har implementerats
till ca 85 procent. Kostnader för implementeringen har bokföringsmässigt belastat driftkostnader
för Waxholmsbolagets manager Stockholms Sjötrafik AB.
Anläggningsinvesteringar
Anskaffning av bunkersystem ”Tapnet” i Stavsnäs har inte skett under 2011 i avvaktan på att ett
tidigare installerat system på Strömkajen blir helt driftsäkert.
”Skärgårdsplacerad info-skylt” har inte anskaffats under 2011. Beslut i Waxholmsbolagets
ledningsgrupp att avvakta utvecklingen och samordning med SL:s skylt-/infosystem.
Betalsystem
En försening i betalsystemprojektet medför att förskjutning av investeringsutgiften sker till
kommande år.
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5.11

Balansräkning

Balansräkning (Mkr)

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Förändring
Mkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
varav kassa och bank

411
75
45

387
51
22

24
24
23

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

486
43
9

438
43
9

48
0
0

Skulder
Långsfristiga skulder
Kortfristiga skulder

345
89

306
79

38
10

Summa skulder och eget kapital

486

438

48

Tillgångarnas ökning förklaras av högre anläggningstillgångar efter reinvestering i fartyg och
djurgårdsfärja. Reinvesteringar har finansierats med egna medel medan livstidsförlängande
upprustningsinvesteringar i V-fartyg har belånats. Kassabehållningen har ökat genom upplånade
medel som kommer att successivt nyttjas för investeringsutgifter våren 2012.
Förändring av skuldsättningen är hänförlig till amortering av befintliga lån, nytt lån för
finansiering av investering i V-båtarna samt högre leverantörsskulder delvis hänförliga till utgift i
början av 2012 för investeringar. Det egna kapitalet är i stort sett oförändrat då årets vinst uppgår
till 0,1 mkr.

5.12

Kassaflödesanalys

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 45 mkr en ökning med 38 mkr jämfört med
2010. Förändringen beror på under 2010 återförda avskrivningar i samband med försäljning av
ett fartyg, en lägre ökning av rörelsefordringar samt ökning av rörelseskulder.
Investeringsverksamheten är 4 mkr högre än 2010 och upplåningen 17 mkr högre. Övrig
finansiering är oförändrad med anledning av resultatet på 0,1 mkr. Likvida medel är 23 mkr
högre än vid årets början beroende på upplåning inför investeringsutgifter avseende första
kvartalet 2012.

6

Ledningens åtgärder

För att nå ekonomi i balans har under året ett arbete pågått för att öka intäkter och reducera
kostnader. En förändrad rutin för värdering av försäljning av s.k. värdekort förbättrar intäkterna
med 3 mkr. Reducering har i första hand skett av påverkbara kostnader såsom förskjutning av
utvecklingsprojekt, konsulttjänster, konferenser, tillsättning av vakanser m.m.
Verksamheten har bedrivits enligt plan och trafikutbudet har inte påverkats av
reduceringsarbetet. Täta kontakter har hållits med managers för effektiv planering av
underhållsåtgärder. Visst underhåll har skjutits fram och kommer att genomföras under 2012.
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7

Specifika ägardirektiv

Waxholmsbolaget följer de specifika ägardirektiv som gäller för bolaget jämte den av fullmäktige
antagna bolagsordningen.
Enligt de av landstingsfullmäktige år 2010 beslutade specifika ägardirektiven för
Waxholmsbolaget har bolaget följande uppdrag:
-

Bolaget skall kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av trafiknämnden vad
avser utveckling av passagerar- och godstrafik i skärgården för fastboende,
fritidsboende och andra besökare. Detta sker kontinuerligt. Se avsnitt om trafikplanering
1.1, 1.2 samt 4.1.

-

Bolaget skall även kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av trafiknämnden
vad avser utveckling av arbetsresor och resor för besökare i hamntrafiken. Under tre
sommarmånader har en extra djurgårdsfärja satts i trafik. Utveckling av arbetsresor har
bland annat skett via projekt i SL:s regi.

-

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. Detta styrs i första hand genom
klausuler i trafikavtalen och uppföljning av kvalitet. Tillgänglighetsanpassningar har skett
på V-båtar och värmepumpar har installerats för att spara energi. En studie avseende
livstidsförlängning för Skärgården och Roslagen är till stor del inriktad på förbättrad
tillgänglighet men också åtgärder för bättre miljö, säkerhet och komfort. Studien omfattar
även Vaxholm I och II med bl a ett miljökoncept med biogas som drivmedel i ett gaselektriskt maskineri.

-

Det särskilda ansvar SLL tagit för det kulturhistoriska tonnaget (Storskär, Norrskär och
Västan) skall förvaltas väl. Kontinuerligt underhåll sker och fartygen går i reguljär
linjetrafik sommartid. För Västan har under hösten påbörjats ett omfattande
renoveringsprojekt. För Storskär och Norrskär sker omfattande renovering av
ångmaskiner och skrov.

-

Bolaget skall aktivt verka för att vidareutveckla de affärsmässiga relationerna med
anlitade entreprenörer för person- och godstransporter. Särskild uppmärksamhet skall
ägnas åt uppföljning av ingångna avtal med entreprenörer. Täta kontakter förekommer
främst med managers. För godsbokning och godstransporter har nytt avtal tecknats. Ett
utvecklingsarbete har startats för avtalsuppföljning.

-

Bolaget skall sträva efter att finna lämpliga incitamentsystem för anlitade
entreprenörer. Bl a caféverksamhet och viss hantering av passagerarnas gods ombord .

-

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 kollektivtrafiksystemet. Årligen genomförs fyra
kundundersökningar och samarbete sker med många aktörer som marknadsför
skärgården. Ett arbete pågår för att öka dialogen med resenärerna via facebook.

-

Bolaget skall i enlighet med trafiknämndens beslut samverka med externa intressenter
såsom skärgårdskommunerna, Banverket, SJ, Rikstrafiken, Länsstyrelsen i Stockholms
län samt Skärgårdsstiftelsen. Samarbete sker med skärgårdskommunerna, Länsstyrelsen
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samt Skärgårdsstiftelsen. I maj genomfördes en heldagsresa för politiker tillsammans med
Skärgårdsstiftelsen.

8

-

Bolaget skall i sin verksamhet eftersträva hög kostnadseffektivitet samt bedriva sin
verksamhet affärsmässigt och med beaktande av samhällsekonomiska bedömningar.
Under året har ett reduceringsarbete om 15 mkr genomförts för att nå budget i balans.

-

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

Produktivitet

En förändrad rutin för mätning av passagerare har skett under 2011 och justering av värden för
2010 har skett för att nå jämförbarhet. En förändring i trafiksystemet Rebus medför att antalet
utbudstimmar 2011 inte är jämförbara med tidigare år. Då utbudet i sig är oförändrat används
samma värde som 2010 vid produktivitetsberäkningen.
Efter indexuppräkning av 2010 års totala kostnader, med ett index där bränsleprisets
utveckling ingår och är en viktig påverkansfaktor, visar utfallet en total kostnadsminskning i
fasta priser med 1,4 procent. Exklusive kapitalkostnaderna utgör kostnadsminskningen 2,3
procent mellan 2011 och 2010. Siffran kan jämföras med den allmänna kostnadsökningen i
Sverige under 2011 som var 2,3 procent (KPI).
Mellan åren har antalet passagerare ökat med 5,4 procent och antal passagerartimmar har ökat
med 3,8 procent. Produktivitetstalen i fasta priser visar en ökning av produktiviteten räknat i
passagerartimmar med 5,3 procent och räknat i utbudstimmar med 1,4 procent mellan åren.
Orsaken till den positiva utvecklingen är årets reduceringsåtgärder som minskat kostnaderna
och den goda resandeutvecklingen både i hamn- och skärgårdstrafik. Sammantaget kan
konstateras att den ekonomiska effektiviteten i verksamheten är mycket god.

9

Personal

Waxholmsbolagets personalstyrka har i princip varit oförändrad sedan 1994 då bolaget
omorganiserades och blev en beställarverksamhet. Sedan 1994 och fram till idag har både
trafikproduktion och resande ökat med cirka 50 procent. Det ökade trafikarbete som detta medför
har utförts av upphandlade externa entreprenörer. Upphandling av entreprenörer och
administration av trafiken har genomförts av Waxholmsbolagets personal.

9.1 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar
I syfte att effektivisera Waxholmsbolagets organisation påbörjades under 2010 ett arbete för att
tydliggöra bolagets beställarroll och skapa en ny linjeorganisation. Samtliga medarbetare deltog i
arbetet med att ta fram ett konkret förslag och under hösten samma år fattade styrelsen för
Waxholmsbolaget beslut om genomförande. I förslaget konstaterades att företaget var
underbemannat inom vissa områden och att rekrytering var nödvändig.
I början av 2011 beslutade styrelsen om en gemensam vd för Waxholmsbolaget och SL.
Waxholmsbolagets vd Ewa Stenberg entledigades och ersattes av SL:s vd Göran Gunnarsson. I
samband med att Göran Gunnarsson under juni månad lämnade sin tjänst tillträdde SL:s vice vd,
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Madeleine Raukas som tillförordnad vd. Rekrytering av ny verkställande direktör har skett och
från årsskiftet 2011/2012 är Anders Lindström vd för företaget.
Som en följd av den turbulenta situationen under året avstannade den påbörjade organisationsutvecklingen och målstyrningsarbetet.

9.2 Personal- och kompetensförsörjning
Waxholmsbolaget har 22 fast anställda, 10 kvinnor och 12 män, fördelade på huvudkontor, förråd
och trafikterminaler. På helårsbasis sker en ökning med anledning av att cirka 20 personer
säsongsanställs på terminaler och inom kundtjänst. Denna personalkategori arbetar i skift alla
dagar i veckan. Under semesterperioden bemannas kassafunktion och reception med en inhyrd
person på heltid.
En generationsväxling pågår i företaget. Waxholmsbolaget har förutom naturliga avgångar inte
haft någon nämnvärd personalomsättning under de senaste tjugo åren. Under den kommande
femårs-perioden kommer ca 20 procent av medarbetarna att nå pensionsåldern. Flera kompetenskategorier berörs och extra resurser budgeteras årligen för att möta ökade kostnader för
pensionering och dubbelbemanning. Under året har två medarbetare exklusive vd lämnat
företaget och tre ersättningsrekryteringar har genomförts bland annat för att ersätta tidigare
pensionerade medarbetare.

9.3 Chef- och ledarskap
Waxholmsbolagets ledningsgrupp består förutom av vd av sex personer efter att utökning skett av
ansvarig för marknad/försäljning i maj samt avtalsansvarig i september. Mötesfrekvensen under
det första halvåret var god men försämrades i och med den turbulenta vd-situationen. Ett
kvarstående behov finns av att tydligöra ansvar och befogenheter.

9.4 Arbetsmiljö och hälsa
Waxholmsbolaget har tecknat ett avtal med företagshälsovården som innebär att alla anställda
kan anlita denna för både fysisk och psykisk hälsa samt i arbetsmiljöfrågor. All fast anställd
personal har erbjudits friskvård i form av enklare motion genom ekonomiskt bidrag till kostnaden
för träningskort upp till ett visst belopp.
Våren 2011 genomfördes den årliga medarbetarenkäten med hjälp av IC Quality, landstingets
upphandlade undersökningsföretag. Svarsfrekvensen blev 100 procent. Medarbetarindexet sjönk
från 76 till 70. Orsak till nedgången bedöms hänga samman med förändrade förhållanden i
företaget bl a flera vd-byten. Under hösten gjordes en genomgång av resultatet med en
representant från IC Quality och ledningsgruppen för Waxholmsbolaget.
I samband med arbetet för att skapa en ny linjeorganisation intervjuades samtliga fast anställda
medarbetare om hur man bland annat uppfattade sin arbetssituation, organisationen och
ledarskapet. Intervjuerna genomfördes av externa konsulter. Företagets ambition var att under
2011 påbörja ett strukturerat arbete med att förtydliga mål, ansvar, och roller i organisationen
samt kartlägga behovet av kompetensutveckling. Detta har inte genomförts.

9.5 Sjukfrånvaro
Det genomsnittliga antalet sjukdagar har minskat under 2011 jämfört med föregående år. Främst
beror detta på att en långtidssjukskrivning har upphört.
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Sjukfrånvaromått
Genomsnittligt ant sjukdgr per anställd
Sjukfrånvaro i procent av ord arbetad tid

1/1 - 31/12 2011
Kvinnor
Män
Totalt
6
1
9
1,7%
0,6%
3,4%

1/1 - 31/12 2010
Män
Totalt
Kvinnor
7
11
9
2,8%
4,2%
3,4%

9.6 Jämställdhet och mångfald
Waxholmsbolaget har en jämställdhetssamordnare. En person i företagets ledning har genomfört
SLL:s certifierade jämställdhetsutbildning. Bolaget är representerat i SLL:s nätverk för
jämställdhetsfrågor.
Inom företaget finns ca 28 årsarbetare varav 16 är kvinnor och 13 är män. Jämfört med föregående
år visar detta på en marginell ökning för antal män. I företagets ledning finns 2 kvinnor och 4
män. Se avsnitt 3.4 och bifogade personalbilagor.

10 Miljö
Landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 ska vara genomfört till 2011. Waxholmsbolaget
, som redan i det föregående miljöprogrammet visat svårigheter med att nå målet om andel
förnybara bränslen, kan idag uppvisa endast en mindre andel förnybara komponenter.
Motorer och bränslen för fartyg är reglerade genom internationella konventioner och i princip
tillåts endast dieselmotorer och dieselolja. Det finns regelverk för gasdrivna fartyg men dessa är
svåra att tillämpa vid annat än nybyggnation och används generellt för drift med naturgas som
ersättning för tjockolja. Biogasdrift av fartyg är möjlig men svår att tillämpa på grund av tillgång,
logistik och tekniska lösningar. Som ett led i arbetet med att finna ett förnybart bränsle
genomfördes ett prov på ett fartyg under 2006 med syntetisk diesel baserad på naturgas. Detta för
att uppmuntra marknaden samt se om dessa betydligt lättare bränslen fungerar i fartygens
motorer. Försöket föll väl ut och avslutades planenligt i början av 2007. Waxholmsbolaget
planerade därefter att delta i ett större projekt där en förnybar syntetisk diesel skulle utvärderas.
Under slutet av 2008 avslutades emellertid detta då bränslet, som i huvudsak har palmolja som
råvara, inte ansågs uppfylla kraven på hållbar produktion.
Sedan 2009 har diskussioner förts om att påbörja utvärdering av diesel med höginblandning av
hydrerade förnybara oljor som rapsolja, tallolja och liknande. Tillgången är emellertid begränsad
och konkurrensen om produkterna stor. Ett ytterligare hinder är att produkten måste märkas
(färgas) för att uppfylla de skatteregler som gäller för fartygsbränslen. Waxholmsbolaget har utan
framgång sökt undantag för dessa. Arbetet fortsätter med att söka alternativa bränslen, inklusive
lösningar med höginblandning av förnybara komponenter i fossil diesel.

10.1

Miljö Steg 5

Nedan redovisas Waxholmsbolagets uppfyllelse enligt specifikationsdokumentet för Miljö steg 5.
Transporter: 2011 utförs minst hälften av landstingets person- och varutransporter
med förnybara drivmedel
Motorer och bränslen för fartyg är reglerade genom internationella konventioner. I princip tillåts
endast dieselmotorer och dieselolja. Det finns regelverk för gasdrivna fartyg men dessa kan bara
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tillämpas vid nybyggnation och används generellt för drift med naturgas som ersättning för
tjockolja. Att bygga nya fartyg för biogasdrift är möjligt men svårt att tillämpa på grund av
tillgång, logistik och tekniska lösningar. Waxholmsbolaget har därför förnybar syntetisk diesel
som huvudalternativ i sökandet efter förnybart bränsle.
Om ett nytt bränsle ska kunna användas i stor omfattning krävs att det uppfyller de säkerhetskrav
och bränslenormer fartygens motorer är byggda efter - eller tillverkaren kan acceptera. Inget av de
syntetiska bränslen som hittills har studerats uppfyller det europeiska bränsledirektivet och
standarden EN 590. På flera håll tillverkas nu andra generationens biobränslen genom hydrering
av vegetabiliska och animaliska oljor. Höginblandning i miljöklass 1 diesel gör att EN 590 klaras
och en förnybar andel om 30-40 procent kan uppnås. Som en konservens av detta synes man nu
lämna äldre bränslen såsom RME. Ett nytt bränsle måste emellertid också uppfylla krav på social
hållbarhet. Bränslen som uppfyller dessa krav finns idag på marknaden men endast i mindre
omfattning och inte som skattebefriat fartygsbränsle. Undantag från rådande skatteregler har inte
heller medgetts.
Waxholmsbolaget kan endast uppvisa en marginell del förnybara drivmedel.
Transporter: 2011 är utsläpp av partiklar och kväveoxider är kraftigt reducerade
Waxholmsbolaget arbetar sedan 2003 aktivt med reduktion av partiklar och kväveoxider. Resultat
har uppnåtts genom exempelvis program för sparsam körning, renare bränslen, bättre
motorteknik och katalytisk efterbehandling av avgaserna. Att uppnå ytterligare kraftiga
reduktioner av utsläppen kräver ny och bättre teknik. Pågående försök med selektiv katalytisk
rening visar mycket positiva resultat men av utrymmesskäl blir utrustningen svår att installera i
befintliga fartyg. 2016 införs genom IMO mycket hårda emissionskrav i Nordamerika. Sannolikt
införs motsvarande krav även i Östersjön men det är ännu inte ansökt om, eller beslutat av IMO.
När dessa nya regler träder i kraft kommer mindre och mer lättinstallerad utrustning att utvecklas
då även befintliga fartyg omfattas (vid installation av nya motorer).
Kemikalier och kemiska produkter: 2011 har 25 % av kemikalier och kemiska
produkter som identifierats som utfasningsämnen fasats ut
Inga utfasningsämnen används i Waxholmsbolagets verksamhet.
Produkter: 2011 prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid
upphandling och inköp
Waxholmsbolaget arbetar med minskning av resursförbrukning genom identifiering av de
områden där miljöpåverkan är störst. Förbrukning av fossila bränslen och oljor är målsatta
områden där kontinuerligt arbete pågår. Ett exempel är valet av nya motorer till V-fartygen där
teknik- och motorval medger mer än fördubblade serviceintervaller och därmed en avsevärd
minskning av oljeförbrukningen. Arbetet med uppvärmning och belysning av fartygen är
ytterligare exempel.
Produkter: 2011 har inköp av varor och förbrukningsartiklar som innehåller
landstingets utfasningsämnen upphört
Inga utfasningsämnen används i Waxholmsbolagets verksamhet.
Produkter: 2011 är 25 % av landstingets måltider baserade på ekologiskt framställda
produkter
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Waxholmsbolaget har genomfört en utredning av möjligheterna att införa ekologiska varor eller
alternativ i fartygens serveringar enligt landstingets kostpolicy. Förändringar kan emellertid
genomföras först vid förnyelse av trafikavtalen.
Miljöledning: 2011 fortsätter alla landstingets verksamheter att ha
miljöledningssystem som är miljöcertifierade enlig ISO 14001 och som styr såväl
mot landstingets övergripande mål som mot lokala miljömål
Waxholmsbolagets miljöledningssystem certifierades första gången 2003. Uppföljande revisionen
genomfördes senast i augusti 2011. Inga avvikelser kvarstår.
Miljöledning: 2011 är miljöledningssystemen integrerade i ordinarie
verksamhetsstyrning
Waxholmsbolaget har inget övergripande ledningssystem. Områden där miljöbelastningen
bedöms som viktig att beakta hanteras genom miljöledningssystemets verksamhetsrutiner.
Miljöledning: 2011 ingår miljöhänsyn som en naturlig del i beslutsprocessen
Vid större investeringar genomför Waxholmsbolaget en bedömning av miljökonsekvenser enligt
den modell som utarbetats av LSF miljö. Dessa redovisas sedan i bolagets budget. Områden där
miljöbelastningen bedöms som viktig att beakta hanteras genom miljöledningssystemets
verksamhetsrutiner.
Upphandling: 2011 genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar och
beställningar med relevanta miljökrav som följs upp
Waxholmsbolaget följer centrala ramavtal där sådana finns. Vid egen upphandling av varor eller
tjänster finns verksamhetsrutiner avseende miljökrav. Uppföljning av ställda miljökrav vid
upphandling av trafik sker genom inrapportering från entreprenörer samt egna besiktningar. En
ökad kontroll är önskvärd men begränsas för närvarande av tillgängliga resurser.

10.2

Övrig miljöuppföljning

Övrig miljöuppföljning sker i separat miljöredovisning.

11 Upphandling och inköp
Ett frågeformulär avseende uppföljning av landstingets upphandling och inköp har besvarats
och avlämnats som bilaga till förvaltningsberättelsen enligt anvisningarna.

12 Övrigt
Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning. En förändrad rutin för
värdering av försäljning av s.k. värdekort har genomförts innebärande att intäkter äldre än fem år
resultatförs. Detta har skett efter samråd med bolagets revisorer.
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13 Bilagor
Bilaga A Produktivitet
Bilaga C Investeringar
Bilaga D Personal
Bilaga E Löner och arvoden
Bilaga F Representation
Bilaga G Frågeformulär Finanspolicy
Bilaga H Policybeslut
Bilaga J Frågeformulär Upphandling och inköp
Bilaga L Miljöredovisning
Bilaga O Uppföljning Handikapp
Bilaga P Särredovisning hamntrafikens intäkt/kostnad 2011
14 Kontaktpersoner
Kristina Boström och Monica Swall.

15 Nämnd/styrelsebehandling
Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2011 har nämnd- och
styrelsebehandlats 2012-02-21
Stockholm 2012-01-30

Anders Lindström
Verkställande direktör
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Bilaga. Produktivitetsuppföljning i årsbokslut 2011, sida 1
Rapporterande enhet : Waxholms Ångfartygs AB (8030)
Gråmarkerade celler fylls i (övriga celler beräknas automatiskt)
Kostnader anges med positiva tal (d.v.s. med motsatt tecken i förhållande till resultaträkningen)
Uppgiftslämnare:
Telefon:
Datum:

Kristina Boström
08 614 64 70
2012-01-30
Bokslut
2010

Bokslut
2011

Förändring
2011 vs 2010

Totalkostnad (tkr)
1. Totalkostnad enligt Controller (enligt def. sida 3)
2. Jämförelsestörande kostnader (enligt 12 nedan)
3. Justerad totalkostnad, löpande priser (=1.-2.)
4. Index fasta priser (enl. bilaga)
5. Justerad totalkostnad, fasta priser 2011 (=3.*4.)

335 064

342 901

2,3%

335 064
1,038
347 796

342 901

2,3%

342 901

-1,4%

3 820
2 218
69,9

4 027
2 302
69,9

5,4%
3,8%
0,0%

151,1
4 793

149,0
4 906

-1,4%
2,3%

6,6
209

6,7
204

1,4%
-2,3%

6,4
201

6,7
204

5,3%
1,4%

Verksamhetstal
6. Antal passagerare (tusental)
7. Antal passagerartimmar (tusental)
8. Antal utbudstimmar (tusental)

Nyckeltal, löpande priser
9a. Just. totalkostnad(3.)/ passagerartim. (kr/tim)
9b. Just. totalkostnad(3.)/ utbudstimmar (kr/tim)

Produktivitetstal, löpande priser
10a. Passagerartim./just. totalkostnad(3.) (tim/tkr)
10b. Utbudstimmar/ just. totalkostnad(3.) (tim/mkr)

Produktivitetstal, fasta priser
11a. Passagerartim./just. totalkostnad(5.) (tim/tkr)
11b. Utbudstimmar/ just. totalkostnad(5.) (tim/mkr)

Jämförelsestörande kostnader
Beskrivning av jämförelsestörande kostnad
B.
C.
D.
E.
12. Summa (skrivs in vid punkt 2 ovan samt till
relevanta delar även vid punkt 14 nästa sida)
WÅAB Bil A Produktivitet 2011.xls
WÅAB

Bokslut
Bokslut
2010
2011
Belopp (tkr) Belopp(tkr)

0

0

1 (3)
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Bilaga. Produktivitetsuppföljning i årsbokslut 2011, sida 2

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Förändring
2011 vs 2010

Totalkostnad exkl. kapitalkostnader (tkr)
1. Totalkostnad enligt Controller (enligt def. sida 3)
13. Kapitalkostnader Controller (enligt def. sida 3)
14. Jämförelsestörande kostnader (enligt 12 ovan)
15. Just. totalkostnad exkl. kapitalkostnader *
16. Index fasta priser (enl. bilaga)
17. Just. tot.kostnad exkl. kapitalk. i fasta priser **

335 064
42 048

342 901
45 735

2,3%
8,8%

293 016
1,038
304 151

297 166

1,4%

297 166

-2,3%

*) Rad 15. = 1.-13.-14.
**) Rad 17 = 15.*16.

Jämförelsestörande faktorer - markera med kryss

Ja

Finns jämförelsestörande kostnader (netto minst 1% av beräkningsunderlaget):
Finns jämförelsestörande förändringar för verksamhetstal (minst 1% av total):

X

Nej

Om ja-kryss: precisera kostnaderna i tabellen jämförelsestörande kostnader på föregående sida. Om den
jämförelsestörande förändringen avser verksamhetstal kan den redovisas i kommentarfältet nedan.

Kommentarer om utvecklingen av produktivitetstalen och övrigt:
En förändrad rutin för mätning av passagerare har skett under 2011. Passagerarantal för 2010 har reducerats
med 161 000 passagerare. Omräkning av antal passagerartimmar 2010 har gjorts med hänsyn därtill.
En förändring i trafiksystemet Rebus medför att antal utbudstimmar 2011 inte är jämförbara med
tidigare år. Då utbudet i sig är oförändrat används samma värde som år 2010.
Efter indexuppräkning av 2010 års totala kostnader, med ett index där bränsleprisets utveckling ingår och är
en viktig påverkansfaktor, visar utfallet en total kostnadsminskning i fasta priser med 1,4 procent.
Exklusive kapitalkostnaderna utgör kostnadsminskningen 2,3 procent mellan 2011 och 2010.
Siffran kan jämföras med den allmänna kostnadsökningen i Sverige under 2011 som var 2,3 procent (KPI).
Mellan åren har antalet passagerrae ökat med 5,4 procent, antal passagerartimmar har ökat med 3,8 procent.
Produktivitetstalen i fasta priser visar en ökning av produktiviteten räknat i passagerartimmar med 5,3 procent
och räknat i utbudstimmar med 1,4 procent mellan 2010 och 2011.
Orsaken till den positiva utvecklingen är årets reduceringsåtgärder som minskat kostnaderna och den
goda resandeutvecklingen både i hamn- och skärgårdstrafik med totalt 5,4 procent.
Sammantaget kan konstateras att den ekonomiska effektiviteten i verksamheten är mycket god.

Definitioner och mätmetoder preciseras nedan

WÅAB Bil A Produktivitet 2011.xls
WÅAB

2 (3)
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Generella definitioner
Aktuella kostnader och verksamhetstal i ovanstående sammanställning bygger till stora delar på de
uppgifter som rapporteras av resultatenheten i Controller
Jämförelsestörande kostnader avseende produktivitetsuppföljning rapporteras dock av
resultatenheten enbart i ovanstående sammanställning

Följande controllerrader ingår i 1.Totalkostnad respektive 13.Kapitalkostnader i sammanställning ovan:

7899
7920
8499
8598

S.a Verksamhetens kostnader
S:a Avskrivningar
S:a Finansiella intäkter
S:a Finansiella kostnader

Totalkostnad
X
X
X
X

Kapitalkostnader
X
X
X

Jämförelsestörande faktorer =
Jämförelsestörande kostnader som sammanlagt uppgår till minst 1% av totalkostnaden (enligt definition ovan)
Jämförelsestörande förändringar för verksamhetstal som uppgår till minst 1% av beräkningsunderlaget
Med jämförelsestörande kostnader i ovanstående sammanställning avses t.ex. reavinster, engångsposter,
vissa avsättningar i samband med affärsöverlåtelser och större strukturella förändringar samt verksamhetsförändringar som ej påverkar kostnader och verksamhetstal parallellt. OBS ! Denna definition skiljer sig från
definitionen av Controller konto 7670 "Jämförelsestörande poster" i resultaträkningen.
Justerad totalkostnad = Totalkostnad med avdrag för relevanta jämförelsestörande kostnader
Motsvarande definition gäller för Justerad totalkostnad exklusive kapitalkostnader

Definitioner WÅAB
Antal passagerare = Antal påstigande passagerare i hamn- och skärgårdstrafik
Antal passagerartimmar = Antal timmar som passagerare reser i de olika trafikzonerna
Antal utbudstimmar = utbudstimmar enligt WÅAB:s tidtabeller från systemet Rebus

Mätmetoder WÅAB
Antal passagerartimmar: Antal passagerare som reser i respektive zoner multiplicerat med den tid
det tar att resa i respektive zoner.
Antal utbudstimmar hämtas från trafikplaneringssystemet Rebus. Uppgifter i Rebus grundas på
samtliga turer i tidtabellen.

WÅAB Bil A Produktivitet 2011.xls
WÅAB
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Bilaga C3

Stockholms läns landsting

Investeringsutfall 2011 trafikbolag

Waxholmsbolaget 8030

Total kostnad (mkr)

Investeringsutgifter (mkr)

Fastställd
produktionskostnad
enligt LF beslut

Ackumulerad
förbrukning
t o m 2011-12-31

Budget
2011
enligt LF beslut

Bokfört
2011

Västan

23

11

40

11
1

8

Biljettsystem

6

1

mkr

Kommentar
Avvikelse
BU-BO

Förklaring
till
avvikelse

1 Specificerade objekt
Nyinvesteringar
Sjötrafik
Reinvesteringar
Sjötrafik

Tidigarelagd utgift
Försening i projektet

2 Ospecificerade objekt
Nyinvesteringar (maskiner, inventarier)

3

0

Reinvesteringar

35

45

- varav fartyg
26

44

- varav anläggning

9

0

Myndighetskrav
- varav säkerhetsinvestering

3
3

3
3

S:a investeringsutgifter

55

60

Tidigarelagd utgift
Tidigareläggning av invest
för 2012 pga god
varvskapacitet
Förskjuten till 2012

Statsbidrag

Utgivn-dag 2011-12-01
WÅAB Bilaga C Investeringsutfall trafikbolag 2011.xls
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
AVSER koncernenheterna Locum och WÅAB
Bolag/Förv:

Waxholms Ångfartygs AB
PA-STATISTIK 2011-12-31
Totalt
Antal anställda
Antal anställda
heltid
deltid
Summa

Bokslut 2011
Förvaltningsberättelse
Bilaga K 4 Antal

Ifylles endast av Locum och Wåab

Kvinnor
10

2011-12-31
Män
12

Totalt
22

Kvinnor
12

10

12

22

12

11

23

15,6

12,6

28,2

16,1

12,2

28,3

Kvinnor

2011-12-31
Män

Totalt

Kvinnor

1
4
1
4
52,6

1
3
6
2
51,9

2
7
7
6
52,2

1
4
4
3
52,2

Antal anställda i de tio största yrkesgrupperna
2011-12-31
Kvinnor
Män
Yrkesgrupp
8
8
Administrativ personal
2
4
Terminalpersonal

Totalt
16
6

Kvinnor
10
2

2010-12-31
Män
7
4

Totalt
17
6

Medellön i bolaget för män respektive kvinnor
2011-12-31
Kvinnor
Män
Medellön
33 908
35 770

Totalt
34 884

Kvinnor
37 475

2010-12-31
Män
35 725

Totalt
36 600

Tim
Årsarbetare

Totalt
Antal anställda
Åldersstruktur
Ålder
- 19 år
20 - 29 år
30 - 39 år
40 - 49 år
50 - 59 år
60 - år
Medelålder

2010-12-31
Män
11

2010-12-31
Män

1
8
2
55,5

Totalt
23

Totalt

1
5
12
5
53,8

LÖNER OCH ARVODEN 2011
Uppgifter om löner, arvoden, sociala kostnader m m

KONTON
SCALA

Belopp i tkr
Avser enhet:

Ledning 1)
Förtroendevalda
Övrig ledningspersonal
2011
2010
2011
2010

Övrig personal

Tota

2010

2011

2011

6410

Årsarvoden

0

273

0

0

0

0

6411

Sammanträdesarvoden

0

48

0

0

0

0

6411

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

0

5

0

0

0

0

‐‐‐‐‐

Tantiem/rörlig ersättning/vinstandel 2)

0

0

0

0

0

7010-7080

Övriga löner och ersättningar

0

2

62

2878

11649

10837

11711

Summa löner, arvoden m m 3)

0

328

62

2878

11649

10837

11711

7410‐7450

Pensionskostnader

0

0

23

283

1230

1923

1253

7510‐7560

Sociala kostnader 4)

0

63

28

1184

3899

3821

3927

* Se nedan

Summa inkl sociala kostnader 5)

0

391

112

4345

16779

16581

16891

116722

alt
KONTON
COGNOS

2010
273
48
5
0
13717

14043 4010‐4090
2206 4411‐4490
5068 4510‐4570
21317 (4010‐4999)./.

(4611‐4690)

Förvaltningsberättelse
Bilaga F

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

REPRESENTATION 2011
Uppgifter om ledningens och övrig personals representationskostnader
Förvaltning/bolag Waxholms Ångfartygs AB
Representation

2011 1)
belopp tkr

2010 1)
belopp tkr

Personalrepresentation 2)
- varav anordnad av ledning 4) 5)
- varav anordnad av övrig personal

87
14
73

148
85
63

Representation 3)
- varav anordnad av ledning 4)
- varav anordnad av övrig personal

36
10
26

296
225
71

Summa representation

123

444

1) Avser såväl den egna kostnaden som kostnaden för den/de man bjuder
2) Summa personalrepresentation enligt Controllerkonto 4680 (intern representation)
3) Summa representation enligt Controllerkonto 7000 (extern representation)
4) Med ledning avses här nämnd/styrelse, förvaltnings- och bolagschefer samt verksamhetsansvariga på högsta ledningsnivå
5) Ledningens representation som riktar sig till en större grupp anställda, t ex jullunch,
ska redovisas som övrig personal
Närmare beskrivning av Controllerkontona 4680 och 7000 återfinns i ekonomihandbok,
avsnittet Resultaträkning

Utgivn dag 2011-12-29
WÅAB Bilaga F Representation 2011.xls
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STOCKHOLMSLÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga G

Frågeformulär avseende uppföljningen av
landstingets finanspolicy år 2011
Förvaltning/bolag:
WAXHOLMS ÅNGFARTYGS AB (8030)
Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har
följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot
finanspolicyn skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.
Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.
Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med
kryss)?
Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo
på respektive konto vid bokslutstillfället.
Svar:
Ja …..
Kontoförande institut: ………………………………………………………………..……….
Kontonummer: ……………………………………………………………………………..…
Syfte med kontot: ……………………………………………………………………………..
Saldo: ……………………………………………………………….………………………..
Kontoförande institut: …………………………………………………………………………
Kontonummer: ………………………………………………………………………………..
Syfte med kontot: ……………………………………………………………………………..
Saldo: ……………………………………………………………….………………………..
Etc
Nej X

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?
Svar:
NEJ
Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?
Utgivn-dag 2011-12-29
WÅAB Bilaga G Finpol 2011.docx1
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STOCKHOLMSLÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomihandbok

Årsbokslut
Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga G

Svar:
NEJ
Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)
Svar:
NEJ
Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd
med AB SLL Internfinans)
Svar:
NEJ
Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?
Svar:
NEJ

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?
Svar:
NEJ

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?
Svar:
NEJ

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?
Svar:
NEJ

Utgivn-dag 2011-12-29
WÅAB Bilaga G Finpol 2011.docx1
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Stockholms läns landsting

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga H Policyer

Årsbokslut 2011-12-31
Förvaltning/bolag WAXHOLMSBOLAGET (8030)

Policyer 2011
Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument.
Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.
Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för
den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med ”Ej tillämplig”.
För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och
kryssmarkeras i bilagan på samma sätt som övriga policy/styrdokument men att för kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Policy/styrdokument

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

Policyer
BUS-policy

Ej tillämplig

LF 2005-12-13, LS 0309-2318

Diskrimineringspolicy

X

Finanspolicy

X

LS 2001-12-18, LS 0108-0413

LF 2010-11-30, LS 1010-0784

Folkhälsopolicy

X

LF 2005-06-07, LS 0403-0592

Informationssäkerhetspolicy
LF 2003-03-11, LS 0208-0345
Utgivningsdag 2012-01-10
WÅAB Bilaga H Policyer 2011.docx

I tillämpliga delar

X
1 (3)

Stockholms läns landsting
Policy och reglemente för
intern kontroll

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga H Policyer
X

Internkontroll för 2011 är antagen av styrelsen. Uppföljning av
IK-planen sker regelbundet. Årlig avstämning i samband med
årsbokslut. Ett system för egenkontroll av fartygsunderhåll har
implementerats.

X

Företaget följer Diskrimineringslagen (2008:567) och i
tillämpliga delar SLLs jämställdhetspolicy.

LF 2005-12-13, LS 0508-1353

IT-policy

LF 2004-03-09, LS 0310-2623

X

Jämställdhetspolicy

LF 2006-06-13, LS 0501-0052

Klädpolicy

X

Lt-dir 2006-08-01 DIR 6270

Waxholmsbolaget har egen uniformspolicy.

Kommunikationspolicy

X

I tillämpliga delar.

Kostpolicy

X

I tillämpliga delar.

LF 2004-06-08, LS 0404-0775

LF 2006-04-11, LS 0411-1082

Miljöpolicy
Lt-dir nov 2005

Se miljöpolitiskt program.

Missbrukspolicy

Ej tillämplig.

Patientens ställning – policydokument/rättighetskatalog

Ej tillämplig.

LF 2008-10-07, LS 0808-0742

LF 2000-02-08, LS 9912-0722

Personalpolicy

LF 2010-06-21, LS 0909-0750
Utgivningsdag 2012-01-10
WÅAB Bilaga H Policyer 2011.docx

X
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Stockholms läns landsting
Rese- och
representationspolicy

X

Sponsringspolicy

X

Säkerhetspolicy

X

Upphandlingspolicy

X

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga H Policyer

LF 2004-02-10, LS 0309-2339

LF 1994-02-22, LS 9205-0886

LF 2005-12-13, LS 0411-2055

LF 2011-05-03, LS 1102-0181

Värdegrund för hälso- och
sjukvården

Antagen egen policy med utgångspunkt från SLLs gällande
policy.
Ej tillämplig.

LF 2002-06-18, LS 0205-0254

Stockholms läns landstings
ägarpolicy

X

Övriga styrdokument som
berör den egna
verksamheten, tex specifika
ägardirektiv och
handlingsplaner. Vänligen
specificera genom att lägga
till rader i dokumentet.

X

LF 2008-02-12, LS 0710-1046

Utgivningsdag 2012-01-10
WÅAB Bilaga H Policyer 2011.docx

Styrdokument för Waxholmsbolaget:
Bolagsordning, Generella och specifika ägardirektiv, Alkohol- och
drogpolitiskt program, Handikapprogram, Handlingsplan
barnkonventionen, Hälsoplan, Koncerngemensam IT-strategi,
Kommunikationsstrategi, Krishanteringsplan, Miljöpolitiskt
program, Program mot våld och hot i arbetsmiljön.
Skärgårdspolitiskt program.

3 (3)

1 (10)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

Datum:

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets
Upphandling och Inköp år 2011
Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med
upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:
Resultatenhet
Waxholms
Ångfartygs AB

Kontaktperson
Mats Zackrisson

E-postadress

Telefonnummer
08-614 64 34

mats.zackrisson@
waxholmsbolaget.
sll.se

1. Upphandlat år 2011
Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2011, d v s
där tilldelningsbeslut tagits och avtal tecknats. Avrop, beställning och
förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med.
Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive
optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.
1.1. Ange antalet upphandlingar över 287 000 kr (15% av tröskelvärdet) för
LOU, det totala upphandlingsvärdet för dessa samt ekonomiskt utfall i
relation till föregående år. Särskilj egna upphandlingar, samordnade
upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag
att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 577 000 kr
(15% av tröskelvärdet).
Upphandlingar över 287 000 kr för LOU samt 577 000 kr för LUF år 2011
Upphandling
Antal
Totalt uppUtfall av upp- Ange om det
upphandhandlingshandlingarna
är beräknat
lingar, totalt värde (Mkr)
i relation till
eller bedömt
föregående år i utfall
%
Egna upp3
46
handlingar
Samordnad
upphandling

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx6
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

Med stöd av SLL
Upphandling
Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag
gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som
genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.
Eventuella kommentarer till fråga 1.1:

1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för
dessa.
Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2011

Upphandling
Mellan 50 000 kr och 287 000
för LOU och 577 000 för LUF
Över 287 000 för LOU och
577 000 för LUF med synnerliga
skäl

Antal

Totalt
upphandlingsvärde
(Mkr)

8

1,0

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:

2. Prisförändringar i avtal under år 2011
Redogör för de justeringar/överenskomna prisförändringar som Ni gjort i
pågående större avtal under 2011. Större avtal avser årliga avtalsvärden
över 2000 000 kr för LOU och LUF. Detta gäller främst serviceavtal och avtal
om försörjningstjänster. Om möjligt bör även andra egna avtal/ramavtal
ingå. Tag inte med kostnadsökningar på avtal till följd av att mål i avtal
nåtts.
Prisförändringar av befintliga avtal under år 2011
Total avtalsvärde per år (Mkr) som
Prisförändring i % i relation till
prisjusterats
föregående år

Eventuella kommentarer till fråga 2:

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

3. Miljöprogram och uppförandekod
3.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har
tecknats år 2011 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser
upphandlingar över 287 000 för LOU och 577 000 för LUF.
Upphandlingar där landstingets
miljöprogram beaktats år 2011
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling

3

3.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har
krav ställts på landstingets uppförandekod
(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial,
handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)

Upphandlingar där krav ställts på
landstingets uppförandekod år 2011
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling
3.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de
av fullmäktige prioriterade områdena
Upphandlingar där krav uppförandekod
utöver prioriterade områden år 2011
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Samordnad upphandling
Med stöd av SLL Upphandling
Vilken uppförandekod har använts?

3.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden

a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:

aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna

4. Avtal
4.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade
upphandlingsavtal?
Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig
Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

5. Använder ni elektroniska beställningssystem?
Ja
Nej
A) Om ja, vilket system används
Clock Work
Annat

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

Om annat ange vad

B) Om nej, finns planer på ett införande?
Ja
Nej
Kommentar
WÅAB söker efter ett lämpligt system som passar för vår verksamhet

6. Kvalitet i upphandlingsarbetet.
6.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal
upphandlingspolicy som följs?

Ja

2010
Nej

Ja

2011
Nej

Finns det en dokumenterad och
standardiserad upphandlingsprocess
som följs?
2010
2011
Ja
Nej
Ja
Nej

Eventuella kommentarer till fråga 6.1: WÅAB arbetar med att under 2012
uppdatera sin lokala upphandlingspolicy samt att skapa en standardiserad
upphandlingsprocess kompletterat med riktlinjer och rutinbeskrivningar

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

7. Upphandlingsstrategi
7.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys

och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar över 287 000
för LOU och 577 000 för LUF.

Upphandlingsstrategi
Antal med
genomförd och
dokumenterad
upphandlingsstrategi
Egna upphandlingar
Samordnad
upphandling

Antal upprättade
strategier innehållande
dokumenterad
riskanalys och
kvalitetssäkringsmoment

1

Med stöd av SLL
Upphandling

Eventuella kommentarer till 7.1:

8. Uppföljning
8.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna

avtal?
Ja
Beskriv denna

Nej
Om nej, ange varför?

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

Omorganisation pågår inom bolaget och när denna är genomförd ska det
finnas organisation för aktiv uppföljning
8.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående

avtalsperiod?
Ja
Nej
Om nej ange varför
Kontroller göra när nya avtal skrivs, WÅAB har inte haft behovet att göra
detta fortlöpande då WÅAB arbetar i nära samarbete med trafikutövarna.

8.3 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp

ekonomiskt under år 2011? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000
kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?
Antal avtal med högre Antal avtal med högre
värde än 2,0 mkr, LOU värde än 2,0 mkr, LOU
och LUF
och LUF, som följts upp
ekonomiskt

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

8.4 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under
2011 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt
avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har
avslutats under året?

Antal avtal med högre
Antal avslutade avtal
värde än 2,0 mkr, LOU
med högre värde än
och LUF, som avslutats 2,0 mkr, LOU och LUF,
under år 2011
som följts upp
avseende villkor i
avtalet

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx

Antal avslutade avtal
med högre värde än
2,0 mkr, LOU och LUF,
utan särskilda villkor i
avtalet
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

9. Små och medelstora företag
9.1 Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att

delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över
287 000 för LOU och 577 000 för LUF.
(Definition : små företag har färre än 50 anställda)

Ja
a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats
7
aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats?
Direktupphandlingarna som gjorts är anpassade att så att små företag kan
vara med och konkurrera, genom storleken på upphandlingarna så har också
avtalen anpassats i förhållande till små företag.
aaa) Antal små företag som erhållit avtal?
4
Nej
Ange varför

10. Medarbetarstatistik
Här anges hur många heltidstjänster (ej personer) som arbetar med inköp
(beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i
sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor
respektive del är). De som avropar ute i vården skall ej tas med här.
Upphandlare

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx

Inköpare
(beställning/avrop)
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok
2010
0-0,25

Antal
Heltidstjänster :

2011-12-15

2011
0,5-0,75

2010

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

2011

Eventuella kommentarer till fråga 10:
En upphandlingsspecialist har rekryterats under 2011, där inköp/
Upphandling är en del i arbetet, kombinerat med att arbeta strategiskt med
processer, rutiner, riktlinjer etc.

11. Överprövningar
11.1 Ange antal överprövningar där SLL fått rätt.

SLL har fått rätt och ärendet har blivit:
- avslaget
2010 2011

- avskrivet
2010 2011

- återkallat
2010 2011

Antal:

11.2 Ange antal överprövningar där anbudsgivaren fått rätt.

SLL har ålagts att:
Ärenden som
fortfarande är öppna
göra en
göra om
31/12-11
rättelse
upphandlingen
2010 2011 2010 2011
2011
Antal:

11.3 Ange nedlagd arbetstid på överprövningar under 2011. Dela upp tiden

på egen arbetstid och advokattid.
Ange även i kommentar om någon överprövning medfört en fördyring av
upphandlade varor/tjänster?
Antal överprövningar
som tagit arbetstid i
anspråk, totalt

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx

Nedlagd egen arbetstid
på överprövningar,
totalt

Nedlagd advokattid på
överprövningar, totalt
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2011-12-15

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga K

11.3 Ange om överprövningar medfört försenad avtalsstart under 2011. Ange

också ungefärlig tidsfördröjning i månader.
Överprövning som
medfört fördröjd
avtalsstart år 2011
Antal upphandlingar
Tidsfördröjning i
månader

Eventuella kommentarer till fråga 11:

Utgivningsdag 2011-12-15
WÅAB Bilaga J Upphandling 2011.docx

Överprövning som inte
medfört fördröjd
avtalsstart år 2011

MILJÖREDOVISNING 2011
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Waxholms Ångfartygs AB, eller Waxholmsbolaget, ägs av Stockholms läns landsting och är
beställarbolag för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms hamn och skärgård. Trafiken
bedrivs året runt med 25 egna fartyg och ytterligare cirka 35 inhyrda fartyg eller
samarbetspartners. Utöver passagerartrafiken utförs godstransporter med egna
godsbärande passagerarfartyg och inhyrda godsfärjor. I Stavsnäs, Stockholm (Strömkajen)
och Vaxholm finns bemannade kajterminaler för passagerarservice och samordning av post,
tidningar och lättare gods. Tyngre gods utgår i huvudsak från godsterminalen i Stavsnäs men
även från Stockholm och Vaxholm. Waxholmsbolagets trafik bedrivs året runt men förstärks
avsevärt under sommaren.
Waxholmsbolaget är idag branschledande i sin miljöanpassning. Bolaget arbetar aktivt med
att minska sin miljöpåverkan och för att finna långsiktigt hållbara alternativ. Exempel på
åtgärder och program som bolaget arbetar med är minskning av bränsleförbrukningen
genom anpassad körning, lägre bränsleförbrukning genom bättre skrov- och motorteknik
samt att aktivt främja och följa utvecklingen av alternativa bränslen. Höga miljökrav ställs
också på bolagets trafikleverantörer.
För bunkring av fartygen har Waxholmsbolaget två egna anläggningar som även kan
användas av entreprenörsfartyg. På detta sätt kan transporterna minimeras och tung
lastbilstrafik på kajerna undvikas. Vid Waxholmsbolagets kaj i Stockholm ligger hela
anläggningen under jord. Under uppfällbara publika soffor döljs anslutningsanordningar för
bunkring av bränsle och färskvatten liksom suganordning för svart- och gråvatten.
För mottagning av oljerester och annat farligt avfall i olika fraktioner finns
mottagningsanläggningar på två platser och vid Waxholmsbolagets servicekaj pumpas
slagvatten iland för noggrann separering och filtrering innan det släpps ut i det kommunala
avloppsnätet. Här levereras också smörjolja i bulk för att minska behovet av förpackningar
och minska risken för spill. Det egna förrådet som även är öppet för underleverantörer
levererar miljöanpassade produkter som i första hand är upphandlade genom landstingets
ramavtal.
För att minimera påverkan av svallvågor och förhindra olyckor utför Waxholmsbolaget egna
sjömätningar av farleder och vid bryggor. Egna förenklade sjökort med trafikleder och
fartbegränsningar med mera, publiceras i såväl elektronisk form som tryckta upplagor.
Överenskommelser om frivilliga fartbegränsningar träffas med Länsstyrelsen. Tillfälliga
trafikhinder, synpunkter och klagomål på fartygens framförande kommuniceras till fartygen
via särskilda meddelandesystem.
Waxholmsbolagets miljöarbete följer utöver gällande lagstiftning och branschkrav också
landstingets övergripande miljömål och direktiv. De egna miljömålen sätts därefter i enlighet
med de krav som ställs på bolaget samt där miljöpåverkan är störst.

WAXHOLMSBOLAGETS MILJÖPOLICY
Waxholmsbolaget är beställarbolag för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och
hamn. Passagerartrafik och godstransporter bedrivs året runt av egna och inhyrda fartyg.
Waxholmsbolaget arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan och bygga ett hållbart
transportsystem. För detta ska vi:






vara branschledande i vårt miljöarbete
planera verksamheten så att miljöpåverkan minimeras
verka för att miljövänlig teknik används
engagera våra trafikleverantörer i miljöarbetet
följa tillämplig lagstiftning utifrån de krav som våra ägare och kunder ställer
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utifrån miljöpolicyn planera, genomföra och följa upp åtgärder för att nå ständiga
förbättringar av verksamheten

Waxholmsbolaget ägs av Stockholms läns landsting och är certifierat enligt ISO14001 sedan
2003.
WAXHOLMSBOLAGETS MILJÖARBETE UNDER 2011
Den internationella sjöfarten väntas under kommande år att genomgå stora förändringar vad
gäller begränsningar av utsläpp till luft från fartygens motorer. Den internationella
sjöfartsorganisationen IMO beslutade 2008 om nya tilläggsregler till konventionen MARPOL
(MARitime POLlution). Havs- och kustområden kan enligt tilläggen deklareras som ”NECA”
(NOx Emission Control Area). Idag är Nordamerikas kuster deklarerade som sådana och då
tillåts endast mycket små utsläpp av NOx (som i princip kräver efterbehandlig med urea) från
motorer som installeras från och med 2016. Diskussion pågår inom HELCOM om Östersjön
ska ansöka om att deklareras som sådant område. Från 2015 kommer Östersjön oavsett
ovanstående att ingå i ett område för begränsning av svavel, ”SECA” (Sulphur Emission
Control Area). Waxholmsbolaget använder redan idag svavelfritt bränsle men prisbilden kan
komma att påverkas då efterfrågan ökar.
Landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 ska vara genomfört till 2011. Waxholmsbolaget, som
redan i det föregående miljöprogrammet visat svårigheter med att nå målet om andel
förnybara bränslen, kan idag uppvisa endast en mindre andel förnybara komponenter.
Motorer och bränslen för fartyg är reglerade genom internationella konventioner och i princip
tillåts endast dieselmotorer och dieselolja. Det finns regelverk för gasdrivna fartyg men dessa
är svåra att tillämpa vid annat än nybyggnation och används generellt för drift med naturgas
som ersättning för tjockolja. Biogasdrift av fartyg är möjlig men svår att tillämpa på grund av
tillgång, logistik och tekniska lösningar. Som ett led i arbetet med att finna ett förnybart
bränsle genomfördes ett prov på ett fartyg under 2006 med syntetisk diesel baserad på
naturgas. Detta för att uppmuntra marknaden samt se om dessa betydligt lättare bränslen
fungerar i fartygens motorer. Försöket föll väl ut och avslutades planenligt i början av 2007.
Waxholmsbolaget planerade därefter att delta i ett större projekt där en förnybar syntetisk
diesel skulle utvärderas. Under slutet av 2008 avslutades emellertid detta då bränslet, som i
huvudsak har palmolja som råvara, inte ansågs uppfylla kraven på hållbar produktion. Sedan
2009 har diskussioner förts om att påbörja utvärdering av diesel med höginblandning av
hydrerade förnybara oljor som rapsolja, tallolja och liknande. Tillgången är emellertid
begränsad och konkurrensen om produkterna stor. Ett ytterligare hinder är att produkten
måste märkas (färgas) för att uppfylla de skatteregler som gäller för fartygsbränslen.
Waxholmsbolaget har utan framgång sökt undantag för dessa. Arbetet fortsätter med att
söka alternativa bränslen, inklusive lösningar med höginblandning av förnybara komponenter
i fossil diesel.
Under året har nya framdrivningsmotorer projekterats och upphandlats för VÄSTAN, VÄDDÖ
och VIBERÖ. Motorerna uppfyller de krav som Waxholmsbolaget ställer på låga emissioner
och sluten vevhusventilation. Mer än hälften av alla fartyg i Waxholmsbolagets trafik uppfyller
nu dessa emissionskrav. I VÄSTAN installeras också katalytisk avgasrening (SCR) som
förväntas reducera utsläppen av kväveoxider med mer än 90 procent.
Under vintern 2011-2012 installeras värmepumpar för uppvärmning i fyra fartyg, VÄSTAN,
VÄDDÖ, VIBERÖ och VAXÖ. Värmepumparna kommer att ta tillvara värme i havsvattnet för
uppvärmning av fartygens eget radiatorvatten. Fartygen kommer då att i första hand värmas
med restvärme från motorerna och i andra hand med värmepump. Endast i tredje hand ska
uppvärmning ske med olja.
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SANDHAMN har som första fartyg i sin serie av tre fartyg utrustats med värmeåtervinning
från framdrivningsmotorerna.

LANDSTINGETS MILJÖPROGRAM STEG 5
Nedan redovisas Waxholmsbolagets uppfyllelse enligt specifikationsdokumentet för Miljö
steg 5.
Transporter: 2011 utförs minst hälften av landstingets person- och varutransporter
med förnybara drivmedel
Motorer och bränslen för fartyg är reglerade genom internationella konventioner. I princip
tillåts endast dieselmotorer och dieselolja. Det finns regelverk för gasdrivna fartyg men dessa
kan bara tillämpas vid nybyggnation och används generellt för drift med naturgas som
ersättning för tjockolja. Att bygga nya fartyg för biogasdrift är möjligt men svårt att tillämpa på
grund av tillgång, logistik och tekniska lösningar. Waxholmsbolaget har därför förnybar
syntetisk diesel som huvudalternativ i sökandet efter förnybart bränsle.
Om ett nytt bränsle ska kunna användas i stor omfattning krävs att det uppfyller de
säkerhetskrav och bränslenormer fartygens motorer är byggda efter - eller tillverkaren kan
acceptera. Inget av de syntetiska bränslen som hittills har studerats uppfyller det europeiska
bränsledirektivet och standarden EN 590. På flera håll tillverkas nu andra generationens
biobränslen genom hydrering av vegetabiliska och animaliska oljor. Höginblandning i
miljöklass 1 diesel gör att EN 590 klaras och en förnybar andel om 30-40 procent kan
uppnås. Som en konservens av detta synes man nu lämna äldre bränslen såsom RME. Ett
nytt bränsle måste emellertid också uppfylla krav på social hållbarhet. Bränslen som uppfyller
dessa krav finns idag på marknaden men endast i mindre omfattning och inte som
skattebefriat fartygsbränsle. Undantag från rådande skatteregler har inte heller medgetts.
Waxholmsbolaget kan endast uppvisa en marginell del förnybara drivmedel.
Transporter: 2011 är utsläpp av partiklar och kväveoxider är kraftigt reducerade
Waxholmsbolaget arbetar sedan 2003 aktivt med reduktion av partiklar och kväveoxider.
Resultat har uppnåtts genom exempelvis program för sparsam körning, renare bränslen,
bättre motorteknik och katalytisk efterbehandling av avgaserna. Att uppnå ytterligare kraftiga
reduktioner av utsläppen kräver ny och bättre teknik. Pågående försök med selektiv
katalytisk rening visar mycket positiva resultat men av utrymmesskäl blir utrustningen svår att
installera i befintliga fartyg. 2016 införs genom IMO mycket hårda emissionskrav i
Nordamerika. Sannolikt införs motsvarande krav även i Östersjön men det är ännu inte
ansökt om, eller beslutat av IMO. När dessa nya regler träder i kraft kommer mindre och mer
lättinstallerad utrustning att utvecklas då även befintliga fartyg omfattas (vid installation av
nya motorer).
Kemikalier och kemiska produkter: 2011 har 25 % av kemikalier och kemiska
produkter som identifierats som utfasningsämnen fasats ut
Inga utfasningsämnen används i Waxholmsbolagets verksamhet.
Produkter: 2011 prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling
och inköp
Waxholmsbolaget arbetar med minskning av resursförbrukning genom identifiering av de
områden där miljöpåverkan är störst. Förbrukning av fossila bränslen och oljor är målsatta
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områden där kontinuerligt arbete pågår. Ett exempel är valet av nya motorer till V-fartygen
där teknik- och motorval medger mer än fördubblade serviceintervaller och därmed en
avsevärd minskning av oljeförbrukningen. Arbetet med uppvärmning och belysning av
fartygen är ytterligare exempel.
Produkter: 2011 har inköp av varor och förbrukningsartiklar som innehåller
landstingets utfasningsämnen upphört
Inga utfasningsämnen används i Waxholmsbolagets verksamhet.
Produkter: 2011 är 25 % av landstingets måltider baserade på ekologiskt framställda
produkter
Waxholmsbolaget har genomfört en utredning av möjligheterna att införa ekologiska varor
eller alternativ i fartygens serveringar enligt landstingets kostpolicy. Förändringar kan
emellertid genomföras först vid förnyelse av trafikavtalen.
Miljöledning: 2011 fortsätter alla landstingets verksamheter att ha
miljöledningssystem som är miljöcertifierade enlig ISO 14001 och som styr såväl mot
landstingets övergripande mål som mot lokala miljömål
Waxholmsbolagets miljöledningssystem certifierades första gången 2003. Uppföljande
revisionen genomfördes senast i augusti 2011. Inga avvikelser kvarstår.
Miljöledning: 2011 är miljöledningssystemen integrerade i ordinarie
verksamhetsstyrning
Waxholmsbolaget har inget övergripande ledningssystem. Områden där miljöbelastningen
bedöms som viktig att beakta hanteras genom miljöledningssystemets verksamhetsrutiner.
Miljöledning: 2011 ingår miljöhänsyn som en naturlig del i beslutsprocessen
Vid större investeringar genomför Waxholmsbolaget en bedömning av miljökonsekvenser
enligt den modell som utarbetats av LSF miljö. Dessa redovisas sedan i bolagets budget.
Områden där miljöbelastningen bedöms som viktig att beakta hanteras genom
miljöledningssystemets verksamhetsrutiner.
Upphandling: 2011 genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar och beställningar
med relevanta miljökrav som följs upp
Waxholmsbolaget följer centrala ramavtal där sådana finns. Vid egen upphandling av varor
eller tjänster finns verksamhetsrutiner avseende miljökrav. Uppföljning av ställda miljökrav
vid upphandling av trafik sker genom inrapportering från entreprenörer samt egna
besiktningar. En ökad kontroll är önskvärd men begränsas för närvarande av tillgängliga
resurser.

WAXHOLMSBOLAGETS LOKALA MILJÖMÅL
Waxholmsbolagets egna miljömål sätts i enlighet med de krav som ställs på bolaget samt där
miljöpåverkan är störst. Som övergripande miljömål har satts att minska utsläpp till luft från
de fartyg bolaget äger samt minska svallvågor.
50 procent av fartygen värms med värmepump
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Uppvärmning av fartygen kan delas i två delar. Uppvärmning till kaj och uppvärmning under
gång. Traditionellt värms fartygen med oljepannor och i vissa fall genom återvinning av
motorernas restvärme under gång. För att kunna använda värmepumpar liggande vid kaj
krävs större kapacitet på el från land. Vid ombyggnaden av Strömkajen fördubblas denna
kapacitet för ändamålet. Under vintern 2011-2012 utrustas ytterligare fyra fartyg med
värmepump utöver de två som tidigare har utrustats. 24 procent av fartygen är då ombyggda.
Utredningsmål: Ta fram koncept för framtida fartyg
Arbetet har ännu inte kunnat påbörjas.
WAXHOLMSBOLAGETS MILJÖPÅVERKAN
Utsläpp till luft
Utsläpp av skadliga ämnen till luft är Waxholmsbolagets mest betydande miljöpåverkan.
Arbete pågår därför att minimera utsläppen genom till exempel bättre motorteknik, bättre
bränslen, efterbehandling av avgaserna och anpassning av farten. De totala utsläppen
varierar något från år till år beroende på yttre omständigheter såsom väder och
passagerartillströmning. På samma sätt skiljer utsläppen per personkilometer mellan olika år.
En minskning av NOx, HC och PM i förhållande till CO2 (förbrukat bränsle) kan emellertid
noteras över tid. Denna minskning beror på modernare motorteknik och renare bränslen. Ett
problem är att då motorernas utsläpp av skadliga ämnen reduceras sker detta på bekostnad
av den specifika bränsleförbrukningen, vilket sätter utsläpp av koldioxid i ett
motsatsförhållande till andra skadliga utsläpp. Fram till idag har kompensation kunnat ske
genom modernare motorteknik.
Totala utsläpp 2011 (2010)

CO2 (ton)

NOx (ton)

HC (ton)

PM (ton)

Egna fartyg

14 612 (15 060)

152,0 (160,6)

6,4 (6,8)

4,4 (4,7)

Externa fartyg

5 750 (8 045)

69,7 (97,1)

2,9 (4,1)

2,3 (3,0)

Totalt

20 362 (23 105)

221,7 (257,7)

9,3 (10,9)

6,7 (7,7)

Utsläpp per personkilometer 2011
(2010, 2006)
Egna fartyg (a

CO2 (g/pkm)

NOx (g/pkm)

HC (g/pkm)

PM (g/pkm)

558 (574, 566)

5,8 (6,1, 6,4)

0,2 (0,3, 0,3)

0,2 (0,2, 0,2)

Externa fartyg (b

425 (594, 526)

5,1 (7,2, 6,9)

0,2 (0,3, 0,3)

0,2 (0,3, 0,3)

Totalt

512 (581, 551)

5,6 (6,5, 6,6)

0,2 (0,3, 0,3)

0,2 (0,2, 0,2)

a)

b)

2011 visar en tydlig minskning jämfört med 2010. Detta beror i huvudsak på att 2010 bestod av isvinter
på såväl början på året som slutet av det medan 2011 avslutades med, efter årstiden, varmt klimat.
Sommaren 2011 visade också lägre passagerarsiffror än 2010 – något som medger bränslebesparingar.
De egna fartygen visar högre siffror än de externa fartygen beroende på att trafikering under vinter och
isperiod med låg beläggning sker med dessa.
Waxholmsbolaget redovisar inte längre de fristående Cinderellabåtarnas passagerare och utsläpp.

Andel fartyg med motorer som uppfyller emissionsnormen IMO II (eller motsvarande)
per 2011-12-31 (2010-12-31)
Egna fartyg

Andel (%)

Externa fartyg

49 (33)

Totalt

50 (36)

6(12)

52 (40)

Utsläpp till vatten
Fartygens offeranoder utsöndrar zink och magnesium till vattnet. Magnesium bedöms
emellertid ha en låg miljöpåverkan. Bottenfärgerna utsöndrar koppar.
Utsöndring från offeranoder på egna fartyg

Zink (kg)

25 fartyg á ca 6 kg per fartyg

150

a

a) Enligt tidigare gjord bedömning. Att mäta denna utsöndring är mycket svårt.
Utsöndring av koppar genom bottenfärg

Torr färg (liter)

Kopparinnehållet kan variera mellan 10-50% i olika färger

200

b

b) Enligt tidigare gjord bedömning. Att mäta denna utsöndring är mycket svårt.

Avfallsproduktion
På fartygen sker källsortering av hushållsavfall efter vad som medges vid
mottagningsanläggningen iland. Registrering av antal sopsäckar görs vid avlämning iland.
Svartvatten, och där så är möjligt även gråvatten, pumpas iland till det kommunala
avloppssystemet. För mottagning av oljerester och annat farligt avfall i olika fraktioner finns
mottagningsanläggningar på två platser. Vid Waxholmsbolagets servicekaj i Stockholm
pumpas slagvatten iland för en separering och filtrering innan det släpps ut i det kommunala
avloppsnätet. Här levereras också oljor i bulk till fartygen för att minska behovet av
förpackningar och minska risken för spill. Det egna förrådet levererar miljöanpassade
produkter som i första hand är upphandlade genom landstingets ramavtal.
Avlämnat konventionellt avfall 2010

Antal (st)

Sopsäckar från fartygen

17 630

Avhämtat farligt avfall 2010

Hämtställe

Mängd

Blybatterier

Nybrokajen

1 00 kg

Småbatterier

Nybrokajen + Stavsnäs

265 kg

Spillolja

Nybrokajen + Stavsnäs

24 kbm

Färgavfall

Nybrokajen + Stavsnäs

280 kg

Glödlampor

Nybrokajen + Stavsnäs

15 kg

Olje- och bränslefilter

Nybrokajen + Stavsnäs

1 030 kg

Kvicksilverlysrör

Nybrokajen + Stavsnäs

85 kg

Diverse elektronik

Nybrokajen

350 kg

Sludge (oljeblandat vatten)

Direkt från fartyg

24 kbm

Vitvaror med freon

Nybrokajen + Stavsnäs

4 st
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Resursförbrukning
3

3

3

Bränsleförbrukning 2011
(2010)
Egna fartyg

Fossil diesel (m )

Biodiesel (m ) Bränsle totalt (m )

Andel biodiesel (%)

5 206 (5 366)

244 (249)

5 450 (5 615)

4,5 (4,4)

Externa fartyg (a

2021 (2 800)

37 (31)

2058 (2 831)

1,8 (1,1)

Totalt

7 227 (8 166)

281 (280)

7 508 (8 446)

3,7 (3,3)

a)

Waxholmsbolaget redovisar inte längre de fristående Cinderellabåtarnas förbrukning.
3

Total förbrukning av övriga oljor för egna fartyg under 2010

Volym (m )

Motoroljor

19,6

Hydrauloljor

3,1

Växeloljor

0,8

Cylinderolja

0,2

Lagerolja

1,8

Smörjmedel för propelleraxel

1,0

Total

26,5

Energianvändning i Waxholmsbolagets lokaler
Waxholmsbolaget verksamhet bedrivs i huvudsak i lokaler som tillhör de olika hamnbolagen.
Delar av fastigheterna används också av andra hyresgäster än Waxholmsbolaget. Det finns
idag inga möjligheter att särskilja Waxholmsbolagets andelar av energiförbrukningen för
uppvärmning och kyla. Från och med den första januari 2005 är all inköpt el märkt ”bra
miljöval” enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier.

Markförorening
Spilloljor och slagvatten från fartygen pumpas direkt iland för senare borttransport för
destruktion. Cisternen för spillolja står ovan mark och eventuella läckage uppmärksammas
omedelbart. Tillsyn av anläggningen sker genom såväl egenkontroller som av ackrediterad
organisation. Inga läckage har konstaterats.
För fartygens drift äger Waxholmsbolaget bunkeranläggningar på Strömkajen och i Stavsnäs.
På Strömkajen ligger cisternerna under mark och är konstruerade så att eventuella läckage
samlas upp. I Stavsnäs ligger cisternen ovan mark. Placeringen ovan mark innebär att
eventuella läckage uppmärksammas omedelbart. Cistern och rörledningar är utförda med
dubbel säkerhet. Tillsyn av anläggningarna sker genom såväl egenkontroller som av
ackrediterad organisation. Inga läckage har konstaterats.
Waxholmsbolaget bunkeranläggningar i Stockholm och Stavsnäs är anmälningspliktiga enligt
förordningen om miljöfarligt avfall och hälsoskydd. Båda anläggningarna är anmälda och
ingen förändring av verksamheten har skett.
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Lokala miljöfrågor
För att minimera påverkan av svallvågor och hindra olyckor har Waxholmsbolaget egen
kompletterande utprickning och sjömätning. Egna förenklade sjökort med trafikleder,
fartbegränsningar med mera produceras i såväl elektronisk form som tryckta upplagor.
Överenskommelser om frivilliga fartbegränsningar träffas med Länsstyrelsen i Stockholm.
Eventuella synpunkter och klagomål på fartygens framförande kommuniceras till fartygen via
särskilda meddelandesystem.
Något buller som påverkar omgivningen har inte identifierats. Emellertid kan sjösäkerheten
tidvis påkalla signalering från fartyg, exempelvis vid närsituationer, nedsatt sikt osv. Detta
buller kan naturligtvis upplevas som störande, men måste ändå anses som en naturlig del i
livet nära vatten där fartyg framförs. Generellt sett är boende nära trafikerade farleder också
medvetna om att denna nödvändiga signalering utförs återhållsamt.
FÖRKLARINGAR
Lagar och föreskrifter som styr Waxholmsbolaget
Fartygskatastrofen då passagerarfartyget ”Titanic” kolliderade med ett isberg och sjönk 1912 ledde till den första internationella
konventionen avseende fartygs säkerhet, SOLAS (Safety of Life at Sea), 1914. Den första SOLAS har efterföljts av ytterligare
konventioner: SOLAS 1929, SOLAS 1948, SOLAS 1960 och SOLAS 1974, som med tillägg och ändringar är ikraft än idag. Den
idag aktuella utgåvan utkom 2004.
En annan mycket viktig konvention är MARPOL 73/78 (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
med ändringar och tillägg. Konventionen tillkom efter att tankfartyget ”Torrey Canyon” förliste i Engelska kanalen 1967. och
reglerar den internationella sjöfartens utsläpp till vatten och luft.
Konventionerna ovan omfattar endast fartyg i internationell trafik, men europeiska och nationella regelverk bygger i huvudsak på
dessa.
Det internationella sjösäkerhetsarbetet leds av FN-organet IMO (International Maritime Organisation) med säte i London.
Det europeiska sjösäkerhetsorganet EMSA (The European Maritime Safety Agency) bildades som en följd av oljekatastrofen då
tankfartyget Erika förliste utanför Frankrikes kust i december 1999. I huvudsak bistår EMSA EU-kommissionen med råd och
kunskap. Genom EU kommer såväl direktiv som förordningar rörande sjöfart.
I Sverige är det 1 januari 2009 Transportstyrelsen som är den myndighet som utövar tillsyn över sjöfart. En viktig del i dess
arbete är att utfärda svenska föreskrifter och säkerhetsnormer. Dessa reglerar hur fartyg ska konstrueras, byggas, underhållas,
framföras och bemannas. Transportstyrelsen deltar också i de internationella organ där det internationella regelarbete som
ligger till grund för våra svenska föreskrifter utförs.
Transportstyrelsens författningssamling (TSFS), delas i följande avsnitt:
Säkerheten på fartyg
Åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Sjömanssociala frågor mm
Sjötrafiken
Skeppsmätning
Sjöfartsskydd
Övriga bestämmelser
Där svenska föreskrifter inte täcker sker hänvisningar till internationella koder utfärdade av IMO.
Sedan 2003 gäller även Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen för fartygsarbete ombord på svenska fartyg. Tillsyn utförs
av Transportstyrelsen i samverkan med Arbetsmiljöverket. Vissa undantag finns emellertid i Fartygssäkerhetslagen och
Fartygssäkerhetsförordningen.
Lokala föreskrifter för sjötrafiken meddelas i Länsstyrelsens författningssamling (01FS). Dessa berör Waxholmsbolaget främst
avseende fartbegränsningar och förbud mot brytande av isrännor mm.
Waxholmsbolagets verksamhet berörs också av lagar och författningssamlingar bland annat genom Kemikalieinspektionens
författningssamling (KIFS), Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) och Sprängämnesinspektionens författningssamling
(SÄIFS)
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Relevanta föreskrifter avseende motorinstallationer och tillåtna bränslen i
Waxholmsbolagets fartyg
Utdrag ur Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat
maskinrum (SJÖFS 2008:81), bilaga 1:
”1. Allmänt
1.1 Motor skall vara konstruerad för bränsle med en flampunkt på lägst 43°C.
2. Motorer och växlar
2.2.1 För att få placeras på fartyg skall motorer med en effekt upp till och med 1000 kW ha ett giltigt
typgodkännande utfärdat av en erkänd organisation och vara avsedd för marint bruk.”
Utdrag ur Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik (SJÖFS 2002:17):
”1. Begränsningar i användningen av olja som bränsle
Följande begränsningar skall gälla för användning av olja som bränsle:
1. Om annat inte tillåts enligt denna punkt får brännolja med en flampunkt under 60°C inte användas.
2. I nödgeneratorer får brännolja med en flampunkt av lägst 43°C användas.
3. Med beaktande av de ytterligare försiktighetsåtgärder som kan anses nödvändiga och på villkor att
omgivande temperatur i det utrymme, i vilket brännoljan förvaras eller används, inte tillåts stiga upp till 10°C
under brännoljans flampunkt, kan flaggstatens administration medge allmän användning av brännolja med en
flampunkt under 60°C men inte lägre än 43°C.
För fartyg byggda från och med den 1 januari 2003 får brännolja med en flampunkt under 60°C men inte lägre än 43°C tillåtas,
förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:
3.1. Brännoljetankar, med undantag av sådana som är placerade i avdelningar med dubbelbotten, skall
placeras utanför maskinrum av kategori A.
3.2. Anordningar för mätning av oljetemperaturen skall finnas på brännoljepumpens sugledning.
3.3. Avstängningsventiler och/eller kranar skall finnas på bränslefiltrens tillopp och avlopp.
3.4. Svetsade rörskarvar eller unionkopplingar skall användas i så stor utsträckning som möjligt.
Oljors flampunkt skall bestämmas genom en godkänd metod med sluten behållare.”

Motorer och bränslen
Emissionsstandarder för marinmotorer regleras internationellt genom IMO MARPOL 73/78 Annex VI. De senaste
ändringarna är införda i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:96 och gäller således även i Sverige. Waxholmsbolaget har
hittills följt den betydligt hårdare amerikanska emissionsstandard som började träda ikraft under 2004 (US/EPA Tier 2) men
skillnaden mellan olika standarder minskar och 2016 antar Nordamerika (USA och Canada) den hårdaste regleringen genom
IMO Tier III. Diskussioner pågår även om anslutning av Östersjön och andra europeiska farvatten till NECA, dvs IMO Tier III:
IMO Tier I (2000)
Engine Speed (n, rpm)

NOx, g/kWh

130 rpm ≤ n < 2000 rpm

45 * n-0,2 (10 g/kWh @ 1800 rpm)

IMO Tier II (2011)
Engine Speed (n, rpm)

NOx, g/kWh

130 rpm ≤ n < 2000 rpm

44 * n-0,23 (7,8 g/kWh @ 1800 rpm)

IMO Tier III (2016 in ECA areas)
Engine Speed (n, rpm)

NOx, g/kWh

130 rpm ≤ n < 2000 rpm

9 * n-0,2 (2 g/kWh @ 1800 rpm)

Tier 2* Marine emission standards by the EPA
Category
Displacement (D)
CO

NOx+THC

PM

3

Date

Dm per cylinder

g/kWh

g/kWh

g/kWh

1

1,2 ≤ D < 2,5

5,0

7,2

0,2

2004

1

2,5 ≤ D < 5,0

5,0

7,2

0,2

2007

*- Tier 1 standards are equivalent to the MARPOL Annex VI NOx limits
Tier 3 standards for Marine Diesel category 1 Commercial Standard Power Density (≤ 35 kW/dm3) by the EPA
Power (P)
Displacement (D)
NOx+THC
PM
Date
kW

Dm3 per cylinder

g/kWh

g/kWh
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75 ≤ P < 3 700

1,2 ≤ D < 2,5

5,6

0,11c

2014

75 ≤ P < 3 700

2,5 ≤ D < 3,5

5,6

0,11c

2013

75 ≤ P < 3 700

3,5 ≤ D < 7

5,8

0,11c

2012

c- This standard level drops to 0,10 g/kWh in 2018 for < 600 kW engines
Biogas används idag i bilar, bussar och lastbilar. Det saknas regelverk för fartyg drivna av biogas i Sverige. Möjlighet finns att,
efter godkännande i Sverige, använda befintliga regelverk från klassningssällskap för fartyg som drivs med gas. Mycket höga
säkerhetskrav ställs och ombyggnad av befintligt tonnage är mycket svårt. En nackdel är också att regelverket är utformat för
oceangående tonnage och därför är svårtillämpat på mindre tonnage.
Dieselolja MK 1 används idag på de egna fartygen och krav på bränslet ställs vid upphandling av externt tonnage. Diesel MK1
har egenskaper som vid förbränning ger lägre nivå av miljö- och hälsoskadliga avgasemissioner. Diesel MK1 har låg svavelhalt
(max 0,001 %) men ökar bränsleförbrukningen något.
DME (Dimetyleter) är en gas som kan användas i modifierade dieselmotorer. Bränslet kan framställas från såväl fossil som
förnybar råvara. Det saknas regelverk för fartyg drivna av DME. Ett stort problem är att gasen är tyngre än luft och därmed
olämplig i slutna utrymmen. Gasen är också explosiv i koncentration ända från 2 procent upp till 50 procent.
Etanol används idag i huvudsak som höginblandning i bensin och diesel. Etanol är klassat som brandfarlig vätska Klass 1 och
är därmed uteslutet som marint bränsle med befintligt regelverk. Mycket höga säkerhetskrav skulle ställas för drift med detta
bränsle och en ombyggnad av fartyg för detta ändamål anses därför inte möjlig. Experiment pågår även med låginblandning av
etanol i diesel MK 1, men även här synes bränslets flampunkt vara ett hinder då inblandning ger alltför höga flampunkter.
FAME är ett samlingsnamn för fettsyrametylestrar varav rapsmetylester (RME) är den vanligaste.
Hytan är en blandning av vätgas och metangas. Ur säkerhetssynpunkt kan hytan betraktas som likvärdigt med metan, då det
består till största delen av detta.
RME (Rapsmetylester) finns idag på marknaden som låginblandning (max 5 %) i diesel MK1. Inga ombyggnader av maskiner
krävs för drift med sådant bränsle. Med de typer av diesel med låginblandad RME som idag finns på den svenska marknaden är
en reducering av utsläpp från fossil koldioxid på 1-2 % möjlig. Utsläpp av svaveloxider minskas med ca 20 %. Emellertid har
bränslet sämre köldbeständighet och är mer känsligt för nedbrytning av mikroorganismer än ren dieselolja. Drift med ren RME
tillåts av vissa maskinleverantörer, dock endast efter ombyggnad och under särskilda förutsättningar. Kväveoxidutsläppen ökar
då också kraftigt.
Syntetisk diesel (FT-diesel, GTL, BTL) kan produceras genom en s.k. Fischer-Tropsch process. Syntetisk diesel innehåller
låga halter av aromatiska kolväten och mer paraffiner. Den kan användas rent i dieselmotorer eller som blandningskomponent i
konventionell diesel. Syntetisk diesel tillverkas idag av naturgas och kol men tillverkning av förnyelsebara komponenter är fullt
möjlig. Avseende flampunkt är syntetisk diesel fullt användbart eller bättre än vanlig diesel. Genom hydrering av vegetabiliska
och animaliska oljor uppnås bränsle med egenskaper som är mycket lika Fischer-Tropsch diesel. Dessa bränslen kallas då
andra generationens biodiesel.

Interceptorer
Interceptorer är vertikala blad som monteras längs fartygets akterspegel och skjuts ned i vattnet någon centimeter. Dess
funktion är att skapa ett ökat tryck på skrovets botten i akterskeppet. Det ökade trycket ger en hydrodynamisk lyftkraft som
hjälper till att trimma om fartyget till ett gynnsammare gångläge. Funktionen liknar de trimplan som används på planande båtar
men interceptorer genererar mer lyftkraft samtidigt som de bromsar mindre.

Utsläpp till luft och vatten
Koldioxid (CO2) bildas vid förbränning av bränslet och är därför direkt relaterad till förbrukningen. Utsläppen av koldioxid är
idag den enskilt största bidragande orsaken till växthuseffekten. Kraftiga minskningar av utsläppen krävs för att begränsa denna
påverkan.
Svaveloxider (SOx) beror på andelen svavel i bränslet. Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. Även
dricksvattnets kvalitet kan försämras och byggnader och hällristningar skadas genom korrosion. Waxholmsbolagets egna fartyg
drivs med diesel miljöklass 1. Ett flertal av Waxholmsbolagets entreprenörer driver sina fartyg med diesel miljöklass 1 och krav
på detta ställs också vid upphandlingar. Målet är att samtliga fartyg i Waxholmsbolagets trafik skall drivas av svavelfritt bränsle.
Kväveoxider (NOx) bildas vid förbränning och mängden beror på hur väl den sker. Utsläpp av kväveoxider bidrar till såväl
övergödning som försurning av mark och vatten. Installation av motorer med modern teknik minskar dessa utsläpp avsevärt.
Koloxid (CO) bildas vid ofullständig förbränning av fossila bränslen. Koloxid bedöms vara mycket giftig. Dem omvandlas
emellertid ganska fort till koldioxid och anses därför mindre farlig annat än i trånga utrymmen. Ur miljöhänseende torde den
största effekten vara koldioxidens bidrag till växthuseffekten. Miljöpåverkan anses därför vara stor. Installation av motorer med
modern teknik minskar dessa utsläpp avsevärt. Även katalysatorer installeras för att minska dessa utsläpp.
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Flyktiga kolväten (HC) bildas vid ofullständig förbränning av fossila bränslen. Dessa bidrar till bildandet av marknära ozon,
vilket är skadligt för såväl växter och djur som människor. Installation av motorer med modern teknik minskar dessa utsläpp
avsevärt.
Partiklar (PM) bildas vid ofullständig förbränning. Dessa anses ha såväl en inträngande verkan som bärare av exempelvis
oförbrända kolväten. Partiklar anses vara mycket hälsovådliga och uppmärksammas alltmer. Installation av motorer med
modern teknik minskar dessa utsläpp avsevärt. Även katalysatorer installeras för att minska dessa utsläpp.
Magnesium är i mindre mängder nödvändig för levande organismer. Högre doser bedöms ha låga toxiska och ekotoxiska
effekter. Magnesium utsöndras från offeranoderna på Waxholmsbolagets aluminiumfartyg.
Zink är i mindre mängder nödvändig för levande organismer. Högre doser bedöms ha måttliga toxiska och ekotoxiska effekter.
Zink utsöndras från offeranoderna på Waxholmsbolagets stålfartyg.
Koppar är i mindre mängder nödvändig för levande organismer. Högre doser har höga toxiska och ekotoxiska effekter. Koppar
utsöndras från bottenfärger. Samtliga använda bottenfärger följer Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003
av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg, liksom Kemikalieinspektionens lista över godkända
biocider.
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2011-04-12
Landstingsstyrelsens förvaltning
Administration
LSF Kansli
Elisabet Åman

UPPFÖLJNING MER ÄN BARA
TRÖSKLAR 2011

Bilaga till årsredovisningen 2011

Mer än bara trösklar
Stockholms läns landstings program 2011 – 2015
för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
Landstingsfullmäktige fattade beslut den 16 mars 2010 om programmet
”Mer än bara trösklar”, Stockholms läns landstings program 2011 – 2015
för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Programmet syftar till att identifiera och undanröja hinder för personer
med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta del av Stockholms läns
landstings tjänster, service och verksamhet. Programmet syftar också till att
landstinget anställer fler personer med funktionsnedsättning.
Programmets tre mål handlar om:
1. Bemötande
2. Kommunikativ tillgänglighet
3. Fysisk tillgänglighet
Programmet är ett styrande dokument för alla förvaltningar och bolag samt
de verksamheter som landstinget har avtal med. Man tillämpar de delar
som är adekvata för verksamheten. Varje medarbetare bidrar på ett
insiktsfullt sätt med sin del och ansvaret för programmets fullföljande
åvilar resp nämnd och styrelse. Resultaten ska redovisas årligen.
Programmet bifogas i en originalversion samt i en lättläst version. Fler
exemplar kan beställas från: informationsmaterial.lsf@sll.se. Programmet
kommer också att finnas på landstingets hemsida www.sll.se
Med vänlig hälsning

Elisabeth Levander
Avd chef LSF Kansli
Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 41 09
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69
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Mer än bara trösklar
Stockholms läns landstings program 2011 – 2015 för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning
I programmet som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010
beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa
följande indikatorer:

Mål 1 Bemötande
1. Vilka åtgärder, som vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos
medarbetare, entreprenörer och allmänhet samt visa de kvantitativa och
kvalitativa resultaten av åtgärderna.
Svar:
1. Waxholmsbolaget har påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer
för bättre skyltning av fartygen för personer med synnedsättning.
Dessa riktlinjer ska sedan förmedlas till medarbetare och
entreprenörer. Nya riktlinjer håller också på att tas fram för
bryggor. Inga kvantitativa eller kvalitativa mätningar har gjorts.
2. Avsnitt om bemötande ingår i Waxholmsbolagets trafikavtal. Inga
ekonomiska regleringar har gjorts.
3. Waxholmsbolagets kontor är anpassat för personer med
funktionshinder och samtliga funktioner nås. Inga personer med
funktionsnedsättning har anställts under året.
2. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om
bemötande, hur många uppföljningar som gjorts avseende bemötandet
samt om ekonomiska regleringar har genomförts.
Svar:
Waxholmsbolagets trafikavtal innehåller avsnitt om fysisk tillgänglighet.
Krav ställs på ombordstigning, toaletter och vistelse ombord – ute och inne.
Inga ekonomiska regleringar har gjorts.
Waxholmsbolaget har under året ökat kraven och påtryckningar vid
byggnation av bryggor och kajer. Samverkan har inletts med Visit
Skärgården i projektet ”Öppen Skärgård”.
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Waxholmsbolaget har tidigare avlägsnat fysiska hinder för anställning av
personer med funktionsnedsättning.

3. Vilka åtgärder som vidtagits för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna anställas samt om personer med funktionsnedsättning har
anställts under året.
Svar:
1. Waxholmsbolagets trafikavtal innehåller avsnitt om fysisk
tillgänglighet. Krav ställs på ombordstigning, toaletter och vistelse
ombord – ute och inne. Inga ekonomiska regleringar har gjorts.
2. Waxholmsbolaget har under året ökat kraven och påtryckningar vid
byggnation av bryggor och kajer. Samverkan har inletts med Visit
Skärgården i projektet ”Öppen Skärgård”.
3. Waxholmsbolaget har tidigare avlägsnat fysiska hinder för
anställning av personer med funktionsnedsättning.
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Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet
1. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka den kommunikativa
tillgängligheten samt visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av
åtgärderna.
Svar:

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal, som innehåller avsnitt om
kommunikativ tillgänglighet samt hur många uppföljningar som gjorts
avseende kommunikativ tillgänglighet samt om ekonomiska regleringar
genomförts.
Svar:

3. Att personer med funktionsnedsättning upplever att den kommunikativa
tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat.
Svar:

4. Att personer med funktionsnedsättning upplever att deras möjligheter
till engagemang och delaktighet i den demokratiska processen inklusive de
allmänna valen har ökat.
Svar:
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Mål 3 Fysisk tillgänglighet
1. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om den
fysiska tillgängligheten, hur många uppföljningar som gjorts avseende den
fysiska tillgängligheten samt om ekonomiska regleringar genomförts.
Svar:

2. Om samverkan med andra samhällsaktörer har ökat.
Svar:

3. Om fysiska hinder eliminerats så att personal med funktionsnedsättning
har kunnat anställas.
Svar:

WAHOLMS ÅNGFARTYGS AB
Årsbokslut 2011

Förvaltningsberättelse 2011
Bilaga P

Resultat Trafikslagsindelad sammanställning 2011

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Skärgård 2011

Skärgård 2011

Skärgård 2010

Hamn 2011

Hamn 2011

Hamn 2010

Totalt 2011

Totalt 2011

Totalt 2010

78 127

70 088

77 029

49 585

48 877

47 153

127 712

118 965

124 182

Driftkostnader

‐271 898

‐279 755

‐268 733

‐25 268

‐25 579

‐24 283

‐297 166

‐305 334

‐293 016

Avskrivningar

‐31 789

‐30 980

‐30 908

‐3 762

‐3 042

‐3 513

‐35 551

‐34 022

‐34 421

‐8 473

‐8 290

‐5 685

‐1 711

‐1 554

‐1 942

‐10 184

‐9 844

‐7 627

‐234 033

‐248 937

‐228 297

18 844

18 702

17 415

‐215 189

‐230 235

‐210 882

215 304

215 300

212 100

Intäkter

Finansnetto
Resultat
Tillskott från SLL
Reducering
Årets resultat

14 935
115

0

1 218

