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Bilden på framsidan visar en stadsbuss på bussterminalen i Nyköping, en knutpunkt
som inom några år ska flyttas till ett nytt resecentrum. Bilden får också symbolisera
den starka resandeökningen i många av våra stadstrafikområden. I Nyköping infördes ett nytt linjenät för stadstrafiken sommaren 2010 med fler avgångar och rakare
linjesträckningar. Under 2014 förbättrades trafikutbudet ännu mer för att möta det
ökade resbehovet som uppstått på grund av att samtliga kommunens högstadieskolor samlats till en skola vid Tessinområdet. Resandet i Nyköpings stadstrafik under den senaste femårsperioden har ökat med över 40 procent genom dessa nya
satsningar. Under samma period har resandet med månadskort ökat med 120 procent, främst genom arbetspendling. 2015 blir sannolikt det sista året som bussarna
ser ut som på bilden, eftersom vi planerar att ändra både profil och varumärke
under året.

Foto, omslag och baksida: Matthias Pfeil
Textredigering och form: Scripta mandata
Tryck: Arkitektkopia, Nyköping mars 2015
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Myndighetens ordförande har ordet:

Strategiskt läge i
gynnsamma Sörmland
Att få verka inom kollektivtrafiken innebär främst att göra insatser för nyttor på andra
håll. Det handlar om att erbjuda medborgare trygga och stabila resor till och från sin
sysselsättning – till arbete eller studier. En stor del av myndighetens verksamhet innebär också att skapa förutsättningar för att fordonen över huvud taget kommer fram,
att infrastrukturen finns och är utrustad med kapacitet och tillförlitlighet.

Attraktiv livsmiljö och dynamisk tillväxt
Goda kommunikationer är helt avgörande för den enskilda människans möjlighet att
pendla till arbete och studier, för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv livsmiljö, för regionens dynamiska tillväxt – helt enkelt för ett friskt och livskraftigt Sörmland
och Mälardalen.
Det var så Sörmlands kommuner och landsting tänkte när vi gick in och finansierade en
del av Citybanan. Det var så vi tänkte när vi fattade beslut om borgen för att försäkra
oss om tillgång till tågfordon. Det var nog så man tänkte inför bygget av Svealandsbanan och alldeles säkert även när vi nu står inför byggande av Ostlänken.

Moderniserad kollektivtrafik med ny teknik
2014 genomfördes insatser för att samordna den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Året ägnades även till upphandling och förberedelser för att modernisera kollektivtrafiken i Sörmland med stöd av ny teknik. Det är arbeten som under kommande
år tar fortsatta steg i riktning för ett sammanhållet system som upplevs som enkelt och
lättillgänglig för medborgare.

Ökat resandet med tåg och buss glädjer
2014 ökade resandet med kollektivtrafiken, trots minskade elevkullar. Det är en utveckling som glädjer, som jag vill se mer av och som kan göras möjlig genom att landstinget och länets kommuner fortsätter att utveckla kollektivtrafiken. Tågtrafiken mellan Eskilstuna och Örebro samt mellan Gnesta och Järna utökades. Det gjorde även
busstrafiken och allra mest mellan Strängnäs och Södertälje. Genom beslut under
2014 om ”Ny Trafik 2017” får hela Sörmland och Mälardalen utökad regionaltågtrafik
så snart som den tillkommande kapaciteten genom Citybanan kan tas i anspråk.
Ni alla som varje dag arbetar för att kollektivtrafiken ska fungera och fortsätta vara
navet i det hållbara samhället – Varmt tack för ert engagemang!

Åsa Kullgren (S) ordförande Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Läs om organisationen, om de viktigaste händelserna under
2014, om verksamheten under året ur olika perspektiv, om
årets måluppfyllelse och om de framtida utmaningarna.
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Inledning
Vardagsresandet i fokus
För Sörmland, ett län där många invånare har sin arbetsplats utanför länet, har kollektivtrafiken en särskilt
viktig roll i vardagen. År 2014 gjordes nära 10 miljoner
påstigningar i den busstrafik som upphandlats av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Till detta kommer 2,4
miljoner påstigande i den regionala tågtrafiken till och
från Sörmland. Summerat på Sörmlands omkring 275
000 invånare motsvarar detta nästan 50 påstigande
per person och år. Myndighetens verksamhet är således något som berör många sörmlänningar, direkt eller
indirekt, bland annat som pendlare, skolelev, förälder,
patient eller förare.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken
har således en uppgift som måste vårdas, utvecklas och
ständigt förbättras. Flera perspektiv måste tillgodoses
med fyra tågbanor som trafikerar länet och busstrafik,
som varje dag kör drygt 61 000 km på länets vägar, motsvarande mer än 700 enkelresor mellan Eskilstuna och
Nyköping eller nästan 2 800 resor mellan Katrineholm
och Vingåker. Tillgänglighet, attraktivitet, effektivitet,
miljö och regional utveckling är perspektiv som har
identifierats i länets regionala trafikförsörjningsprogram. Programmet ska uppdateras under 2015. Det
finns skäl att då lyfta transportsystemets uppgift och
flera viktiga perspektiv, som trafiksäkerhet, framkomlighet och vilken roll kollektivtrafiken ska spela som en
del i det totala transportarbetet. Samtidigt ska det långa
perspektivet förstärkas med sikte på 2030.

Verksamheten stabiliseras
När myndigheten gick in i 2014 var det med tydligt uppdrag från våra medlemmar att skapa stabilitet i ekonomin, att säkra den för länet så viktiga tågtrafiken, att
öka resandet och göra våra resenärer nöjdare. På flera
punkter kan vi säga att vi har lyckats. Ekonomiskt hade
vi 2014 kontroll på våra kostnader som följde budget.
Budgetföljsamheten när det gäller biljettintäkter var betydligt bättre 2014 än 2013 även om budget inte nåddes
helt.
Den tågplan som fastställdes av Trafikverket den 7 september 2014 innebar vissa förbättringar för regionaltågstrafiken på länets banor, även om exempelvis restiderna fortsatt är alldeles för långa på grund av många
s.k. förbigångar. Samtidigt kommer de närmaste åren att
innebära påfrestningar för länets tågresenärer som en
följd av att Årstabroarna i Stockholm börjar renoveras
från april månad 2015. Ur vårt perspektiv ser vi fortsatta
brister i såväl tågplaneprocessen som tilldelning av tåg-

lägen. Det är angeläget att utveckla planeringsprocessen och tilldelning av tåglägen i dialog med Trafikverket, branschorganisationer och nationella beslutsorgan.
Resandet ökade under 2014 jämfört med föregående år.
I busstrafiken ökade antalet påstigande med 4 procent
(exklusive skolkort). Särskilt gynnsam har utvecklingen
varit inom stadstrafiken i Strängnäs och i landsbygdstrafiken i Eskilstuna, Vingåker och Gnesta kommuner.
Samtidigt ser vi andra linjer och områden, där potentialen är hög men där resandet inte riktigt tar fart trots
ett bra utbud. Här ser vi skäl att framöver arbeta med
såväl prissättning som kvalitet och tidtabellsutformning.
Resandet i den regionala tågtrafiken ökade med knappt
två procent i länet enligt statistik från SJ.
En stor del av länets medborgare är fortfarande inte
nöjda med länets kollektivtrafik. Här ser vi framtida
satsningar på tekniska system med förbättrad störningsinformation, moderna trafikavtal med fokus på kvalitet
och ökat resande samt en utbyggd kundtjänst – en följd
av att myndigheten fått i uppdrag att samordna den
särskilda kollektivtrafiken – som viktiga verktyg för att
vända utvecklingen.

Utvidgat trafikansvar, ny teknik och nya fordon
Myndigheten fick under första halvåret i uppdrag att
upphandla transportörer för främst den särskilda kollektivtrafiken. Detta följdes av uppdrag att även etablera
verksamhet för beställning och samordning av resorna
i den särskilda kollektivtrafiken. Från sommaren 2015
kommer därför även färdtjänst, sjukresor och i viss mån
skolskjutsar att ingå i myndighetens uppdrag. I februari 2016 öppnar Servicecenter Sörmland – en utbyggd
kundtjänst för hantering av kundärenden, trafikupplysning, beställningsmottagning och samordning av resor.
2014 påbörjades även en upphandling av nya tekniska
system för betalning och validering av biljetter för såväl
busstrafiken som den regionala tågtrafiken. Systemen
ska även hålla reda på våra 240 bussar i realtid och ge
ständigt uppdaterad information om var bussen befinner sig till såväl resenärer som trafikledning och kundtjänstmedarbetare. Möjligheterna att betala resan och
fylla på sina resekort via digitala kanaler, ombord på
bussen eller genom ett utvecklat nät av försäljningsombud ger förutsättningar för att vår trafik upplevs som
enklare, modernare och bättre än tidigare.
2014 inleddes även upphandling av nya fordon för den
regionala tågtrafiken av Transitio på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen. Förhoppningen är att de första tågen ska kunna vara på
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plats på någon av Sörmlands banor under 2017/2018.
Parallellt ska den sömlösa Mälardalsresan förverkligas
och inte minst en ny depå för regionaltågstrafiken i Eskilstuna etableras.

Myndigheten växer och mognar
2014 var också året då myndigheten började bli vuxen.
Från att ha varit nyetablerad när vi gick in i 2014 är känslan att den var mer mogen när vi lämnade året. Detta
innebär att kraven höjs från såväl medarbetare som
medlemmar när det gäller interna processer och rutiner.
I december 2014 genomförde myndigheten sin första
medarbetarenkät med samtliga medarbetare. Vi fast-

Myndighetens ledamöter och ersättare
(per den 19 februari 2015)
Landstinget Sörmland

ställde myndighetens värdeord och samtliga medarbetare som så önskade fick göra en profilanalys för att
bättre förstå varandras beteende. I slutet av året initierades en omfattande organisationsöversyn – nödvändig
för att hantera vårt växande uppdrag och för att skapa
stabilitet i de processer som pågår.

Valåret 2014
Under 2014 hölls allmänna val i Sverige till riksdag,
landsting och kommuner. Som en följd av de allmänna
valen fick myndigheten en ny direktion. Denna konstituerade sig den den 8 januari 2015, då myndighetens
ledamöter och ersättare för perioden 2015–2018 fastställdes, se faktaruta.

Katrineholms kommun
Ledamot: Göran Dahlström (S)
Ersättare: Lars Härnström (M)

Vingåkers kommun

Ledamöter: Mattias Claesson (C), Ingrid Jerneborg
Glimne (M), Åsa Kullgren (S) tillika myndighetens
ordförande, Magnus Leivik (M) och Carl Werner
(MP)
Ersättare: Ann-Sofie Jacobsson (MP), Christer Kax
Sundberg (FP), Jan Norberg (Våfp), Christina Södling
(S) och Ulf Westerberg (M)
Eskilstuna Kommun
Ledamot: Sarita Hotti (S)
Ersättare: Ingrid Sermeno Escobar (MP)

Nyköpings kommun
Ledamot: Urban Granström (S)
Ersättare: Anna af Sillén (M)
Oxelösunds kommun
Ledamot: Catharina Fredriksson (S)
Ersättare: Dag Bergentoft (M)

Flens kommun
Ledamot: Jan-Erik Larsson (S)
Ersättare: Roger Tiefensee (C)

Strängnäs kommun
Ledamot: Jacob Högfeldt (M)
Ersättare: Leif Lindström (S)

Ledamot: Anneli Bengtsson (S)
Ersättare: Timo Granetin (M)

Trosa kommun
Ledamot: Daniel Portnoff (M) tillika vice ordförande
Ersättare: Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S)

Gnesta kommun
Ledamot: Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ersättare: Johan Rocklind (S)
Under år 2014 avgick en ledamot, Maria von Beetzen
(M), Strängnäs, från direktionen och Jacob Högfeldt (M)
ersatte.
Följande ledamöter som verkade under 2014 har som
följd av de allmäna valen avgått från direktionen i samband med årsskiftet: Jens Persson (C), Strängnäs, Thomas
af Bjur (FP), Landstinget och Gustaf Wachtmesiter (M),
Landstinget som ordinarie ledamöter. Jimmy Jansson (S),
Eskilstuna, Tomas Norander (M), Flen, Ann-Marie Wigertz
(M), Nyköping, Jan-Olof Blomster (FP), Landstinget, MarieLouise Mustaniemi (KD), Landstinget, Gunnar Söderberg
(MP) Landstinget och Greger Tidlund (S), Landstinget som
ersättare. Härutöver avgick direkt efter nyåret Magnus Johansson (MP), Eskilstuna, från samtliga politiska uppdrag
och ny ledamot från Eskilstuna har utsetts.
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Vid sammanträdet beslutades även att fastställa Åsa
Kullgren som myndighetens ordförande och Daniel
Portnoff som myndighetens vice ordförande. Direktionen beslutade även att under perioden 2015–2018 arbeta genom arbetsformen presidium. Presidiet består
av direktionens ordförande, vice ordförande och ledamot från den medlemskommun med störst andel trafikarbete.

Engagemang vid årsskiftet 2014/15
Medlemskap
•

SKL/Pacta

•

Svensk Kollektivtrafik

Hel- och delägda bolag och intressebolag

Strategisk samverkan är vårt arbetssätt

•

Länstrafiken Sörmland AB 100 %

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har ett omfattande
samarbete internt, med kommunalförbundets medlemmar och övriga regionala organ i Sörmland och Mälardalen samt på nationell nivå. Även våra relationer med
trafikbolag och övriga leverantörer ska präglas av samverkan för att skapa förutsättningar för en god leverans.

•

Mälardalstrafik AB (MÄLAB) 13 %

•

AB Transitio 5 %

•

Samtrafiken Sverige AB (30 aktier)

Myndigheten deltog i eller sammankallade till följande
prioriterade ordinarie forum under 2014:
En bättre sits - En process för storregional infrastrukturplanering under ledning av Mälardalsrådet. Här representerades myndigheten under året av företrädare för
såväl politiken som för tjänstemän och i nära samverkan med Regionförbundet Sörmland.
RKTM-träffar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
bjöd in till tre chefsträffar under 2014 där myndigheten
deltog vid samtliga.
RKTM-träffar MÄLAB har under året initierat och bjudit
in ägarkretsen för aktiviteter i Trafikplan 2017 (numera
benämnt Ny Trafik 2017), där myndigheten har deltagit i
såväl politisk styrelse som tjänstemannaberedning.
Nätverket för kollektivtrafikhandläggare Myndigheten
har bjudit in till träffar med länets samtliga kollektivtrafikhandläggare samt deltagare från MÄLAB och Regionförbundet cirka var sjätte vecka. Detta är vårt mest
prioriterade forum för information och beredning av
kollektivtrafikfrågor. Medlemmarnas representanter i
detta nätverk är vår främsta resurs för att ta frågor vidare internt hos respektive medlem.
Regionala transportgruppen Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan.
Länspensionärsråd samt Rådet för funktionshindersfrågor Myndigheten har under året berett frågor kopplade till arbetet med upphandling av serviceresor.

Hel- och delägda bolag, intressebolag och
medlemsföreningar
En av de större förändringarna är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet under året sålt hela sitt aktieinnehav,
13 procent, i Smartpak AB i enlighet med tidigare beslut.
Bolaget såldes den 16 juni 2014 till Bring Parcels AB och

samtliga tidigare aktieägare – Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Länstrafiken Örebro, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Västtrafik och Bussgods i Stockholm AB – överlät sina innehav.
Den planerade processen med försäljningen var utsträckt och styrelsens arbete i Smartpak AB har inneburit extra sammanträden. Myndighetens ekonomiska
konsekvenser av försäljningen noteras till 650 396 kr
och var obudgeterade. Med anledning av försäljningen
av Smartpak AB har även Länstrafiken Sörmland AB under året sagt upp medlemskapet i Bussgods ekonomisk
förening med utträde i årsskiftet 2014/15.
Det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB har i
uppdrag att biträda myndigheten med att förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta ingångna avtal
till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för enligt lagen om kollektivtrafik (SFS
2010:1065).
Under 2014 har styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB
bestått av ledamöterna Åsa Kullgren, tillika styrelsens
ordförande; Daniel Portnoff och Magnus Johansson.
Länstrafiken Sörmland AB äger liksom tidigare 33 procent av aktieinnehavet i Länstrafiken Mälardalen AB.
Sörmlands andel i det gemensamt med Stockholm,
Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland ägda
bolaget Mälardalstrafik AB (MÄLAB) uppgår till 13 procent. MÄLAB är i sin tur aktieinnehavare i TiM AB (Trafik i Mälardalen) till 50 procent och SJ AB innehar den
andra hälften. Styrelsen för MÄLAB har med anledning
av beslut kopplade till Ny Trafik 2017 under året haft
ett intensivt arbete. Den 4 juni 2014 hölls ordinarie årsstämma med bland annat val av styrelseledamöter och
suppleanter. Åsa Kullgren och Magnus Leivik valdes till
ordinarie ledamöter och Daniel Portnoff samt Magnus
Johansson till suppleanter för Sörmlands räkning och
för tiden fram till kommande stämma.
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Sörmland har hittills ingen plats i vare sig styrelse eller
ägarråd i AB Transitio men kommer som följd av finansiellt engagemang i tågfordon under kommande år ges
plats i ägarrådet utifrån nu rådande bolagsordning.
Samtrafiken i Sverige AB är ett tjänsteutvecklingsföretag, ägt gemensamt av 36 trafikföretag inklusive Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Bolagets uppgift är att
göra kollektivt resande enklare samt mer tillgängligt och
pålitligt, främst genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer samt förse branschen med kunskap och data om resandet i Sverige. Under året har en
överlåtelse av aktieinnehavet i Samtrafiken skett från
Länstrafiken Sörmland AB till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Det framtida uppdraget för Samtrafiken
har konceptuellt formulerats genom att ett antal ägare

under året har genomfört en översyn och föreslagit att
Samtrafiken köper aktierna i utvecklingsbolaget X2AB
samt att en aktiv och handlingskraftig utvecklingsfunktion inrättas i Samtrafiken Sverige AB. Sörmland har
ställt sig bakom detta förslag. Härutöver har vi under
året medverkat i ett betal- och biljettprojekt inom ramen för just X2AB.
Vad gäller medlemskapen i SKL/Pacta samt Svensk Kollektivtrafik, har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
anmält utträde från den senare för att skapa tydlighet,
kraft och effektivitet och därigenom stärka den nationella samverkan och utvecklingen. Under 2015 kommer
ett nationellt arbete att bedrivas, kopplat just till nationella framtida uppdrag och organisering.

Myndighetens principer
Utformningen av myndigheten tog sin utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en
organisation, lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. I samband med nu initierad
organisationsöversyn kommer även myndighetens principer att ses över och revideras utifrån nuvarande
förutsättningar.
•

Strategisk ledning för kollektivtrafiken i fokus innebär närhet till beslutsfattande, tydlig distinktion
mellan strategi och drift samt värdeskapande interaktion och tydligt ägarskap för samtliga intressenter.

•

Kunden i centrum innebär ett tydligt ägarskap för kunden, en kontaktyta samt fokus på medborgarnas behov

•

Effektiv organisation innebär fokus på kärnprocesser, mest kostnadseffektiva lösningar när det gäller stödprocesser samt flexibla och integrerade roller med maximalt tre hierarkiska nivåer.
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Direktionens sammanträden under 2014
Myndighetens direktion, som är
vårt beslutande organ, har under
2014 sammanträtt vid sex tillfällen.
I enlighet med fastställd sammanträdesplan har fyra ordinarie sammanträden hållits. Utöver detta har
direktionen sammanträtt vid två
tillfällen under året.

Ordinarie sammanträden

Vid direktionens ordinarie sammanträden har regelmässigt informerats om frågor rörande pågående arbete, främst hos MÄLAB,
kopplat till Ny Trafik 2017 samt i
processen En bättre Sits. Frågor om
Tågplan och/eller säkring av tåglägen har hanterats vid direktionens
samtliga ordinarie sammanträden.

Beslut om:

Även frågor kopplade till samordningen av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i Sörmland
har hanterats vid direktionens
sammanträden. De har handlat om
beslut och uppföljning av den förstärkta avtalsuppföljningen. Från
och med oktobersammanträdet
har även information om nuläge i
upphandling av serviceresor och
annan anropsstyrd trafik i Sörmland samt pågående etablering av
”Servicecenter Sörmland” varit
återkommande informationspunkter

2014-02-06 Årsredovisning
2013 och projektorganisation
för samordning av den särskilda
kollektivtrafiken och mellan den
särskilda och allmänna kollektivtrafiken i Sörmland fastställdes.
• samverkansavtal om utveckling
av regionaltågstrafik i östra Sverige
• överenskommelse om behörighet för SLL att fatta beslut om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik i Södermanlands län,
• resursförstärkning av Landstinget Sörmlands och åtta kommuners
innevarande avtal för färdtjänst
och sjukresor

2014-05-15 Fastställande
av delårsbokslut 1, 2014 samt
trafikbokslut 2013 med årlig
rapport. Beslut om budget 2015
med flerårsplan 2016–17 för
länsgemensamma kostnader och
Verksamhetsplan 2015.
Övriga beslut om:
• utökning av verksamheten hos
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet genom att etablera funktioner
för beställning, samordning och
kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken
• inledning av upphandling av persontransporter
• planeringsprocess och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

• remissversion av riktlinjer för en
tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland

• strategisk inriktning vid kravställning av färdbevis- och realtidssystem i Sörmland

• samråd om budget 2015 (2016–
17)

• riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland

• samråd och eventuellt tecknande av option i trafikavtalen i
Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta respektive Katrineholm/Flen/
Vingåker

• fråga om allmän trafikplikt för
sträckan Trosa–Liljeholmen

• komplettering av ägardirektiv
för Länstrafiken Sörmland AB om
finansiella mål
• aktieöverlåtelse av ägandet i
Samtrafiken i Sverige AB
Information om bland annat:
•

trafikstarten den 15 december 2013

•

upphandling av utökad trafik
på Svealandsbanan

•

tilldelningsbeslut Skärgårdstrafik i Nyköpings kommun

•

SmartPak AB

Information om bland annat:
• revisorernas granskning av årsredovisning 2013
• pågående beslutsprocess Ny Trafik 2017 samt övriga frågor kopplade till detta
• pågående busstrafikavtal
• samarbetsavtal och uppdragsavtal om samordning av allmän och
särskild kollektivtrafik
• pågående projekt om samordning av allmän och särskild kollektivtrafik.
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2014-10-09 Fastställande av
delårsrapport 2, 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Övriga beslut om att:
• utfärda kungörelse till första
sammanträde för ny direktion
• inleda arbete med att uppdatera
Trafikförsörjningsprogram
• inleda arbete med harmonisering av resevillkor i Mälardalen
• inleda arbete med kommunöversyner
• godkänna aktieöverlåtelseavtal
avseende Samtrafiken i Sverige
AB
• hemställa till medlemmarna om
att överlåta avtal om Beställningscentral för samhällsbetalda resor
Information om bland annat:
•

tidtabell 2015 och trafikavtal
för Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta respektive Katrineholm/Flen/Vingåker

•

försäljning av Smartpak AB

•

pågående arbete nytt Betalsystem och system för realtidssystem

•

inrapportering av uppgifter till
Finansdepartementet

•

ägarinitiativ om Svensk Kollektivtrafik, X2AB och Samtrafiken Sverige AB

2014-11-20 Information via
inbjudna gäster från AB Transitio
om bolagets organisation samt
om det pågående arbete med
fordonsavrop kopplat till Trafikplan 2017.
Beslut om:
• nominering av representanter
till valberedningen för AB Transitio
styrelse
• fastställande av verksamhetsplan 2015 (16-17)
• fastställande av budget 2015
(16-17) avseende trafikkostnader
• sammanträdesplan 2015
• utträde ur medlemsföreningen
Svensk Kollektivtrafik
• nominering av stämmoombud i
Samtrafiken i Sverige AB samt instruktion till stämmoombudet
• hemställan till medlemmarna
om att överlåta avtal för transportörer till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
• fastställande av prissättning
• fastställande av kvalitetspolicy
för verksamheten.
Informeration om bland annat:
• revisionens utlåtande om delårsrapport 2, 2014
• förslag till utvecklingsuppdrag
för Samtrafiken i Sverige AB

Extra sammanträden
Under året har direktionen, utanför ordinarie agenda, sammanträtt
vid två tillfällen.
2014-03-10 Beslut om att
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska etablera verksamhet i den
tidigare resebutiken vid Eskilstunas centralstation.
Övriga beslut om:
•
överenskommelse om behörighet för SLL att fatta beslut om
allmän trafikplikt för busstrafik i
Södermanlands län
•
överenskommelse om behörighet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut
om allmän trafikplikt för busstrafik
mellan Trosa kommun och Liljeholmen i Stockholms kommun.
Information om inriktning av affärsmodell vid anskaffande av tågfordon, om inriktning av kommande modell för borgen vid inköp av
tågfordon och om förändringar
i administrationen för Citybanedelegationen.
2014-04-03 Vid sammanträdet
fattades beslut kopplat till Ny Trafik 2017, bland annat om anskaffning, finansiering och förvaltning
av fordon.

• Citybaneavtalet
• förberedelse för upphandling av
busstrafik
• frågan om lokalisering av verksamhet
• pågående arbete Betal- och RealtidssystemsUpphandling i Sörmland (BRUS).
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Viktiga händelser under året
Januari
Väntsalen vid Eskilstuna
busstation stängs på grund
av skadegörelse.

Februari
En allvarlig olycka inträffar mellan Eskilstuna och
Strängnäs när en buss på
linje 220 kör av vägen i
höjd med Eksåg. En person
skadas allvarligt.
SJ meddelar resebutikerna
i Eskilstuna, Nyköping och
Katrineholm ska stängas.

Mars
Beslut fattas att myndigheten
etablerar kundtjänst vid Eskilstuna station.
Katrineholms kommun beslutar
att turistbyrån tar över verksamheten vid resebutiken i Katrineholm.

April
Station360 i Eskilstuna station
invigs den 1 april som servicekontor för Länstrafiken samt
ombud för Trafik i Mälardalen
(TiM) och SJ.
M/S Thor Skärgårdsturer tar
över som ny entreprenör för
skärgårdstrafiken i Nyköpings
kommun.

Maj
Myndighetens direktion beslutar
att inte fatta trafikpliktbeslut för
sträckan Trosa–Liljeholmen. Trosabussen blir därmed från juni 2015
den första tidigare upphandlade
linje att bli kommersiell sedan
den nya lagen om kollektivtrafik
trädde i kraft 2012.
Myndighetens direktion beslutar
att myndigheten ska etablera
funktioner för beställning, samordning och kundtjänst även för
den särskilda kollektivtrafiken

Juni
Regionens tågsatsning blir fastställd i och med
att samtliga medlemmar i respektive fullmäktigeförsamlingar beslutat om detta.
Förfrågningsunderlag om upphandling av transportörer för serviceresor och annan anropsstyrd
trafik i Sörmlands publiceras.
En strejk i tågtrafiken riskerar att påverka
Gnestapendeln men blåses av.
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Juli
Mellösabron mellan Flen och

Hälleforsnäs stängs av, med
omledning av busstrafik som
följd, fram till november
månad.
Förslag till tågplan för 2015
redovisas av Trafikverket.

Augusti
Ny högstadieskola invigs
i Nyköping, vilket innebär
större omläggning av busstrafiken i samband med
terminsstarten.

September

Oktober
Tilldelning av transportörer sker i upphandling av
serviceresor i Sörmland.
Flera av tilldelningsbesluten överprövas.
Myndighetens direktion beslutar att arbete ska inledas
med uppdatering av länets
trafikförsörjningsprogram.

Allmänna val hålls med förändringar inom såväl landstinget som i
flera kommuner i länet.
Första spadtaget tas för dubbelspårsutbyggnaden SträngnäsHärad och för nytt resecentrum i
Strängnäs.
En buss på linje 759 mellan Nyköping och Gnesta börjar brinna på
E4 i höjd med Tystberga trafikplats.
Ingen resenär kommer till skada
men bussen blir helt utbränd.

November
Samråd hålls inför upphandling av busstrafik i södra och mellersta Sörmland.
Detaljerat förfrågningsunderlag för
upphandling av nya tekniska system
annonseras.

December
Ny tidtabell med bland annat utökad
trafik Strängnäs–Södertälje, ny linje
mellan Torshälla och Mälarsjukhuset
och fler direktförbindelser Eskilstuna–
Örebro på Svealandsbanan och utökad
trafik på Gnestapendeln.
Beslut tas vid MÄLAB:s styrelse att
förlägga depån för regionaltågstrafiken
i Eskilstuna.
Invigning av den ombyggda bussdepån
i Trosa.

Foto: Matthias Pfeil
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Verksamheten ur olika perspektiv
I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra perspektiv: Medborgarperspektivet om nöjdhet och attityder, trafikförsörjningsperspektivet om trafiken och
avtalen under 2014, medarbetarperspektivet om vår
personalsituation och kompetensutveckling samt ekonomiperspektivet om vår ekonomiska hushållning och
intäktsutveckling.

Foto:Matthias Pfeil

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet / Länstrafiken

15

MEDBORGARPERSPEKTIV
Information och kommunikation
Ett tjugotal pressmeddelanden har distribuerats under
det gångna året. Det har bland annat handlat om trafikjusteringar i busstrafiken, lansering av Sommarlovskortet 2014 samt kring Ny Trafik 2017 (tidigare Trafikplan
2017) och att Station360 blir försäljningsombud åt SL.
Myndigheten arrangerade tillsammans med Åkerbergs
Trafik AB en gemensam pressträff kring Trosabussens
framtid den 2 juni. Där informerades om det beslut som
togs av direktionen den 15 maj och som innebär att inte
fatta trafikpliktbeslut för busstrafiken mellan Trosa och
Liljeholmen. Linjen blir därmed den första upphandlade
busslinje som övergår till att bli kommersiell sedan den
nya lagen om kollektivtrafik trädde i kraft den 1 januari.
Detta fick uppmärksamhet nationellt, i första hand genom branschmedia.
Övervägande har myndigheten synts i lokala media (tidningar och radio), bland annat om följande: invigning av
resebutik i Eskilstuna (Station360), regionens satsning
på tågen, Tågplan 2015, Trosabussen blir kommersiell,
byggande av busskörfält i Eskilstuna, tågstrejk i juni
som riskerade att omfatta Gnestapendeln, ”Pimpade”
busskurer i Eskilstuna (en aktivitet genom trepartsamverkan i Eskilstuna), färdtjänst i sörmländsk regi samt
beslut kring samordning och etablering av en beställningscentral genom kollektivtrafikmyndigheten. Myndigheten har även deltagit i P4 Sörmlands eftermiddagsprogram för att svara på frågor från lyssnarna.
Under årets allt mer intensifierade valdebatt har också
kollektivtrafiken uppmärksammats särskilt. Bland frågor
som lyfts på lokal och regional nivå kan nämnas eldriven
busstrafik, avgiftsfri kollektivtrafik för barn, ungdomar
och pensionärer samt kapaciteten i järnvägens infrastruktur.

Under 2014 gjordes i genomsnitt drygt 80 besök per
dag i kundcenter (måndag–fredag). Vid tidtabellsskiften
ökar antalet besök per dag, eftersom resenärer önskar
få hjälp med en utskriven tidtabell. I kundcenter kan resenärer även köpa Länstrafikens reskort och färdbevis
över disk samt få upplysning om kollektivtrafikfrågor.
Eskilstuna Station360 har under året haft i genomsnitt
200 besökande per dag. Station360 är ombud för SJ, SL,
TiM och Tågkompaniet. Frågor från kund handlar framför allt om upplysning av tåg-och busstider samt om försäljning av resor.
Genom det utökade uppdraget att etablera funktioner för bland annat beställningsmottagande och övrig
kundtjänst även för den särskilda kollektivtrafiken kommer befintlig kundtjänst av den allmänna kollektivtrafiken att utökas. En samordning kommer att ske mellan
allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. Servicenivåer och öppettider kommer att arbetas fram under
2015. MÄLAB utreder för närvarande hur trafikupplysning och kundtjänst för tågtrafiken ska tas om hand.

Attityder och nöjdhet
1 200 personer som har intervjuats i Svensk Kollektivtrafiks Kundbarometer KOLBAR (via Ipsos) under perioden
januari till december 2014. Svaren visar att allmänhetens nöjdhet samt nöjdheten med senaste resan har
förbättrats något jämfört med året innan. Samtidigt har
kundernas nöjdhet sjunkit marginellt. I riket har 48 800
intervjuer genomförts under perioden. Myndigheten
har som inriktning att minst uppnå samma värden som
riket, något som inte heller uppfylls under 2014. I synnerhet allmänhetens värde ligger tydligt under rikets
nivå, vilket visar att kollektivtrafiken har lågt förtroende
hos medborgare i länet.

Framöver behöver information- och kommunikationsinsatser framför allt koncentreras till samordningen av
särskild och allmän kollektivtrafik, införande av nya tekniska system och etableringen av Ny Trafik 2017. Under
kommande år avser myndigheten att ersätta varumärket Länstrafiken Sörmland och såväl grafisk profil som
digitala kanaler ska ses över.

Kundtjänst
Kunder och medborgare kan kontakta kundtjänst via epost, telefon eller genom att besöka kundcenter och Eskilstuna Station360. Under 2014 har kundtjänst registrerat ungefär 3 500 ärenden om bland annat önskemål
och synpunkter om linjesträckningar, trafikplaneringsfrågor, reklamationer och synpunkter på entreprenör.

Andel nöjda i Sörmland och riket i procent enligt KOLBAR. Förändringen sedan 2013 inom parantes.
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIV
Nytt regionaltågssystem i Mälardalen •
Ny Trafik 2017
Inför det planerade öppnandet av Citybanan 2017 har
samverkan intensifierats mellan de sex ägarlänen till
MÄLAB (Mälardalstrafik AB); Sörmland, Stockholm,
Uppsala, Östergötland, Västmanland och Örebro.
En överenskommelse att verka för att genomföra Ny
Trafik 2017 fattades den 11 december 2013. Ny Trafik
2017 innebär att, med start från år 2017 (dec 2016), ska
länen tillsammans etablera ett nytt gemensamt regionaltågssystem. Den nya trafiken har utformats utifrån
samma regionala mål som motiverade bygget av Citybanan och ska möta de särskilda behov som finns för
arbetspendling och annat vardagsresande. En hörnsten
är att trafikutbudet ska vara stabilt och förutsägbart, så
att medborgare och näringsliv ska vara säkra på att tågen kommer fortsätta gå under överskådlig tid.
Grunden för den gemensamma trafiken är timmestrafik på de flesta sträckor i stort sett hela dagen, förstärkt
med insatståg morgon och kväll. Jämfört med idag innebär detta att trafiken utökas med 30 procent. För att underlätta bytesresor till anslutande trafik ska tidtabellsplaneringen samordnas med den länsvisa buss- och
spårtrafiken. Ett nytt prissystem ska också införas med
30-dagarskort som gäller för resor i både regionaltåg,
t-bana, buss och pendeltåg utan krav på tillägg. Trafiken
ska bedrivas med ändamålsenliga, snabba och moderna
tåg.

Under 2014 har ett flertal projektgrupper bildats och
påbörjat förberedelserna inför Ny Trafik 2017. Frågan
kring placering av depå för trafiken har utretts, där Eskilstuna har identifierats som bästa plats. Upphandling av
fordon (AMT-projektet) påbörjades under året av Transitio. Ett antal projekt drivs också kring upphandling av
trafiken, inklusive övergångsavtal för att säkra trafiken
innan nya fordon finns på plats. Kopplat till biljetter och
priser finns projekt kring biljettsystem, affärsregler för
trafiken, säljkanaler och produkter och priser.

Trafiken och avtalen
Tågtrafik
För resenärer som åker tåg inom Sörmland och över
länsgräns är SJ den dominerande operatören. MÄLAB
har fyra tågtrafikavtal där SJ är utförare:
•

Svealandsbanan

•

Sörmlandspilen på Västra stambanan

•

Linjen Sala–Eskilstuna–Norrköping–Linköping
(UVEN)

•

Nyköpingsbanan, som är en del av Södra stambanan.

Det femte tågtrafikavtalet är mellan Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Stockholms läns landsting (SLL)
och avser trafiken på den så kallade Gnestapendeln.

Programorganisation för Ny Trafik 2017.
Bild: MÄLAB
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Tåg med SJ-avtal har MÄLAB förvaltat på uppdrag av
myndigheten och övriga delägare. MÄLAB har även i
uppdrag att vara gemensamt samarbetsforum för den
regionala tågtrafiken i Mälardalen. MÄLAB har också
ramavtal med flera operatörer. Dessa ramavtal kan användas vid eventuella nya upphandlingar. Under 2013
har ett avrop från ramavtalet gjorts för utökad trafik
på Svealandsbanan mellan Eskilstuna och Örebro och
denna trafik har kommit igång till tidtabellskiftet i december 2014.

fiken mellan Stockholm och Göteborg från december
2014 för att möta den nya trafiken som MTR express
planerar att etablera på sträckan 2015. Detta har medfört färre uppehåll med snabbtåg, i bland annat Katrineholm. Ett annat fokusområde i arbetet var att hitta bra
lösningar för perioden april–juli 2015, när gamla Årstabron i Stockholm renoveras och kapaciteten för södergående tåg från Stockholm begränsas.

Sörmlands kostnader för regionaltågen och Gnestapendeln uppgick under 2014 till 117 miljoner kronor, varav
trafikavtalet på Svealandsbanan var nära 22 miljoner
kronor, Sörmlandspilen 47,7 miljoner kronor, UVEN 13,7
miljoner kronor, Nyköpingsbanan 22,6 miljoner kronor
samt Gnestapendeln drygt 11 miljoner kronor. Avtalet
för länskortsgiltighet på regionaltågen medförde ytterligare kostnader på 13,8 miljoner kronor.

När det gäller själva trafiken så har antalet påstigande
på tågen (inkl. Gnestapendeln) utvecklats positivt på
samtliga banor utom Svealandsbanan. Nyköpingsbanans markanta uppgång beror på en avstängning av
banan under sommaren 2013, vilket påverkade resandet 2013 (=jämförelseperiod) negativt. Men även om
man jämför antalet påstigande med 2012 så har resandet ökat (drygt fyra procent). Sörmlandspilens ökning
kan åtminstone delvis förklaras med en överflyttning
från SJ:s kommersiella trafik i Katrineholm, men även
övriga stationer längs Sörmlandspilen har haft en positiv utveckling. Förändringar på UVEN är enbart marginella. Minskningen på Svealandsbanan kan till stora
delar förklaras med banarbeten runt Strängnäs (med
totalavstängning v 28 och 46) samt parallell busstrafik
mellan Eskilstuna och Kungsör. För Gnestapendeln, som
är del av SL:s pendeltågsystem, har att antalet resor från
Gnesta ökat igen och man är nu tillbaka på 2012 års nivåer. Minskningen 2013 berodde antagligen på en del
banarbeten samt en tillfällig minskning av pendlare till
skolor.

Planeringsprocessen för tågtrafiken präglades 2014
främst av nyheten att MTR:s trafikstart skulle senareläggas samt att Citytåg inte alls skulle komma igång med
någon snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg.
Tillsammans med MÄLAB fokuserade myndigheten därför i den så kallade ad hoc-processen (kortsiktiga) på att
bibehålla Sörmlandspilens tidtabell, som annars hade
försämrats successivt under året.
Planeringsprocessen inför tågplan 2015, som i stort sett
pågick parallellt med ad hoc-processen enligt ovan, har
generellt varit mer ordnad jämfört med året innan. I detalj har tågplaneprocessen handlat mycket om skapa en
attraktiv tidtabell med så få förbigångar som möjligt för
regionaltågen utmed Västra stambanan (Sörmlandspilen). Under planeringsprocessen aviserade SJ också sitt
beslut att förändra uppehållsbilden på snabbtågstra-

Resandet med tågtrafik

Antalet påstigande per station i länet är störst i Eskilstuna (760 000 påstigande), följt av Katrineholm (425 000
påstigande på regionaltågen) och Nyköping (300 000).

Linje/bana

Ant. påstigande

Svealandsbanan (Sthlm-Eskilstuna-Arboga)

-3 %

därav i Sörmlands län

909 926

-2%

Sörmlandspilen (Sthlm-Katrineholm-Hallsberg)

654 413

+2%

därav i Sörmlands län
Nyköpingsbanan (Sthlm-Nyköping-Linköping)

I tabellen redovisas enbart resandet
med SJ färdbevis, dvs. exkl. påstigandet med läns-/skolkort och exkl.
SJ:s kommersiella trafik. Resandet
med läns-/skolkort på regionaltågen i länet beräknas uppgå till cirka
370 000 resor årligen.

2 000 962

Förändring

därav i Sörmlands län
UVEN (Sala-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping)
därav i Sörmlands län
Gnestapendeln (Gnesta-Södertälje)
Gnesta (samtliga färdbevis)
Totalt påstigande tåg i länet
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300 366

+3%

1 020 617

+ 10 %

347 107

+9%

1 235 987

+1%

541 091

+1%

i.u.
286 000

+4%

2 384 490

+2%
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Busstrafik
Det regionala busslinjenätet i Sörmland utgörs av landsbygdstrafik och stadstrafik. Landsbygdstrafiken består i
sin tur av regionala stomlinjer och lokala linjer. Regional
stomlinjetrafik trafikeras mellan länets kommunhuvudorter, medan de lokala linjerna trafikeras i huvudsak
inom respektive kommun. Stadstrafik finns i tätorterna
Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Katrineholm. Mellan Trosa/Vagnhärad och Liljeholmen i södra Stockholm
(”Trosabussen”) har vi tillsammans med Trosa kommun
gemensamt upphandlat trafiken genom tjänstekoncessionsavtal.

Antal påstigande i stadstrafiken samt förändring i procent under 2014 jämfört med 2013.
Stadstrafik
Eskilstuna, totalt

4 723 737

2%

2 724 397

2%

därav med periodkort

1 415 321

5%

Katrineholm, totalt

198 386

-5 %

därav allmänhet

146 512

2%

39 009

12 %

Nyköping, totalt

•

Avtalsområde Nyköping/Trosa:
Nobina 2010–2016 (–2019)

•

Avtalsområde Katrineholm/Flen/Vingåker:
Nobina 2010–2016 (–2019)

I januari 2015 kom myndigheten efter förhandling
överens med Nobina om förlängning om ett år av
ovanstående avtal. Från den 1 januari 2016 kommer trafiken i avtalsområdena att drivas med 100 %
förnybart bränsle. Om kvaliteten i de levererade
tjänsterna ökar och säkerställs på en tillfredsställande nivå förlängs avtalet med ytterligare två år.
•

Avtalsområde Eskilstuna:
Veolia 2012–2019 (–2020)

•

Avtalsområde Strängnäs:
Bergkvarabuss 2012–2018 (–2021)

•

Trosabussen:
Åkerbergs Trafik 2010–2015

Under året beslutades att trafikavtalet för Trosabussen inte handlas upp utan övergår till att bedrivas på
helt kommersiella grunder av nuvarande entreprenör Åkerbergs Trafik AB.

Förändring

därav allmänhet

därav med periodkort

Avtal i busstrafiken

Påstigande

956 163

3%

därav allmänhet

784 336

2%

därav med periodkort

212 351

6%

309 526

8%

216 263

13 %

69 861

11 %

Strängnäs, totalt
därav allmänhet
därav med periodkort

År 2014 gjordes nästan tio miljoner påstigningar inom
Länstrafikens upphandlade busstrafik (exklusive Trosabussen), en ökning med knappt två procent jämfört
med året innan. Som synes i diagrammet är det den
regionala landsbygdstrafiken (+ 5 %) samt stadstrafiken
(+2 %) som har bidragit positivt, medan antalet resenärer minskade i den lokala landsbygdstrafiken (- 2 %).
Antalet påstigande i stadstrafiken har ökat i samtliga
städer förutom Katrineholm, där en viss överflyttning
av resandet till landsbygdslinjer skedde under året. Utvecklingen inom landsbygdstrafiken var positiv totalt
sett, men negativ i en del kommuner.

Resandet med busstrafik
Trafikåret 2014 inleddes den 15 december 2013. Jämfört med föregående års tidtabellskifte, då stora delar av
linjenätet för landsbygdstrafiken gjordes om med flera
nya linjer och flera som upphörde, var ändringarna denna gång betydligt mindre omfattande. I stället handlade
mycket om att konsolidera, vidareutveckla och förbättra
landsbygdstrafiken – något som även varit ledande i arbetet med tidtabeller inför trafikåret 2015. Under 2014
koncentrerades de större justeringarna i busstrafiken till
Nyköpings kommun inför terminsstarten i augusti, som
en följd av att kommunens högstadieskolor då samlades
till Tessinområdet.

Antal påstigande i den upphandlade busstrafiken
2009–2014 (exklusive Trosabussen). Observera att
skalan börjar på 1 miljon påstigande. Observera även
att en omfördelning av vad som är regional och lokal
landsbygdstrafik gjordes inför trafikåret 2013.
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Antal påstigande i landsbygdstrafiken samt förändring
i procent under 2014 jämfört med 2013.
Landsbygd
Eskilstuna, totalt

Påstig.

Förändr.

589 721

7%

därav allmänhet

331 428

12 %

därav med periodkort

168 449

17 %

274 718

1%

182 294

2%

72 195

2%

Flen, totalt
därav allmänhet
därav med periodkort
Gnesta, totalt

165 614

6%

98 392

11 %

7 408

3%

Katrineholm, totalt

417 928

1%

därav allmänhet

258 965

9%

därav med periodkort

120 801

13 %

därav allmänhet
därav med periodkort

Nyköping, totalt

937 558

-1%

därav allmänhet

548 956

1%

därav med periodkort

201 033

-1%

201 459

-3%

Oxelösund, totalt
därav allmänhet

153 716

0%

60 409

-2%

532 797

1%

därav allmänhet

317 976

6%

därav med periodkort

128 389

5%

177 506

-4%

133 051

3%

44 690

3%

191 897

2%

117 431

13 %

56 730

22 %

därav med periodkort
Strängnäs, totalt

Trosa, tot. (exkl. Trosabussen)
därav allmänhet
därav med periodkort
Vingåker, totalt
därav allmänhet
därav med periodkort
Utanför länet

75 072

-3%

därav allmänhet

64 386

-2%

därav med periodkort

27 472

-4%

3 564 270

1%

2 206 565

5%

887 576

6%

1 541 270

5%

Landsbygd, totalt
därav allmänhet
därav med periodkort
resor med regionala linjer

Den totala resandeutvecklingen tyngdes av en negativ
utveckling av resor med skolkort inom framför allt den
lokala landsbygdstrafiken, där skolkortsresor minskade
med drygt sex procent. Det beror främst på minskat
elevunderlag i mindre tätorter och på landsbygden.
Med undantag av resor med skolkortsprodukter (allmänhetens resor) har utvecklingen varit positiv i samtliga områden och resandet totalt i länet har ökat med
nästan fyra procent. Glädjande är också att resandet
med periodkort har ökat i de allra flesta områdena. I
landsbygdstrafiken utmärker sig Vingåkers kommun genom en markant uppgång av resandet. Strängnäs stadstrafik har under 2014 haft en mycket positiv utveckling,
där allmänhetens resande ökade med tretton procent. I
Eskilstuna, Nyköpings och Katrineholms stadstrafik ökade allmänhetens resande med två procent.
Trosabussen Trosa–Stockholm/Liljeholmen, som bedrivs med ett tjänstekoncessionsavtal med Åkerbergs
trafik, hade en stabil utveckling under 2014 med drygt
100 000 resenärer. Antal resor med skolkort ökade under året och beläggningen på bussarna var särskilt god i
samband med större evenemang i Trosa.
Totalt antal påstigande i busstrafiken samt förändring i
procent under 2014 jämfört med 2013.

Totalt

Påstigande

Förändring

Landsbygd och stad

9 752 082

2%

därav allmänhet

6 078 103

4%

därav med periodkort

2 624 118

6%

Särskild kollektivtrafik • Ökad samordning
Myndigheten har under 2014 tecknat överenskommelser med samtliga kommuner och Landstinget Sörmland
att upphandla och samordna särskilda persontransporter i länet enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik
2 kap. 12§. En projektorganisation bildades för att samordna särskild kollektivtrafik och allmän kollektivtrafik
med medlemmarna som projektägare. Arbete med en
ny upphandling av transportörer inleddes efter beslut
av myndighetens direktion den 15 maj 2014. Då beslutades även om etablering av samordningstjänster i egen
regi med driftstart den 1 februari 2016. Det nya transportörsavtalet innefattar numera genom option Strängnäs kommuns särskilda persontransporter och myndighetens egna allmänna anropsstyrda kollektivtrafik.
Myndigheten har även under 2014 fått i uppdrag att
förstärka avtalsuppföljningen i nuvarande transportörs-
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avtal med anledning av återkommande kvalitetsbrister
i detta. Den förstärkta avtalsuppföljningen har i samarbete med den ordinarie avtalsuppföljningen genomfört
rutinmässiga kontroller och uppföljningar med månadsvisa rapporter till avtalsgruppen.
För att tyddliggöra ansvar och hantering i övergångsperioden mellan nuvarande avtal och nya transportörsavtal samt etablering av samordningstjänster i egen regi
har myndigheten inför 2015 förfrågat om att innevarande avtal överlåts till myndigheten.
Uppdraget till myndigheten att samordna och upphandla den särskilda kollektivtrafiken i länet ger möjlighet till
bättre samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik och ett mer integrerat trafiksystem. Det kan ske
genom att nyttja befintliga resor eller fordon mer effektivt med en högre beläggningsgrad och mer samåkning
mellan resenärsgrupper.

Anropsstyrd trafik
Den anropsstyrda trafiken, som idag finns inom myndighetens uppdrag, består av skärgårdstrafik i Nyköpings
kommun, kompletteringstrafik och linjelagd trafik där
resan måste beställas på förhand. Beställning görs via
myndighetens kundtjänst med undantag för skärgårdstrafiken, som beställs direkt hos skepparen. Just skärgårdstrafiken fick i april 2014 en ny utförare i form av
M/S Thor. I övrigt skedde enbart mindre förändringar i
den anropsstyrda trafiken.
Under 2015 genomförs kommunöversyner, där möjligheterna att utveckla denna trafik kommer att utredas.
Detta ska göras utifrån de nya förutsättningar som det
nya uppdraget innebär, kopplat till serviceresor som beskrivs ovan.

Citybaneavtalet
Länstrafiken Sörmland AB är tillsammans med motsvarigheter i Uppsala, Västmanlands och Örebro län samt
Norrköpings och Linköpings kommuner part i ”Avtal om
medfinansiering av Citybanan m.m.” gentemot staten.
Avtalet löper till 2017 med en första utbetalning under
2013.
Betalningsflöden påbörjades 2012 från medlemmarna
och via myndigheten för att fullgöra planen. I januari
2014 utbetalades 106 miljoner kronor för 2014 års
medfinansiering och i januari 2015 kommer 180 miljoner kronor att betalas för 2015. Utbetalningarna till Trafikverket sker från Länstrafiken Sörmland AB.

Produkt- och intäktsutveckling
Biljettintäkterna under 2014 från allmänheten uppgick
till närmare 106 miljoner kronor (+ 4 %) och intäkter
från skolkorten till 58,7 miljoner kronor (- 3 %). Därmed
återspeglas resandeutvecklingen för både allmänheten
och skolkorten ganska väl i intäktsutvecklingen.
Störst betydelse för intäkterna har produkterna Pendlarkort, Rabattkort, kontantbiljetter samt Stadskort. Dessa
produkter tillsammans genererade över 80 procent av
intäkterna från allmänheten. Jämfört med 2013 så har
intäkterna per biljettyp förändrats enligt följande:
• Ungdomskort + 9 %
• Sörmlandskort + 8 %
• Stadskort + 6 %
• Pendlarkort + 4 %
• Kontantbiljetter +3 %
• Rabattkort – 3 %.
Denna fördelning av intäkter per produkt motsvarar i
stort fördelningen för resandet per produkt. Större avvikelser finns dock för Pendlarkort och kontantbiljetter,
som tillsammans genererar 44 procent av intäkterna
men bara 32 procent av resandet. Det omvända förhållandet gäller Stadskort, som står för 15 procent av intäkterna men för 25 procent av resandet.

Produkt- och resandeutveckling

Allmänhetens intäkter per biljettyp/produkt 2014 (i
kronor).

Skolkort är den vanligaste produkten med mer än 3,6
miljoner resor i samtliga områden. Antalet resor med
skolkort har dock minskat. En del av denna minskning
kan förklaras med att skolor i högre utsträckning har valt
att tillhandahålla Ungdomskort i stället för traditionella
skolkort. Det syns också i den markanta uppgången i
statistiken för Ungdomskort, särskilt för stadstrafiken i
Strängnäs.
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Antalet resor med de klassiska periodkorten, dvs. Pendlar-, Stads- och Sörmlandskort, ökade i såväl stadstrafik
som landsbygdstrafik. De delvis omfattande trafikförändringarna, som genomfördes i länet de senaste åren,
syftade främst till att skapa en mer attraktiv trafik för
arbetspendlare och utvecklingen kan ses som ett resultat av just detta arbete. En viss positiv påverkan på
siffrorna har också Migrationsverkets anläggningar för
nyanlända i länet, där Pendlarkort delas ut i ett antal
boenden.

Förändringen av andelen resor per produkt och område
2014 jämfört med 2013.

Antalet kontantresor har ökat med drygt två procent
med en positiv utveckling för främst vuxenresor. Antalet
resor med mobilbiljetter, som ingår under kontant, har
fortfarande begränsad betydelse i länet och används
främst inom stadstrafiken. Resandet med Rabattkort
innebar totalt sett inga stora förändringar under året.
Rabattkort Senior utvecklades mycket positivt, medan
Rabattkort Ungdom och Vuxen minskade något. Bland
övriga produkter fortsätter Shoppingkort att minska,
medan Sommarlovskort ökade.

Antalet påstigande på Länstrafikens bussar efter typ
av biljett 2013 (endast produkter med störst betydelse
redovisas).
Produkt/Biljettyp (urval)

Antal påstigande, Förändring jämbuss med resp.
fört med 2013
typ av biljett
2014

Kontant
därav skolungdom
därav vuxen

Andel resor i procent med Länstrafikens produkter efter
område 2014. I diagrammet framgår att valet av de
olika produkterna skiljer sig åt något mellan de olika
områdena. Exempelvis har Ungdomskort i stadstrafiken
Eskilstuna bara marginell betydelse, vilket beror på
att s.k. Elevkort delas ut gratis till samtliga skolelever.
Andelen resor med skolkort är störst i Eskilstuna och
den lokala landsbygdstrafiken, men liten i Nyköpings
stadstrafik.

927 101
263 404
556 421

2%
1%
5%

Rabattkort (Ungdom, Vuxen,
Senior)
därav Ungdom
därav Vuxen
därav Senior

1 236 073

1%

207 154
790 429
238 490

1%
2%
16 %

Pendlar- och Stadskort

2 554 094

6%

Sörmlandskort

70 024

16 %

Ungdomskort

526 881

10 %

3 674 926

-1%

762 983
122 646
171 266
49 239

-2%
20 %
5%
- 32 %

Skolkort inkl. Elevkort
Övriga
därav Sommarlovskort
därav Reskort enkel
därav Shoppingkort
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Trafikstödjande funktioner och system
Depåerna i Sörmland
Under 2014 har ordinarie plan för drift och underhåll på
våra sju depåer realiserats. Extra fokus har lagts på att
förbättra bussvärmeramperna inför vintersäsongen. En
genomgång och besiktning av depåernas arbetsgravar
i verkstadslokalerna har också genomförts under året.
Depån i Trosa, där ett förläggande om tvättanläggningen för buss har funnits, har under året renoverats med
ny tvätt- och reningsanläggning. Den upprustade depån
togs i drift under november 2014.
Vid Eskilstunadepån pågår ett arbete tillsammans med
Eskilstuna energi och miljö för att leva upp till de krav
som ställs av berörda myndigheter om hantering av biogas. Bakgrunden är att uppgraderad biogas behandlas
på motsvarande sätt som naturgas. Parallellt pågår ett
arbete för att säkra depåns kapacitet i takt med att kollektivtrafiken i Eskilstuna växer.
Arbetet med våra sju bussdepåer kommer även under
de närmaste åren att ta resurser i anspråk. Under år

2015 planeras arbetet påbörjas med att ta fram en fastighetsplan på kort och lång sikt. Fastighetsplanen ska
bli ett stöd i kommande budget- och planeringsprocesser. Planerna på att i större utsträckning köra fossilfritt
kommer även att kräva åtgärder i infrastrukturen på depåerna.

De tekniska systemen
Under året inleddes en översyn av förvaltningen av
myndighetens IT-miljö. Orsaken är att systemförvaltningen inte hanterades i samband med avvecklingen av
Länstrafiken Mälardalen utan ligger kvar hos Landstinget Örebro (nu Region Örebro Län). Översynen syftar att
beskriva de tre vägvalen; förvaltningen ligger kvar hos
Region Örebro Län, den sker hos Landstinget Sörmland
eller hos annan förvaltare.
Dagens biljettsystem i Sörmland installerades under
2001/2002 och ska nu bytas ut till ett modernt system,
anpassat efter såväl dagens som framtidens krav. Under
våren inhämtades kunskap från marknaden om hur ett
modernt system bör vara utformat och presenterades
i en förstudie. En intern arbetsgrupp med stöd av en

I upphandlingen för BRUS ingår att
leverera ett betalsystem (biljettsystem)
och realtidssystem för samtliga kontrakterade bussar i Sörmlands län samt en
automatisk trafikanträkningsfunktion,
så kallad ATR, för bättre insamling av
statistik av resande.
Bild: Karl Jilg
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extern projektledare har därefter arbetat fram ett
kravställningsmaterial inför upphandling. Projektet
kallas ”BRUS” (Betal- och Realtidssystems Upphandling
i Sörmland).
Upphandlingsprocessen inleddes i september 2014
med anbudsöppning i mitten av januari 2015 och beräknad tilldelning i februari. Inriktningen är att betalsystemet ska vara helt driftsatt under våren 2016. Realtidsfunktionen ska vara i drift kring halvårsskiftet 2016, då
också nuvarande realtidssystem kommer att avvecklas
för Sörmlands del. En eventuell utlöst option för MÄLAB
kommer att effektueras i december 2016.
Inom ramen för BRUS pågår även kringaktiviteter, såsom strategi för prissättning, produktutbud och utveckling av nya försäljningskanaler.

Planeringsverktyget Rebus är i full drift och endast få
tekniska störningar har skett under året jämfört med
2013, då systemet var behäftat med många buggar och
en del tekniska störningar. Under året har förberedelser
gjorts för att bryta isär befintlig gemensam trafikdatabas med Västmanland och Örebro. Databasen kommer
att delas under feb-ruari 2015.
Under 2014 påbörjades även arbetet med att identifiera
krav inför upphandling av planeringssystem för beställningsmottagning och samordning i den särskilda kollektivtrafiken och annan anropsstyrd trafik. Upphandling
kommer ske under första halvåret 2015.
Tidigare utredning har påvisat att kommunikationsradiosystemet efter service- och underhållsåtgärder är
funktionellt i förhållande till de alternativ som finns.
Under 2015 kommer fortsatt arbete med underhållsåtgärder att ske.

BRUS innehåller även en option tillsammans med MÄLAB, där systemet
även ska hantera resandet i regionaltågstrafiken inklusive automater för försäljning och valdiering
vid plattform och viss handhållen
ombordutrustning för tågvärdar och
taxifordon.
Bild: Karl Jilg
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MEDARBETARPERSPEKTIV
Värdegrund • Övergripande strategiskt mål • Grundprinciper

Förslag till strategiska mål
inom medarbetarperspektivet på Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet:

Medarbetarperspektivets syfte är att stödja måluppfyllelsen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. På Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har medarbetarna en
nyckelroll att bidra till att uppfylla myndighetens mål utifrån uppdrag, kompetens och samverkande arbetssätt.
Under 2015 kommer strategiska mål för personalperspektivet beslutas. I detta arbete kommer åtaganden,
indikatorer och aktiviteter att fastställas, så att målen
går att följa upp på ett tydligt sätt.
Vår värdegrund säger att vi är Den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd. De strategiska målen inom personalperspektivet tar sin utgångspunkt i den övergripande formuleringen att Vårt
arbete kännetecknas av stolthet och engagemang över
att bidra till samhällsutvecklingen. Värdegrund och målen ska säkerställa att vi arbetar efter organisationens
grundprinciper strategisk ledning, kunden i centrum
och effektiv organisation.
Under 2014 har myndigheten stärkt sin kompetens
inom HR-perspektivet. Hittills har inte mål för medarbetarperspektivet fastställs men förslag, enligt faktaruta,
kommer att behandlas under 2015. Utifrån dessa mål
ska indikatorer tas fram som kan mätas genom medarbetarenkäten med möjlighet till tilläggsfrågor, HMEindex samt personalstatistiken i Heroma.

Personalredovisning
Den sista december 2013 var 23 personer anställda på
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Den stora personalökningen har fortsatt under 2014 och den sista december 2014 var 34 personer anställda på Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet varav 31 tillsvidareanställda.
Andelen heltidsanställda var 94 procent, där 34 anställda motsvarar 32.1 årsarbetare. Könsfördelningen
uppgick den 31 december till 62 procent kvinnor och
32 procent män.
Sjukfrånvaron har den ökat under 2014 jämfört med föregående år. Trots det ligger sjukfrånvaron fortfarande
lågt. Kvinnorna står för den största delen av sjukfrånvaron och av den totala sjukfrånvaron framträder framför
allt korttidsfrånvaron. Ingen långtidsfrånvaro över 59
dagar har förekommit under 2014.

Aktiviteter som utförts och planeras
Inför 2014 års medarbetarsamtal utvecklades material
som byggdes utifrån myndighetens värden. I detta ma-

•

Sörmlands Kollektivtrafikmyndiget är en attraktiv arbetsgivare med professionella och
lyhörda medarbetare.

•

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets personal upplever en hållbar arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och
arbetsglädje.

•

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten.

terial finns även en individuell kompetensutvecklingsplan med för att nå verksamhetens mål och för att attrahera, rekrytera och behålla kompetens.
Vid nyrekryteringar har myndigheten engagerat egen
kompetens och ibland tagit hjälp av Landstinget Sörmland eller externt. Myndigheten kommer att fortsätta
växa med anledning av tillkommande uppdrag. Därför
behöver rekryteringsprocessen säkerställas och myndigheten söker etablera samarbete med flera av medlemmarna där möjlighet finns.
En medarbetarenkät har för första gången genomförts
och gett medarbetarna möjlighet att ge sin syn på vilka
områden som myndigheten ska arbeta med för att bli
än attraktivare som arbetsgivare. I medarbetarenkäten
ser vi också var myndighetens styrkor finns och vad som
Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid,
%
2013

2014

1,4

1,9

varav kvinnor

1,8

2,7

varav män

0,5

0,7

2,9

3,1

Totalt för alla arbetstagare

Personer upp till 29 år
Personer 30– 39 år
Personer 40–49 år
Personer 50– 59 år
Personer över 60 år
1)

1,0 1)

0,1 1)

1,3
3,6
1,4
0

Annan åldersuppdelning för 2013: 30– 49 år resp. 50 år och äldre.
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ska vårdas. Under februari/mars kommer medarbetarna att tillsammans arbeta fram handlingsplaner, både
på funktionsområdesnivå och på myndighetsnivå.
Återkommande verksamhetsdagar för all personal fullföljdes enligt plan vid fyra tillfällen under 2014 och är
inbokade för 2015. Under dessa sammankomster genomförs gemensamma aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen. Den första verksamhetsdagen 2015 tar
avstamp i medaretarenkäten, där en gemensam handlingsplan ska tas fram för myndigheten.
Under 2014 tecknades avtal för företagshälsovård med
Previa och från 2015 har vi samma avtal hos Previa som
Landstinget Sörmland. I slutet av 2014 tecknade myndigheten ett avtal för glasögon vid bildskärmsarbete.

Arbetet med policys och riktlinjer kommer att ta fart
under 2015. Under tiden stödjer vi oss på Landstinget
Sörmlands policys och riktlinjer i den mån vi inte har
arbetat fram egna.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har under de senaste två åren utvecklat och utökat sin verksamhet och
det beräknas fortsätta under de kommande åren. Det
medför att vi behöver ta reda på om verksamheten
bedrivs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt, så
att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. En organsationöversyn ska således genomföras första kvartalet
2015 med aktiv medverkan från all personal.

Verksamhetsdagar är viktiga
för att medarbetarna under
trivsamma former ska få tillfälle
till goda samtal om hur verksamheten kan förbättras.
Foto: Annika Broman
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EKONOMISKT PERSPEKTIV
Årets resultat • Budgetföljsamhet
Årets resultat för myndigheten uppgår till 1 636 kr.
Myndighetens medlemmar har betalat 450 246 tkr i
medlemsbidrag under året, vilket är 6 035 tkr mindre
än budgeterat. Detta betyder att myndigheten totalt
sett utförde verksamheten inom ramen för budget.
En bidragande orsak till det goda resultatet 2014 är ersättning från trafikentreprenörerna för brister i trafiken.
Myndigheten budgeterar inte för viten från trafikentreprenörerna, även om ersättningen med stor sannolikhet
betalas ut. Vitena 2014 uppgår till 6 581 tkr, vilket kan
jämföras med 4 741 tkr för föregående år.
I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot
budget i myndighetens olika kostnadsgrupper.
Trafikkostnaderna, som utgör den i särklass största delen av kostnaderna, har stigit med två procent jämfört
med 2013. Trafikkostnaderna 2014 har gynnats av en för
myndigheten fördelaktig indexutveckling. Ökade kostnader i busstrafiken för förstärkningstrafik och extra beställningar som har tillkommit under året kompenseras
av den låga indexutveckligen. Trafikkostnaderna visar
sammantaget en positiv budgetavvikelse på 2 848 tkr.

De trafikrelaterade kostnaderna uppgick till 31 063 tkr
2014, vilket kan jämföras med 27 021 tkr för samma
period föregående år. De ökande kostnaderna jämfört
med tidigare år består främst av ökade underhållskostander för biljettmaskiner samt högre banavgifter. För
de investeringar som utförs avseende tekniska system
med stöd av medel ur Länsplanen ingår medfinansiering
med 143 tkr under året.
Trafikrelaterade
kostnader, , tkr
Trafikrelaterade
kostnader totalt
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer)
Övrigt trafikrelaterat (banavgifter,
stationsavgifter,
periodkortsavtal)

Budget

Utfall

Avvikelse

31 057

31 063

0%

7 867

7 504

-5%

6 504

7 777

20 %

- 2 298

- 2 809

22 %

18 984

18 590

-2%

Intäktsutveckling
Trafikkostnader,
busstrafiken, tkr

Budget

Utfall

Avvikelse

Landsbygdstrafik

296 556

295 796

0%

Stadstrafik

155 800

154 096

-1%

Eskilstuna

109 865

107 925

-2%

Strängnäs

8 219

8 470

3%

Katrineholm

6 532

6 434

-2%

31 184

31 268

0%

Nyköping

Förvaltningskostnaderna och övriga trafikrelaterade
kostnader såsom kostnader för tekniska system, försäljning och infrastruktur har varit lägre jämfört med budget.
Förvaltningskostnaderna uppgår till 23 962 tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget, motsvarande
2 868 tkr. Den positiva budgetavvikelsen kan främst
förklaras av lägre personalkostnader, men även konsultkostnader, lokalkostnader och föreningsavgifter har
varit lägre jämfört med budget. Försäljningen av Smartpak AB har påverkat förvaltningskostnaderna negativt
med 650 tkr, men myndigheten har under året vidtagit
åtgärder för att kunna kompensera budgetavvikelsen.

Biljettintäkter från medborgarna, bestående av färdbevisförsäljning samt intäkter från avtal och uppdrag
där betalare inte består av myndighetens medlemmar,
uppgår till 105 851 tkr. Intäktsutvecklingen ligger på en
något lägre nivå än budget, vilket beror på en snöfattig
vinter och mild vår som inneburit lägre biljettintäkter
i stadstrafiken än förväntat. Biljettintäkterna från medborgarna följer den resandeutvecklig som skett.
Övriga intäkter består av viten samt reklamintäkter och
visar en positiv budgetavvikelse på 6 916 tkr. För 2014
budgeterades inte för viten (se ovan) och inte heller för
reklamintäkter, då något reklamavtal inte fanns på plats
vid budgetläggning.

Nya uppdrag
I mars 2014 fick myndigheten via medlemmen Eskilstuna kommun ett utökat uppdrag utanför verksamhetsplanen, vilket innebar att Station360 invigdes den
1 april. Inför etableringen budgeterade myndigheten
för kostnader för Station360 och intäkter från provisioner beräknades baserade på tidigare försäljningssiffror.
Årets kostnader ligger inom lagda budgetramar, men
intäkterna har inte nått upp till den budgeterade nivån.
Den totala nettokostnaden för Station360 uppgår till
1 040 tkr.
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Under perioden har beslut om resursförstärkning i gällande avtal för färdtjänst och sjukresor fattats, vilket
innebar ökade kostnader motsvarande 618 tkr. Under
perioden har även beslut om etablering av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken fattats, vilket resulterade i utökade kostnader med 952 tkr.

Balanskrav
Balanskravsutredningen visar att myndighetens balanskravsresultat för 2014 klarar kommunallagens balanskrav, dvs. intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska
återföras och inga realisationsvinster.
Årets resultat enligt resultaträkningen

2 tkr

Avgår realisationsvinster

0 tkr

Balanskravsresultat

2 tkr

Pensionskostnader
Myndighetens pensionskostnader uppgick till 851 tkr,
vilket kan jämföras med 563 tkr för 2013. Den största
posten är den avgiftsbestämda ålderspensionen, som
årligen betalas ut för placering av den enskilde arbetstagaren.
Myndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner
intjänade före 1998. Pensionsförmåner inklusive särskild
löneskatt redovisas som kostnad i resultaträkningen och
som avsättning i balansräkningen. Den avgiftsbestämda
ålderspensionen i pensionsavtalet KAPKL redovisas som
en kostnad i resultaträkningen och en upplupen kostnad
i balansräkningen.

Pensionskostnader, belopp i tkr

2014

2013

Avsättningar till pensioner inkl.

249

145

3

1

Avgiftsbestämd ålderspension

472

328

Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension

115

80

12

9

särskild löneskatt
Finansiell kostnad

Övriga pensionskostnader

Soliditet och likviditet
Soliditeten beskriver hur mycket av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital. Myndigheten har en soliditet på 11 procent, vilket kan jämföras med 18 procent
föregående år. En av anledningen till den försämrade
soliditet är att medfinansieringen av Citybanan ligger
i balansräkningen vid årsbokslutet. Medfinansieringen
2015 uppgår till 180 mnkr och medfinansieringen 2014
till 106 mnkr.
Likviditeten visar myndighetens kortsiktiga betalningsförmåga, dvs. förmågan att kunna betala de löpande
utgifterna. Vid periodens utgång hade myndigheten en
likviditet på 100 procent, vilket tyder på god kortsiktig
betalningsförmåga. Likviditeten har under året förbättrats genom förändrade betalningsvillkor på medlemsavgifterna.

Anläggningstillgångar och
investeringar
Anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar. Under räkenskapsåret har myndigheten köpt kontorsinventarier till ett värde av 246 tkr och årets avskrivningar
uppgår till 944 tkr.

Samlad redovisning
I kommunkoncernen ingår myndighetens helägda dotterbolag Länstrafiken Sörmland AB. Bolaget ska på
uppdrag av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda
myndigheten med att förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den
regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för
enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065).
Resultatet för den samlade redovisningen uppgick till
467 tkr. I kommunkoncernens resultat ingår avskrivningar, motsvarande 4 805 tkr, varav 336 tkr är en effekt
av förvärvet av Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken
Sörmlands fastigheter uppskattas ha ett övervärde motsvarande 8 411 tkr som årligen skrivs av i kommunkoncernen. Övriga investeringar består främst av investeringar i Länstrafiken Sörmlands depåer. Bussdepån i
Trosa har under året fått en ny tvätt- och reningsanläggning till ett anskaffningsvärde på 5 135 tkr.
Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 102 procent för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland gemensamt, vilket tyder på mycket
god betalningsförmåga. Kommunkoncernens soliditet
är 11 procent per sista december 2014.
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Finansiella mål
Myndighetens utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för myndighetens
medlemmar. Som vägledning för att uppnå god ekonomisk hushållning har förbundsdirektionen antagit följande finansiella mål:
•

Årets resultat ska vara positivt.

•

Förvaltningskostnader får årligen uppgå till högst
fem procent av totala kostnader (enligt modellen
för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar),
förutsatt att nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras.
Den procentuella andelen intäkter från allmänheten ska årligen öka (enligt modellen för fördelning
av kostnader, intäkter och ansvar), förutsatt nu
känd subventioneringsnivå.

Årets förvaltningskostnader står för fyra procent av
myndighetens totala kostnader enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar.
Den procentuella andelen intäkter från allmänheten
uppgick till 18,2 procent av de totala intäkterna, vilket
är en ökning med 0,3 procent jämfört med tidigare år.
Totalt sett uppfyller myndigheten samtliga finansiella
mål som förbundsdirektionen fastställt i budget 2014.

Foto: Fredrik Hjerling

•

Årets resultat uppgick till 1 636 kronor. En viktig del i
myndighetens finansiella kontroll utgörs av budgetföljsamhet och arbetet med budget i balans kommer att
fortsätta under kommande år för att skapa en långsiktig
stabilitet i ekonomin.
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Vår måluppfyllelse
Samlad bedömning om god
ekonomisk hushållning
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet svarar för att skapa
en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Myndigheten har fem funktionsmål inom områdena Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och
Regional utveckling med indikatorer för uppföljning.
Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom
en samlad bedömning av måluppfyllelse inom dessa
funktioner, som beskrivs närmare på följande sidor
samt perspektiven ekonomi och personal.
Den samlade bedömningen är att vi i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Anledningarna till
den slutsatsen är flera och återfinns bland annat i en
fortsatt ökad resandeutveckling och intäktsutveckling.
Till detta hör även de beredningar som lett till beslut
under perioden för att stärka stomtrafiken i stråken
Strängnäs–Södertälje, Eskilstuna–Örebro samt (Södertälje)–Järna–Gnesta med start från december 2014 och
med finansiering från Landstinget Sörmland.
Under perioden har också beslutats om satsningar på
förstärkt tågtrafik i pendlingsstråken från 2017 med
möjlighet att resa på ett kort. Det innebär samordning,

optimering och effektivisering av länets samlade resurser och återspeglas i såväl tåg- som busstrafiken samt
i Serviceresor och kringtjänsterna bokning, kundtjänst,
avtalsuppföljning, betallösningar m.m. Härutöver kommer att en attraktiv, nu samhällsbetald linje, Trosabussen, övergår till att bli kommersiell under 2015.
I slutet av 2014 gjordes för första gången en medarbetarenkät, vilket gör att vi framöver får möjlighet att följa
upp nyckeltal inom medarbetarområdet, såsom socialt
klimat, delaktighet, ledar- och medarbetarskap, medarbetarkraft och sammantagen prestationsnivå. Det ger
också ökade möjligheter att skapa handlingsplaner och
förutsättningar för god hälsa och övriga variabler. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå och består av
korttidsfrånvaro.
Nöjdheten med våra tjänster fortsätter att vara för lågt
och bedöms inte uppfylla målen. Särskilt allmänhetens
nöjdhet ligger lågt, under medel för riket. Måluppfyllelsen mäts mot utfallet i den nationella nöjdheten, där vi
minst bör ligga i linje med den nationella nivån av nöjdhet.
Förvaltningen av våra fastigheter fortsätter på en nivå
så att de håller en god funktion. Fastigheterna står inför
naturliga behov av reinvesteringar med hänsyn till ål-
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der och slitage. Under tiden ökar behovet av drifts- och
underhållsåtgärder. Under året genomfördes en viktig
renovering av bussdepån i Trosa.
Satsningar och förbättringar av de tekniska systemen
under året med samråd och kravställning har lett till en
inbjudan om ansökan att lämna anbud på Betal- och
biljettsystem inklusive realtidssystem. Detta är en viktig
aktivitet med planerad tilldelning i februari 2015, dels
för att fortsätta säkra våra intäkter och dels för att öka
attraktiviteten hos kollektivtrafiken. Satsningarna på de
tekniska systemen är delvis finansierade genom stöd av
medel ur Länsplanen.
Den under perioden utlysta upphandlingen av Serviceresor och annan anropsstyrd trafik gör det möjligt att
samordna, optimera och effektivisera länets samlade

trafikresurser och förväntas, isolerat, få ett högre totalpris än idag. Genom att öka graden av samordning
i trafikuppläggen förväntar vi att kunna effektivisera de
samlade kostnaderna för kollektivtrafik. Detta är ett arbete som ännu inte fått resultat och får utfall först i åren
2015 och framåt.
De riktlinjer för tillgänglighet, som antagits under perioden, kommer att fungera som stöd för att de åtgärder
som görs anpassas.
Årets resultat påverkas i hög grad av faktorer som ligger utanför myndighetens kontroll. Till exempel hade
en mild vårvinter och höst negativ påverkan på resande
och intäkter i flera stadstrafikområden, medan indexutvecklingen under året har varit till myndighetens favör.
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TILLGÄNGLIGHET

Kollektivtrafiken ska ge invånare och besökande goda
förutsättningar för ett smidigt vardagsresande – i första hand mellan bostad, arbete och utbildning – samt
bidra till ökad tillgänglighet och rörlighet.

De indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse för tillgänglighet visar på en oförändrad och i
vissa fall en något förbättrad situation. Mål kopplade
till tillgänglighet är generellt långsiktiga i sin karaktär
och är svåra att värdera för kortare perioder. För indikatorn nöjdhet bland kunder och allmänhet kan vi
inte anses ha nått måluppfyllelse förrän vi ligger i linje
med den nöjdhet nationellt sett. För nöjdhet allmänhet ligger vi allvarligt lågt. Lägger vi till de beslut som
fattats om överlåtelse av uppgifter för att samordna
den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken är vår
samlade bedömning av god ekonomisk hushållning för
funktionsområde tillgänglighet ändå att måluppfyllelsen är god.

Så här har vi arbetat under 2014
Samverka med kommuner och Trafikverket för att
anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler
Myndigheten deltar i arbetet kring vilka hållplatser,
gångvägar etc. som bör prioriteras för varje år inom
ramen för Länsplanen. Under 2014 har bland annat
hållplatser centralt i Katrineholm och Gnesta prioriterats. Myndigheten deltar aktivt i arbetet med nya
resecentrum i Strängnäs respektive Nyköping.
Stärk kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering
Myndigheten svarar kontinuerligt på kommunernas
remisser av detaljplaner och översiktsplaner. Myndigheten har tillsammans med Eskilstuna kommun
arbetat fram förslag till att införa busskörfält i Eskilstuna för ökad framkomlighet. Myndigheten deltar
även i pågående åtgärdsvalstudie för sträckan Eskilstuna–Västerås och har deltagit i åtgärdsvalstudie
om genomfart Eskilstuna.
Öka samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik

Utveckla informationen gentemot resenärsgrupper med särskilda behov, såsom äldre och funktionsnedsatta
Samråd och informationsmöten med dessa grupper
sker regelbundet. Under året har behov hos synsvaga identifierats när det gäller utformning av tidtabeller och deras läsbarhet, vilket behöver åtgärdas
under 2015.

Uppföljning av funktion tillgänglighet
Nöjdhet allmänhet och kund
•

Sammanfattad nöjdhet bland kunder = 60 % (62
% 2013). Motsvarande för riket är 62 %.

•

Sammanfattad nöjdhet hos allmänhet = 42 %
(40 % 2013). Motsvarande för riket är 51 %.

•

Kunderna anger att nöjdheten med senaste resan är 80 % (78 % 2013). Motsvarande för riket
är 81 %.

Andel tillgänglighetsanpassade fordon
•

Andel bussar med låggolv = 89 % (214 av 240).

•

Andel bussar med ramp/lift = 100 %
(240 av 240).

•

Andel bussar med audiovisuellt utrop = 15 %
(35 av 240).

Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser
Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser utökas
successivt, i synnerhet inom länets tätorter. I Eskilstuna är cirka 70 procent av de totalt 351 hållplatser,
där kommunen är väghållare, tillgänglighetsanpassade. Alla hållplatser på linje 1 till och med 6 är åtgärdade i Eskilstuna.

Myndigheten har under 2014 fått i uppdrag att även
ansvara för upphandling av färdtjänst, sjukresor och
i förekommande fall skolskjuts. Under året har riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland beslutats av myndighetens direktion. Nästa steg blir att
ta fram en handlingsplan.
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ATTRAKTIVITET
Kollektivtrafiksystemet håller en god kvalitet, är
användarvänligt, sammanhållet och samordnat.

Resandet har ökat under 2014 och beräknas fortsätta göra det. Därmed följer en positiv intäktsutveckling, om än inte helt i enlighet med budget.
Nöjdheten ligger förhållandevis still på en låg nivå,
vilket bedöms allvarligt. Under året har arbete med
ny webbplats inletts, vilket i kombination med nytt
betalsystem kommer stärka försäljningskanaler och
förenkla för våra kunder. Ett profilarbete, som harmonierar med regionens satsning på tågtrafik, har
inletts under perioden.
Det fortsatt ökande resandet, beslut som ger mer
trafik i stomstråk från december 2014 samt viktiga
beslut kopplade till Ny Trafik 2017, med förstärkt
tågtrafik i pendlingsstråken från 2017, innebär att
den samlade bedömningen är positiv vad gäller måluppfyllelse.

Så här har vi arbetat under 2014
Trafikutbudet ska differentieras och resurser ska
prioriteras till stomstråk och strategiska
målpunkter
Under 2014 har trafikutbudet i det starka stråket
Strängnäs–Södertälje förstärkts genom utökad trafik. Utökad tågtrafik mellan Eskilstuna och Örebro
samt fler avgångar på Gnestapendeln är andra åtgärder som genomfördes i samband med tidtabellsskiftet i december 2014.
Koncentrera marknadsarbetet till att kommunicera
sådana faktorer som ökar resandet
Informationsarbetet har i stor utsträckning formats
av de trafikjusteringar som genomförts under året.
Under året har ett arbete med ny profil och webbplats initierats.
Etablera avtalsformer som ger incitament att öka
resande och marknadsandel
Under året har samråd inför upphandling hållits
med anledning av att busstrafik i södra och mellersta Sörmland förbereddes för att upphandlas. I detta
arbete avsågs trafikavtalen utvecklas i riktning mot
större hänsyn till resande och kvalitet i trafiken och
med utgångspunkt från nationella modellavtal. Under året beslutades att inte enskilt fatta trafikpliktsbeslut för sträckan Trosa-Liljeholmen.

Uppföljning av funktion attraktivitet
Nöjdhet allmänhet och kund
Se funktionsmål Tillgänglighet.
Antal påstigande (exklusive skolkort)
Under 2014 har knappt 6,1 miljoner resor med buss
registrerats (exkl. skolkort) vilket är en ökning med
nästan fyra procent jämfört med 2013. Antal påstigande i tågtrafiken i länet ökade med knappt två
procent till närmare 2,4 miljoner. Trosabussens resande var i stort oförändrat jämfört med 2013.
Restidskvot i större pendlingsrelationer
Restidskvoten för viktiga pendlingsrelationer skiljer
sig mellan olika relationer. Generellt sett är förbindelserna med tåg konkurrenskraftiga, medan de
högsta restidskvoterna, dvs. de med ett värde långt
över 1, oftast är resor mellan orter längs motorvägar
eller mellan orter där det krävs ett byte.
Punktlighet
SJ:s mål för punktligheten i TiM-trafiken är 92 procent. Punktlighetsstatistiken visar att målet bara
delvis nås. Under framför allt våren och hösten
2014 fungerade trafiken bra utan stora störningar.
Det som påverkade kvaliteten i tågtrafiken negativt
under året var huvudsakligen ett urspårat godståg i
Huddinge i januari samt åskväder under sommaren.
För busstrafiken saknas i dagsläget tillförlitlig statistik. Sådan kommer dock att utvecklas med kommande satsning på nytt realtidssystem.
Marknadsandel totalt och av arbetspendling i
starka stråk
Enligt Svensk Kollektivtrafiks nationella mätning är
marknadsandelen för Sörmlands 13 procent, vilket
är samma nivå som 2013. Under 2014 har marknadsandelar på nytt räknats fram för de viktigaste
stråken.
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Restidskvot i större pendlingsrelationer. Mest utvecklingspotential
har relationer som ligger långt till
höger i diagrammet (=förhållandevis lång restid med buss/tåg) och
högre upp i diagrammet (=många
pendlare).

Kollektivtrafikens marknadsandel per stråk, arbets- och studieresor. Beräkningarna grundas delvis på förenklade
antaganden, där resultatet ska ses som ett riktvärde. Analysen av marknadsandelar visar tydligt att det finns ett
samband mellan låg restidskvot och hög marknadsandel för kollektivtrafik. De relationer som har absolut högst
marknadsandel trafikeras med tåg såsom Katrineholm–Södertälje/Stockholm och Eskilstuna–Stockholm. Lägst
marknadsandel har ett antal relationer utan direkt tågförbindelse, t.ex. Nyköping–Oxelösund, Nyköping–Katrineholm och Mariefred/Åkers Styckebruk–Södertälje.
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MILJÖ
Kollektivtrafiken planeras och utformas så att miljöpåverkan minskar och energieffektiviteten ökar.

Miljö är som funktionsområde långsiktigt till sin
karaktär och styrs i hög grad av entreprenörsavtal.
Mer direkta miljöåtgärder kan tas av myndighetens
samlade medarbetarstyrka, t.ex. att i första hand
prioritera kollektiva resmöjligheter vid tjänsteresor,
källsortera samt vara sparsam med utskrifter. Härutöver har viktiga åtgärder tagits, bland annat när det
gäller ombyggnad av depån i Trosa samt steg mot
att kunna nyttja mindre fordon på lågt belagda turer.
Våra entreprenörers arbete med energieffektivare
körsätt har under året gett tydlig effekt genom minskade utsläpp, trots att trafikarbetet har ökat något.
Den samlade bedömningen är därför positiv när det
gäller måluppfyllelse.

Så här har vi arbetat under 2014
Öka satsningen på förnybara bränslen
Alla bussar som tillhör Veolias och Bergkvarabuss
avtal i Eskilstuna och Strängnäs körs på förnybara
bränslen. Enligt en nyligen tecknad överenskommelse med Nobina kommer samtlig trafik även i dessa
avtalsområden att bedrivas med förnybart bränsle
senast från den 1 januari 2016.
I Eskilstunas stadstrafik kommer en buss, som till
100 procent drivs med el, att köras under ett par
veckor i mars 2015 som demonstration av kommande teknik. I slutet av 2015 planeras att två elbussar
sättas in i ordinarie trafik i Eskilstuna.
Öka beläggningsgraden ombord på fordonen
Lågt belagda linjer har under året trafikerats med
taxifordon i större utsträckning än tidigare år. Ytterligare överföring av sådan trafik från buss till taxi
har gjorts från trafikstarten i december 2014. Kommunöversyner med syfte att identifiera linjer och
avgångar som kan trafikeras med mindre fordon
initierades och kommer att genomföras under 2015.

Uppföljning av funktion miljö
Andel fordon som drivs med förnybara bränslen
•

Av 240 bussar körs 104 på förnybara bränslen.

•

51 bussar går på fordonsgas.

•

53 bussar med dieselmotor använder RME
(rapsmetylester) som bränsle.

Övriga bussar i länet körs på fossilt dieselbränsle
med inblandning av 5 procent RME. Andelen fordon
som drivs med förnybart bränsle är därmed oförändrat jämfört med 2013.
Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och
per resa
•

Kväveoxid (NOx) 50 ton och 5,22 gram/resa
(60 ton och 6,39 gram/resa 2013)

•

Partiklar (P) 0,38 ton och 0,04 gram/resa
(0,43 ton och 0,05 gram/resa 2013)

•

Kolväten (HC) 3,3 ton och 0,35 gram/resa
(3,6 ton och 0,39 gram/resa 2013)
Utsläppen per kilomenter fortsätter att minska,
främst beroende på sänkt bränsleförbrukning. Även
de totala utsläppen har minskat, trots viss ökning
av trafikarbetet. Orsaken är i första hand våra trafikbolags arbete med att minska bränsleförbrukningen. Veolia installerade ett övervakningssystem
i samtliga bussar under 2013 och har under 2014
arbetat aktivt med coacher som stöttar förarna att
köra bränslesnålt, vilket lett till tydliga bränslebesparingar. Även Nobina har ett övervakningssystem
som gör att förarna kan följa sin körning och därmed
anpassa denna så att bränslebesparingar uppnås.
Bergkvarabuss har haft sparsam körning som del av
sin fortbildning av förare under året.
Observera att samtliga miljövärden i detta avsnitt har
hämtats från fordonsdatabasen Frida i januari månad
2014.
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Beräkning av den genomsnittliga teoretiska emissionsmängden för linjetrafiken samt Svensk
kollektivtrafiks baskrav för buss respektive år. Källa: Miljödatabasen Frida, januari 2014.
Baskrav, g/kWh

Resultat, g/kWh

Resultat, g/km

Resultat, utsläpp i ton

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Kväveoxid

2,4

2,0

2,0

2,5

2,3

1,9

3,6

3,3

2,4

60

60

50

Partiklar

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

0,41

0,43

0,38

0,12

0,11

0,11

0,23

0,20

0,18

3,80

3,62

3,33

738

693

629

12 280

12 605

11 447

Kolväten
Koldioxid

Energiförbrukning per resa. Energiförbrukningen 2014
för den uppskattade genomsnittsresan är 0,007 kWh.

Total energianvändning, mWh

Bränsle

2012

2013

2014

Totalt

68 744

71 954

69 732

Diesel/RME

45 433

50 333

50 125

Fordonsgas

23 311

21 621

19 607

Energianvändning, kWh/km

Totalt

4,1

4,0

3,8

Genomsnittlig drivmedelsförbrukning,
liter per mil

Totalt

4,2

4,1

4,0

Diesel/RME

3,5

3,4

3,4

Fordonsgas

7,6

7,3

6,5

27,9

33,9

43,3

9,0

17,2

26,4

18,8

16,6

16,9

Procentandel fordonskm med
förnyelsebart bränsle

Totalt
Biodiesel (RME)
Fordonsgas
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EFFEKTIVITET

Kollektivtrafiken planeras och utförs
för ökad kostnadseffektivitet.

Under 2014 har beslut tagits som gör det möjligt att
samordna, optimera och effektivisera länets samlade resurser. Detta återspeglas såväl i trafikslagen
tåg, buss och Serviceresor som i kringtjänster, t.ex.
bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning och betallösningar. Periodens utfall av ökade intäkter, trots
oförändrade biljettpriser, samt att beslut tagits att
efter Trosabussens avtalsperiod låta trafiken bedrivas på kommersiell basis, har särskild betydelse för
funktionsområde effektivitet. Tillsammans gör detta
att den samlade bedömningen av funktionsområde
effektivitet kan sammanfattas som positiv.

Så här har vi arbetat under 2014
Öka beläggningsgraden ombord på fordonen
Se funktionsmål Miljö.
Grunda kollektivtrafikens taxesättning på
marknadsmässiga bedömningar av resenärernas
betalningsvilja
Under året har inga prisjusteringar gjorts och priserna är därför oförändrade gentemot 2013 års nivå.
I samband med beslut om upphandling av nya tekniska system har myndighetens direktion fastställt
principiell inriktning för en ny zonstruktur som ligger till grund för taxesystemet. Tanken är att skapa
ett mer lättförståeligt prissystem med konkurrenskraftig prissättning. En översyn av prissättningen har
inletts. Även pris- och produktsortiment för den regionala tågtrafiken utreds för närvarande av MÄLAB.
Stimulera etablering av trafik på rent kommersiell
basis
Myndigheten beslutade i maj att inte belägga sträckan Trosa–Liljeholmen med trafikplikt. Trafiken med
den s.k. Trosabussen kommer därmed att bedrivas
helt kommersiellt från det att nuvarande avtal med
Åkerbergs Trafik AB löper ut i juni 2015.
Arbeta för lösningar som lutar sig mot nationell
standard
Befintliga avtal bygger till viss del på branschgemensamma dokument, t.ex. fordonsspecifikation. Nya
avtal kommer att utgå från nationella modellavtal
som tagits fram i ett samarbete mellan trafikbolagens och myndigheternas branschorganisationer. I

upphandlingen av nytt betalsystem ställs krav på
standardkomponenter och öppna gränssnitt.

Uppföljning av funktion effektivitet
Intäktsutveckling
Biljettintäkterna från allmänheten, dvs. skolelever
exkluderade, uppgick till närmare 106 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med fyra procent. Intäkter från skolkorten uppgick till 58,7 miljoner kronor, en minskning med tre procent jämfört med året
innan, vilket beror på minskade elevkullar.
Kostnadstäckningsgrad totalt och per linje/stråk
Med kostnadstäckningsgraden avses den andel av
trafikkostnaderna som täcks av biljettintäkter. Totalt
uppgår täckningsgraden för 2014, inklusive skolkortintäkter, till knappt 37 procent, vilket är något
lägre än 2013. Det kan delvis förklaras av utökat
förstärkningsbehov under året. Nästan 20 av de totalt närmare 140 linjerna når en täckningsgrad på
cirka 50 procent eller mer. Av de regionala linjerna
har linjerna 715 Nyköping–Oxelösund, 780 Katrineholm–Flen, 730 Katrineholm–Vingåker samt 820
Eskilstuna–Strängnäs högst täckningsgrad (50–60
procent). Högst kostnadstäckningsgrad per område
ger stadstrafiken i Eskilstuna.
Nettokostnad per personkilometer
Nettokostnaden per personkilometer uppgick för
2014 till 2,07 kr (3,98 kr exklusive skolkort). Jämfört
med året innan är det en mycket marginell ökning
med 3 öre. Bortser man från skolkorten har nettokostnaden däremot minskat med 6 öre, tack vare
allmänhetens positiva resandeutveckling. Beräkningen är baserad på en genomsnittlig reslängd på
14 km.
Utbud av regional trafik som drivs kommersiellt
Inga anmälningar (eller avanmälningar) inkom till
myndigheten under 2014. Under året beslöts att
inte belägga sträckan Trosa-Liljeholmen med trafikplikt. Trosabussen kommer därmed efter nuvarande
avtalsperiod att trafikeras på kommersiella villkor.
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Kostnadstäckningsgraden 2014 ligger i samtliga områden under 50 procent, även om
man lägger till intäkterna från skolkorten.
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REGIONAL UTVECKLING
Kollektivtrafiken utvecklas för att stödja regionens
täthet och flerkärnighet och stärker förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion.

Sörmland som län är starkt knutet till angränsande
län i Östra Mellansverige, i synnerhet till Stockholms
län, med mer än hälften av den dagliga pendlingen
över länsgräns. För Sörmlands regionala utveckling
är den samlade bedömningen för perioden positiv i
och med de avgörande beslut som har tagits, kopplade till Ny Trafik 2017. Den nya regionaltågstrafiken
förväntas ge betydande effekt på länets utveckling
och leda till en ytterligare integrerad arbetsmarknad
i Mälardalen.
Även de beslut som fattats om Ostlänken ger betydande effekt på länets utveckling. När trafiken är
igång via Ostlänken kommer helt nya resandemönster att utvecklas.

Så här har vi arbetat under 2014
Utveckla strategiska noder för enkla och bekväma
bytesresor
Myndigheten deltar i arbetet med nya resecentrum
i Strängnäs och Nyköping tillsammans med respektive kommun och Trafikverket. Vi deltar även i arbetet
med att förbättra möjligheterna till tillgänglighet vid
sjukhusentréerna till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings Lasarett.
Öka den storregionala samverkan i trafikfrågor
Myndigheten deltar i processen En Bättre Sits med
att utveckla ny gemensam systemanalys. Under
2014 har myndigheten deltagit i projektgrupper
kopplat till MÄLAB:s arbete med ny regionaltågstrafik (Ny Trafik 2017) tillsammans med övriga län. Det
handlar om såväl varumärkesprofiler, trafikutbud,
fordonsfrågor som pris- och produktfrågor. Myndigheten har också utifrån arbetet med upphandling av
nya tekniska system verkat för möjligheten att skapa
samfunktion mellan Sörmlands och Stockholms biljettsystem.

Uppföljning av funktion regional utveckling
Arbetspendlingens utveckling
Pendlingsbenägenheten påverkas av en rad faktorer,
bland annat av tillgången till attraktiv kollektivtrafik
och infrastruktur. Genom förbättrade möjligheter till
arbetspendling, främst genom fler och snabbare förbindelser, stimuleras rörligheten som i sin tur underlättar matchningen på arbetsmarknaden. I nästan
samtliga kommuner har både in- och utpendlingen
ökat mellan 2006 och 2013, vilket kan ses som ett
tecken på en allt mer integrerad region. Kommunerna Gnesta, Trosa och delvis Strängnäs är till en
hög grad integrerade i Stockholms arbetsmarknad,
medan däremot Oxelösund är särskilt beroende av
inpendlingen från främst Nyköping.
Resmöjligheter mellan ett urval av kommunhuvudorter och viktiga målpunkter för arbetspendling i angränsande län
Utbud och restid är viktiga faktorer för att beskriva
trafikens attraktivitet. Hög turtäthet och korta restider öppnar för daglig pendling och därmed ökar
antalet arbetsplatser som kan nås från respektive
ort. Men bra buss- och tågtrafik har också en viktig
roll för tillgången till högre utbildning. En attraktiv
kollektivtrafik utgör därmed ett viktigt verktyg för
regional tillväxt och utveckling.
Diagrammet på nästa sida visar att turutbudet på de
allra flesta förbindelserna uppgår till minst 10 dubbelturer, vilket anses vara ett minimalutbud för att
gära det möjligt att arbetspendla. Benägenheten till
daglig pendling minskar markant när restiden (enkel
väg) överskrider 60 minuter. Generellt kan sägas att
pendlingen till Södertälje C avviker negativt genom
dåligt utbud och/eller lång restid, trots den omfattande pendlingen dit. Genom trafikförändringar under de senaste åren har vissa relationer fått förkortad restid och fler avgångar som följd.
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ca 500 pendlare

Antalet turer och restiden mellan för arbetspendlingen viktiga tätorter. Om det finns flera
färdsätt har endast hänsyn tagits till det snabbaste färdsättet (anses vara förstahandsvalet) i
redovisningen av restid och utbud. Exempel: Utöver 10,5 dubbelturer med tåg mellan Vingåker
och Katrineholm (som redovisas ovan) körs många dubbelturer med buss som dock inte redovisas
pga. relativt lång restid.
Bubblornas storlek motsvarar antalet arbetspendlare mellan tätorterna enligt SCB 2011/12.

Kommun

Pendling in i och ut ur kommunerna och
över länsgräns.
Definition dagbefolkning: Förvärvsarbetande personer 16+ år med arbetsplats i
regionen (=resp. kommun i länet)
Definition nattbefolkning: Förvärvsarbetande personer 16+ år med bostad i
regionen (=resp. kommun i länet)

Andelen inpendlare av
dagbefolkningen

Andelen utpendlare av
nattbefolkningen

2006

2013

2006

2013

Eskilstuna

14 %

15 %

15 %

17 %

Flen

24 %

26 %

33 %

35 %

Gnesta

25 %

27 %

55 %

55 %

Katrineholm

21 %

22 %

23 %

24 %

Nyköping

19 %

21 %

24 %

24 %

Oxelösund

37 %

42 %

34 %

40 %

Strängnäs

19 %

21 %

42 %

43 %

Trosa

27 %

28 %

51 %

52 %

Vingåker

25 %

29 %

39 %

43 %

Länet totalt (pendlare över
kommun- och länsgräns)

19 %

21 %

27 %

28 %

Enbart pendlare över länsgräns

8%

9%

17 %

18 %
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Årets arbete med internkontroll
Årets arbete med internkontroll har utgått från den beslutade internkontrollplanen, som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med
tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av tillämpliga
lagar och förordningar. Kontrollen visar att myndigheten
fortsatt behöver arbeta med att upprätta processer och
rutiner samt säkerställa att dessa följs. Myndighetens
internkontrollplan omfattar fjorton områden inom administration, ekonomi och annan verksamhet.

komplett utan behöver kompletteras med information angående förvaring av kort och koder samt en
rutinbeskrivning vid agerande om kort tappas bort.
•

Representation. Dokumenterad rutin saknas. Status: Ny rutin är upprättad och under beredning.

•

Diarium och posthantering. Dokumenterad rutinbeskrivning för posthantering finns men är inte
aktuell. Dokumenterad rutinbeskrivning för diariet saknas. Status: Rutinen för posthanteringen är
uppdaterad. En rutinbeskrivning för diarieföring är
upprättad men bör kompletteras med en rutinbeskrivning hur sekretessbelagda ärenden ska hanteras samt en gallringsrutin för gamla ärenden.

•

Delegationsordning. Nuvarande delegationsordning behöver uppdateras samt en intern delegationsordning tas fram. Status: Delegationsordningarna behöver ses över och akutaliseras när
myndighetens nya organisation är beslutad.

•

Attestordning. Rutinbeskrivning behöver utvecklas avseende stickprov. Status: En rutinbeskrivning
finns framtagen men är inte behandlad och beslutad.

•

Inköp- och upphandling. Det saknas en dokumenterad rutinbeskrivning. Status: Rutiner för inköp
inklusive rutin för direktupphandling är under
framtagande och beräknas kunna vara klar under
februari 2015. Det är även inplanerat ett undervisningstillfälle vad gäller detta under början av mars
2015. Vad gäller attestordningen är denna uppdaterad genom beslut i direktionen den 8 januari 2015.

Internkontrollplanens kontrollmoment utgår från olika
process- och rutinbeskrivningar för respektive områden. Hur kontroller ska bedrivas beskrivs i respektive
rutinbeskrivning.
Eventuella avvikelser ska följas upp och åtgärdas senast
sex månader efter genomförd internkontroll. Avrapportering ska göras till direktionen i samband med årsbokslutet.
Följande områden ingår i internkontrollplanen och respektive områdes status (per november 2014):
•

Redovisning leverantörsfakturor. Befintliga rutiner
kring avstämning av leverantörsreskontra behöver
utvecklas och formaliseras. Status: Attestordningen
är uppdaterad och förbättrad rutinbeskrivning för
avstämning av leverantörsreskontra beräknas vara
klar 2015-02-28.

•

Redovisning fakturor. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas. Status: Attestordningen är uppdaterad
med regler för fakturering och kreditering. Förbättrad rutinbeskrivning för avstämning av kundreskontra beräknas vara klar 2015-04-30.

•

Moms och skatter. Rutinen fungerar men behöver
förbättras. Status: Den övergripande rutinen för
momsredovisningen beräknas vara klar 2015-0228.

•

Kris och säkerhet. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen men behöver utvecklas. Status: Intern
och extern krishanteringsplan bereds och ska fastställas under februari månad.

•

Löner. Dokumenterad rutin saknas. Status: Den
övergripande rutinen för löner beräknas vara klar
2015-02-28.

•

Slutredovisning av projekt. Rutinen saknas. Status:
Rutinen är under utarbetande och beräknas vara
klar 2015-02-28.

•

Arvoden och reseräkningar. Rutinen fungerar men
behöver utvecklas. Status: Komplettering av rutinen för arvoden och reseräkningsar beräknas vara
klar 2015-02-28.

•

•

Hand- och växelkassa. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas för hur kontroll ska ske av att växelkassa är korrekt. Status: Ny övergripande rutin är
upprättad och under beredning.

Arbetsmiljö och jämställdhet. Myndigheten saknar ett systematiskt jämställdhetsarbete. Status:
Arbetsmiljöpolicy bereds och ska fastställas under
våren. Varje chef får en individuell genomgång från
HR-ansvarig i systematiskt arbetsmiljöarbete senast genomförd vid utgången av april. Plan för lika
behandling ska beredas och fastställas.

•

Kontokort. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas.
Status: En rutinbeskrivning är upprättad hur hanteringen av kontokorten ska ske. Denna är dock inte
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Verksamhetens förväntade utveckling
Med sikte på 2030 kommer myndighetens strategiska
agenda att formuleras än tydligare under året 2015.
Agendan ska ge visshet om vilka frågor som ska drivas,
kopplat till stark regional och storregional utveckling
som ger nytta, och vilka frågor som ska prioriteras
ner eller helt enkelt utgå. Baklänges fungerar agendan även som myndighetens årsplan. För att få en
stark utväxling med bred involvering i länet behöver
myndighetens forum för beredning göras tydlig. Parallellt upprättar myndigheten Servicecenter Sörmland,
som ska hantera uppgifter som kräver minutoperativt
angreppssätt med hög grad av fingertoppskänsla inför
de omedelbara ställningstaganden och som leder till
nöjdhet, enkelhet och trygghet vid användning av boknings- och transportörtjänster.
Genom att fortsätta samordna den särskilda kollektivtrafiken men även genom att samordna den allmänna
och den särskilda kollektivtrafiken kommer både trafikens utformning och kringtjänster som bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning och betallösningar att optimeras och konsolideras. Målet med dessa insatser är att
verksamheternas resurser används effektivt och med
låg miljöpåverkan.
Beslut från kommunalförbundets medlemmar om att
överlåta delar av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken innebär möjligheter att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat
trafiksystem.

Ökad nationell samordning
De nationella arenorna för kollektivtrafikfrågor kommer
framöver att samordnas i större utsträckning än idag.
För närvarande är de flera till antalet och med liknande
uppdrag. Ett översynsarbete har initierats av ett antal
ägare och förslagen kan få verksamhetseffekt under
2015.
Härutöver kommer verksamheten under kommande år
även att påverkas av beslut på nationell nivå:
•

Trafikpliktsbeslut, kopplade till den regionala tågtrafiken i regionen, har under 2014 överklagats och
rättsprocess pågår. Utfallet kommer att innebära
vägledande praxis och att den förhållandevis nya
lagstiftningen, lag om kollektivtrafik, när dom vunnit laga kraft, kan stödjas av praxis.

•

Kommande beslut hos Trafikverket med påverkan
på Järnvägsnätsbeskrivning och kapacitetstilldelning av spår. För närvarande utreder Trafikverket
förutsättningarna för förändrade prioriteringskriterier, vilka sannolikt leder till att regionaltågs- och
pendeltågstrafiken klassas annorlunda än idag.

•

Frågan om en ny samlad lagstiftning som omfattar
såväl den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken utreds. En sådan skulle underlätta ytterligare
samordning men kanske främst fungera förenklande.

Foto: Matthias Pfeil

Sörmlands gynnsamma läge innebär en fortsatt utmaning och den förväntade utvecklingen handlar om regionbildning och eventuell regionförstoring. Bilateralt
behöver starka band fortsätta knytas mellan attraktiva

noder, såsom Eskilstuna–Västerås/Örebro, Nyköping–
Norrköping/Linköping, Katrineholm/Norrköping och
Strängnäs–Enköping/Uppsala.
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Kundnöjdheten behöver förbättras
Kunders och medborgares förtroende och nöjdhet med
kollektivtrafiken är allvarligt låg och ett område för fokus och förändring. Investeringar i tekniska system för
realtidsinformation kommer att ge utökade förutsättningar att sprida information om förseningar och störningar i trafiken – ett område där vi idag ligger särskilt
lågt i kundnöjdhet. Investeringen kommer att byggas
med kundgränssnitt, som innebär att resenären i sin
mobil eller dator kan se var tåget/bussen/servicebilen
är. Samtidigt ges kundtjänst tillgång till bättre och mer
precisa informationsunderlag i kontakt med kund. På
nationell nivå pågår bland annat projektet Tillsammans
för tåg i tid med ett antal aktörer. Punktligheten riskerar
utsättas för ytterligare utmaningar på grund av eftersatt
underhåll genom många banarbeten och utbyggnadsprojekt under kommande år. Den utökade tågtrafiken
på bland annat Västra stambanan kan också vara en faktor som utmanar.

Satsningar med resultat kommande år
Från 2015 och framåt kommer effekt av satsningarna på
de tekniska systemen. Idag har vi uppdämda behov dels
för att säkra våra intäkter i trafiken, dels för att öka användarvänligheten. Satsningen tillgodoses genom att vi
tillförs 36 miljoner kr ur Regional plan för infrastruktur i
Sörmland och bedömningen är att vi kommer att få bra
funktionalitet för medlen.
Utifrån nya förutsättningar med utökat uppdrag att
även inkludera särskild kollektivtrafik, ny regionaltågstrafik och satsningar på tekniska system med nya biljettprodukter och försäljningskanaler som följd har ett
arbete inletts med att förändra profil och varumärke för
länets kollektivtrafik med effekt senast 2016. Bland annat kommer våra digitala kanaler att utvecklas, inklusive
en ny webbplats. Nya sätt att ta betalt och eventuellt
förändrad prissättning innebär också en osäkerhet om
biljettintäkternas nivå under kommande år. Under 2015
avser vi att modernisera profilen för våra tjänster och
tanken är att det ska gå att identifiera sig lokalt, regionalt, storregionalt och förhoppningsvis nationellt, och
den nuvarande profilen Länstrafiken kommer att fasas
ut.
Under perioden 2015 och framåt kommer investeringsbehoven för våra depåer att öka. Det beror på krav både
på miljö och kapacitet men även på behov av annat
fastighetstekniskt underhåll. Plan och strategi med kalkyl för depåverksamheten på längre sikt (2015–2025)
för en mer långsiktig bedömning kommer att tas fram
under 2015. Från 2016 kommer samtlig busstrafik att
drivas med förnybara bränslen. Depåerna för avtalsområdena i södra och mellersta delarna av länet kommer
redan under 2015 att behöva anpassas för detta.

2017, eller så snart den utökade kapaciteten som följd
av Citybanans öppnande kan tas i anspråk, realiseras Ny
Trafik i Mälardalen, ett storregionalt stomnät för tågtrafiken. I denna satsning ingår möjligheten att resa på ett
kort och successiv infasning av nya fordon. Nuvarande
kalkylering av de ekonomiska effekterna för Trafikplan
förutsätter trafikutbudet i enlighet med etapp 1. Med
anledning av avrop/anskaffning och finansiering av
spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk
utrustning kommer kollektivtrafikmyndigheten att ingå
borgensförbindelse upp till en ram på totalt 2 538 miljoner kronor.
Ostlänkens placering genom länet har betydande påverkan för länets framtida tillväxt. Här är väsentligt med
noggranna övervägningar, kalkylering och involvering i
processen. 2030 är Ostlänken på plats och ny trafik och
nya resandemönster har utvecklats i länet.
I samband med ombyggnaden av länets sjukhus, vilka
är viktiga målpunkter för många resenärer, är det viktigt
att säkerställa att kollektivtrafiken får en framträdande
plats med hög tillgänglighet. Utbyggnaden av dubbelspår mellan Strängnäs och Härad med nytt resecentrum
i Strängnäs beräknas vara färdigställt 2018 och kommer
under ombyggnadsperioden att innebära störningar i
trafiken.

Samlad bedömning av utvecklingen
Sammantaget kommer myndighetens verksamhet att
fortsätta förändras och få ett bredare, men mer samordnat och tydligt upplägg. Såväl trafikupplägg som
organisation kan med det utökade uppdraget effektiviseras. Den större organisationen behöver byggas för
fortsatt samordning mellan etablerings- och driftarbete,
som har en kortare sikt, samtidigt som det långsiktiga
strategiska arbetet säkerställs. De båda tidsperspektiven behöver behandlas så att båda, vid arbetstoppar
och påfrestning, fungerar oberoende av varandra.
Hur utvecklingen ska säkerställas kommer den pågående organisationsöversynen att ge svar på. Vi ska ha
en organisation som är väl lämpad för sitt uppdrag och
rustad för att driva den för länet viktiga strategiska utvecklingen i de regionala och storregionala kollektivtrafikfrågorna, samtidigt som stora delar av myndighetens
verksamhet fungerar minutoperativt.
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VÅRA RÄKENSKAPER
Här kan du läsa mer om den finansiella redovisningen, dvs.
vår resultaträkning, balansräkning, redovisning av drift etc.
samt revisorernas berättelse.
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Finansiell redovisning
Driftsredovisning
Intäkter, belopp i tkr

Budget

Utfall 2014

Prognos 2

Avvikelse mot
budget, %

Intäkter från medborgarna

108 214

112 767

110 286

4%

varav
Biljettintäkter

108 214

105 851

105 598

-2%

Biljettintäkter landsbygd

59 802

59 172

58 483

-1%

Biljettintäkter stadstrafik

48 412

46 679

47 115

-4%

0

6 916

4 688

Övriga intäkter
varav
Reklamintäkter

335

256

6 581

4 432

517 829

507 568

515 238

-2%

Medlemsavgifter

455 342

447 196

455 342

-2%

Skolkort

62 487

60 372

59 896

-3%

Summa intäkter

626 043

620 335

625 524

-1%

Viten
Intäkter från medlemmarna
varav

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Driftsredovisning forts.
Kostnader, belopp i tkr

Budget

Förvaltningskostnader

Utfall 2014

Prognos 2

Avvikelse mot
budget, %

26 830

23 962

25 475

- 11 %

15 694

14 319

15 418

-9%

4 086

3 928

5 019

-4%

varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Lokalkostnader

923

908

910

-2%

71

210

274

196 %

Föreningsavgifter (MÄLAB, Svensk Kollektivtrafik)

2 261

1 764

1 919

- 22%

Övrigt kontorsrelaterat

3 795

2 833

1 935

- 25 %

Trafikrelaterade kostnader

31 057

31 063

30 862

0%

Tekniska system

7 867

7 504

6 935

-5%

Försäljningskostnader

6 504

7 777

7 761

20 %

Infrastrukturkostnader (depåer m.m.)

- 2 298

- 2 809

- 2 948

22 %

Övrigt trafikrelaterat (banavgifter, stationsavgifter,
periodkortsavtal)

18 984

18 590

19 114

-2%

568 156

565 308

566 888

-1%

Landsbygd buss

296 556

295 796

296 099

0%

Stadstrafik

155 800

154 096

155 448

-1%

Tåg

114 448

113 800

113 948

-1%

1 352

1 617

1 394

20 %

626 043

620 333

623 225

-1%

0

2

2 299

Förbrukningsinventarier

varav

Trafikkostnader
varav

Anropsstyrd trafik
Summa kostnader
Årets resultat
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Resultaträkning och balansräkning
Belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Not

Utfall
2014

Utfall
2013

Samlad redovisning
Utfall
2014

Budget

Utfall
2013

2014

Verksamhetens intäkter

1

191 800

190 805

191 810

196 223

187 322

Verksamhetens kostnader

2

- 640 798

- 626 797

-636 108

- 627 519

- 642 612

Avskrivningar

5

- 944

-674

- 4 805

-5 940

- 991

- 449 942

- 436 667

- 449 103

- 437 236

- 456 281

450 246

429 639

450 246

429 639

455 342

7 000

0

7 000

0

Verksamhetens nettokostnader
Medlemsbidrag

3

Övriga bidrag

4

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

456

153

104

13

945

- 759

- 123

- 780

- 42

-5

2

2

467

- 626

1

Årets resultat

Balansräkning
Belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Not

Utfall
2014

Utfall
2013

Samlad redovisning
Utfall
2014

Utfall
2013

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella

5

Finansiella

6, 7

S:a anläggningstillgångar

712

1 411

31 055

28 903

40 150

40 104

1 202

1 186

40 862

41 515

32 256

30 089

75 239

170 343

64 778

Omsättningstillgångar
Fordringar

8

170 410

Kassa/bank

9

148 689

95 877

155 763

108 379

S:a omsättningstillgångar

319 099

171 116

326 106

173 158

S:A TILLGÅNGAR

359 961

212 631

358 362

203 247

39 049

39 047

38 888

38 421

2

2

467

-626

39 049

39 047

38 888

38 421

10

399

146

399

146

11

320 513

173 438

319 075

164 679

S:a kortfristiga skulder

320 513

173 438

319 075

164 679

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

359 961

212 631

358 362

203 247

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Inga

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat
S:a eget kapital
Avsättningar för pensioner
Skulder
Kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
2014

2013

Samlad redovisning
2014

2013

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

2

2

804

- 626

Avskrivningar

944

674

4 468

5 940

Avsättningar

253

146

253

146

Vinst försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

10
1 199

822

5 515

5 460

- 108 993

- 4 065

- 113 838

13 822

- 32 174

- 59 577

- 109 695

27 963

74 762

95 198

147 075

30 753

147 486

33 155

53 103

23 299

54 348

24 118

-246

- 2 190

- 6 929

- 1 225

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning (-) minskning (+) kundfordringar
Ökning (-) minskning (+) fordringar
Ökning (+) minskning (-) leverantörsskulder
Ökning (+) minskning (-) övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

-60

- 60

15

15

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

10
- 292

-2 190

- 6 965

- 1 225

-

-

-

-

Årets kassaflöde

52 812

21 109

47 384

22 893

Likvida medel vid årets början

95 877

74 768

108 379

85 486

148 689

95 877

155 763

108 379

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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Noter
Belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
2014

Not 1

Not 2

2013

Samlad redovisning
2014

2013

Verksamhetens intäkter

191 800

190 805

191 810

196 223

Biljettintäkter

105 851

105 250

105 851

105 250

Skolkortsintäkter

60 372

62 904

60 372

62 904

Övrigt

25 577

22 651

25 587

28 069

Verksamhetens kostnader

640 798

626 797

636 108

627 519

Trafikkostnader

565 308

552 730

565 308

552 730

75 490

74 067

70 800

74 789

Löner och ersättningar

9 855

8 538

9 855

8 538

Sociala avgifter

4 128

3 013

4 128

3 013

Medlemsbidrag

450 246

429 639

450 246

429 639

Landstinget Sörmland

214 043

197 186

214 043

197 186

Eskilstuna kommun

88 146

83 313

88 146

83 313

Flens kommun

11 958

12 986

11 958

12 986

Gnesta kommun

12 416

12 844

12 416

12 844

Katrineholms kommun

22 764

25 863

22 764

25 863

Nyköpings kommun

51 357

48 876

51 357

48 876

Oxelösunds kommun

2 918

2 985

2 918

2 985

Övriga kostnader
varav

Not 3

28 658

27 867

28 658

27 867

Trosa kommun

9 536

9 260

9 536

9 260

Vingåkers kommun

8 449

8 459

8 449

8 459

Strängnäs kommun

Not 4

Övriga bidrag
Uppstartsbidrag - Sörmlands Regionförbund

Not 5

7 000

712

Materiella

7 000

1 411

31 055

28 903

Trafikinventarie

36 077

0

36 077

0

Årets anskaffning

0

36 231

0

36 231

Årets utrangeringar

0

- 154

0

- 154

36 077

36 077

36 077

36 077

- 35 983

-35 613

- 35 983

-35 613

- 370

- 372

- 370

- 372

94

464

94

464

Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffninsvärde
Ackumulerade avskrivningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
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Belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
2014

2013

Samlad redovisning
2014

2013

Forts. not 5
Bilar och andra transp medel
Ingående anskaffningsvärde

977

0

1 912

1 912

Årets anskaffning

0

977

0

977

Årets utrangeringar

0

0

0

- 977

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

977

977

1 912

1 912

Ackumulerade avskrivningar bilar o andra
transp medel

- 944

- 548

- 1 747

- 1 336

varav årets avskrivning

- 396

- 130

- 411

- 249

33

429

165

576

Redovisat värde vid årets slut
Inventarier i annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde

1 446

0

1 446

Årets anskaffning

0

1 446

0

Årets utrangeringar

0

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar inventarier i
annans fastighet
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

- 1 446

- 1 421

- 1 446

- 1 421

- 25

- 121

- 25

- 121

0

25

0

25

Övriga maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde

697

30 169

66 773

Årets anskaffning

246

1 003

1 824

1 003

0

-306

0

- 37 606

Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

943

697

31 993

30 170

Ack avskrivningar övr mask o inventarier

- 357

- 204

- 23 413

- 20 490

varav årets avskrivning

- 153

- 51

- 2 923

- 3 345

586

494

8 580

9 681

Redovisat värde vid årets slut
Fastigheter i Länstrafiken
Ingående värde

8 411

8 411

- 1 009

- 673

varav årets avskrivning

- 336

- 673

Redovisat värde vid årets slut

7 402

7 738

Ack avskrivningar
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Belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
2014

2013

Samlad redovisning
2014

2013

57 319

57 319

0

0

Forts. not 5
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ack avskrivningar byggnader och mark

0

0

57 319

57 319

- 52 796

- 52 281

varav årets avskrivning

- 515

- 515

Redovisat värde vid årets slut

4 523

5 038

13 153

13 153

Årets anskaffning

0

0

Årets utrangeringar

0

0

Mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

13 153

13 153

Ack avskrivningar mark och markanläggningar

- 8 182

- 8 113

- 69

- 69

4 971

5 040

19 955

19 955

5 135

0

0

0

varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Reningsanläggning
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

25 090

19 955

- 19 768

- 19 613

varav årets avskrivning

- 155

- 462

Redovisat värde vid årets slut

5 322

342

Ack avskrivningar reningsanläggning

Not 6

Ägt företag
Aktier i Länstrafiken Sörmland, ägt till 100 %

39 000

39 000
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Belopp i tkr

Not 7

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Andelar i intresseföretag
Transitio AB

Antal

Kvotvärde,
belopp i kr

Samlad redovisning

2014

2013

2014

2013

Bokför.
värde

Bokför.
värde

Bokför.
värde

Bokför.
värde

10 000

100

1 000

1 000

1 000

1 000

18

5 000

90

90

90

90

143

100

Länstrafiken i Mälardalen AB

50

1 000

Samtrafiken i Sverige AB

30

2 000

1

1 500

Mälardalstrafik AB
Smartpak Sverige AB

Bussgods Ekonomisk Förening
Summa

14
60
1 150

0
1 104

14
50

50

60

30

2

2

1 202

1 186

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har under räkenskapsåret 2014 sålt samtliga aktier i
Smartpak Sverige AB. Länstrafiken Sörmland AB har under räkenskapsåret 2014 sålt samtliga aktier i Samtrafiken i
Sverige AB till Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Not 8

Omsättningstillgångar

170 410

75 239

170 343

64 778

Kundfordringar

151 718

42 725

151 718

31 983

15 519

28 457

15 519

28 504

3 173

4 057

3 106

4 292

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Not 9

Kassa/bank
Avser banktillgodohavanden som ingår i Landstinget Sörmlands koncernstruktur där
Kollektivtrafikmyndigheten har 25 000 tkr i kredit.

Not 10

Avsättningar
Ingående avsättning

146

0

146

0

Nyintjänad pension

200

117

200

117

Ränteförändring

3

1

3

1

Särskild löneskatt

50

28

50

28

399

146

399

146

Skulder

320 513

173 438

319 075

164 679

Leverantörsskulder

199 235

142 321

200 515

131 524

Övriga kortfristiga skulder

121 278

31 117

118 560

33 155

Utgående avsättning
Not 11
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Redovisningsprinciper
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning har upprättats enligt kommunal redovisningslag och rådet för kommunal redovisning.
Vi tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper och beräkningsmetoder vid upprättande av delårsbokslut som vid årsredovisningen. Uppställningsformen
för driftsredovisningen avviker från resultaträkningen.
Vald uppställningsform bedöms ge en mer fullständig
och rättvisande bild av verksamheten och är anpassade
till länets modell för fördelning av ansvar och kostnader.

Intäkter och kundfordringar
Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kund,
i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för mervärdeskatt och rabatter. I
den sammanställda redovisningen har koncernintern
försäljning eliminerats. Kundfordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda säkra
kundfordringar.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp. Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärdet med avdrag
för planmässiga avskrivningar. Avskrivningar görs med
linjär avskrivning, dvs. med samma belopp varje månad.
Avskrivningar av kontorsinventarier påbörjas perioden
efter mottagen faktura och görs efter bedömning av
tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningar på övriga anläggningstillgångarna påbörjas när investeringen
är färdig att tas i bruk och görs efter bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd.

Löner, semesterlöneskuld och
pensionsåtaganden
Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterlöneskuld samt därpå upplupna sociala
avgifter, debiterad med procentuellt omkostnadspålägg, redovisas som en kortfristig skuld och belastar det
år som de intjänas. Pensionsskulden är beräknad enligt
Sveriges Kommuner och Landstings beräkningsmodell,
RIPS 07. Kollektivtrafikmyndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före 1998. Kollektivtrafikmyndighetens pensionsåtagande är återlånade
i sin helhet.

Redovisningsprinciper
för sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
kommunal redovisningslag samt rådet för kommunalredovisning och utformats enligt god redovisningssed. Den
sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Detta
innebär att belopp som inkluderas i den sammanställda
redovisningen motsvarar ägd andel (100 procent) och
att det egna kapitalet Länstrafiken Sörmland hade vid
förvärvet eliminerats. Syftet med den sammanställda
redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av verksamhet och ekonomiska ställning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB.
Uppdateringen av RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar innebär ett explicit krav på komponentavskrivning. Kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat arbetet
med komponentavskrivningar i den sammanställda
redovisningen och målsättningen är att kunna tillämpa
komponentavskrivningar för alla nya aktiveringar som
sker från och med 2015.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
•

Maskiner och inventarier

•

Kontorsinventarier

•

Byggnader

•

Markanläggningar

10–12 %
20 %
2–4 %
3,5–5%
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Revisionsberättelse för 2014
Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa
kommun, Vingåkers kommun samt Landstingsfullmäktige i Sörmlands läns landsting.

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (org. nr 222000-2931).
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen
och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Vi åberopar bifogade revisionsskrivelser och rapporter.
Nyköping den 2 mars 2015

Till revisionsberättelsen hör bilagorna De sakkunnigas rapporter (nr 1–3).
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Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591, 611 10 NYKÖPING, 0155-20 20 50
kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se
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