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Region Skåne  

 

NKI Serviceresor – Senaste resa 

 

 

Självbetjäning 

 

 

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid (siffran = differens utfall-budget) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

 

 

 

Mål: Antal anställda ej fler än budget  
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Region Skåne  

 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid  

 

 

 

Mål: Sjukfrånvaron ska minska  

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent 

 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget 

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 
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Region Skåne  

 

Sammanfattande analys av utveckling 

 

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

Resor 

Mål för antal resor 2022 är en ökning med 44 % jämfört med 2021, vilket motsvarar 84 % av 2019 års resor. 

Kalendereffekt 2022 - en vardag mer jämfört med 2021. 

Vi ser en successiv ökning av resandet för samtliga trafikslag. 

För mars månad har vi ca 63 % ökat resande på tåg jämfört med februari 2021. Pågatågen har i mars ökat med ca 58 

% och Öresundståg med ca 73 %. 

I mars 2022 ligger regionbuss 99 % mot föregående år, ack. 75,1 %. Stadsbuss ligger 73 % mot föregående år, ack. 

56,6 %. Lund fortsätter öka starkast med 97 % mot mars 2021, följt av Helsingborg på 89 %, medan Kristianstad och 

Malmö ligger på 76 % respektive 62 %. I mars når resandet över resandeprognosen och målet som är satt på 

affärsområdet. 

För Serviceresor fortsätter antalet resor att öka. Både sjukresor och färdtjänstresor är på en betydligt högre nivå 

jämfört med 2021. 

Punktlighet 

En marginell förbättring av punktligheten för Öresundståg i februari från 85,9% till 86,5%. Största enskilda 

trafikpåverkande händelserna är kontaktledningsfel i Örtofta 4 februari samt signalfel i Kattarp 22 februari. 

Pågatågen tappar ytterligare under mars och hamnar på 88 % punktlighet. Tittar vi orsakskodning så ligger det flest 

förseningstimmar (över 90%) på koderna där vi har svårt att lösa själv, vi har därför krävt åtgärder från Trafikverket 

för att påbörja förbättringsåtgärder. 

Punktligheten för Stadsbuss är 81 % (ack. 83 %) och Regionbuss 80 % (ack. 80 %) i mars. Punktligheten är därmed 

stabil för regiontrafiken, trots det ökade resandet. Punktligheten för stadsbuss minskar däremot, vilket beror på att 

punktligheten i Malmö minskar till följd av vägomläggningar samt några dagar av yttre påverkan på trafiken. 

Spårvägen i Lund har en punktlighet på 79 %, där avgångarna som inte är punktliga beror på tidig ankomst till 

sluthållplats. 

För Serviceresor fortsätter punktligheten hålla en hög nivå, 92% för mars vilket är ett bra resultat utifrån att antalet 

resor ökar markant. 

NKI – Nöjd Kund 

I mars är 6 av 10 kunder nöjda med Skånetrafiken. 

 

NKI – Serviceresor – Senaste resa 

Kundnöjdheten för Serviceresor stiger. En hög belastning i inkommande samtal och många resor, men aktivt arbete 

för att hantera detta ger resultat. 

 

Självbetjäning 

Självservicegraden fortsätter att öka i samma takt som tidigare. Appen och biljettautomaterna är de kanaler som 

fortsatt utmärker sig och ökar rejält. Värre är det för våra ombud och Kundcenter. Deras andel minskar för varje 

månad till förmån för våra självservicekanaler. 
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Region Skåne  

 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym  

Att utfallet på AoH ligger under budgeterade AoH beror dels på utökning av antalet budgeterade tjänster som inte hunnit att 
tillsättas. personalomsättningen inom delar av verksamheten är hög och det är svårt att tillsätta de lediga tjänsterna. Det beror 
även på hög sjukfrånvaro som inte alltid ersatts med vikarier.  

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid   

Vi kan se en stor ökning av sjukfrånvaron under jämförelseperioden, framförallt för kvinnor. Troligtvis beror detta på 
omikronsmittan som spreds kraftigt under perioden. Om analysen stämmer kommer sjukfrånvaron gå ner igen under kommande 
månader. Detta kommer att följas.  

 

Använda timmar 

 

Personalkostnaderna har kontinuerligt ökat under åren 2020 till 2022 (jämförelseperiod januari-februari). 

Ökningstakten beror på ökningen av antalet anställda under perioden (2020–434 anställda, 2021–437 anställda, 2022–

459 anställda).  

Jämförelse 2020 och 2021 visar på en ökning av tjänstledigheter. Medan det visar på en minskning av uttag av 

sjukledighet, tjänstledigheter, semesteruttag, nyttjande av timavlönad personal och fyllnadsövertid.  

Jämförelse 2021 och 2022 visar på en ökning av sjukledighet, tjänstledigheter, semesteruttag och fyllnadslön. Medan 

det visar på en minskning av kompledighet och nyttjande av timavlönad personal.  

Semesteruttaget under perioden 2020 till 2022 var som lägst under 2021 och har ökat något under 2022. Förändringen 

tros bero på att medarbetarnas semesterönskemål minskat med anledning av pandemin under 2021.  

Extern Personalrörlighet i ett treårsperspektiv 

Utveckling av avgångar för tillsvidareanställda för Skånetrafiken. 
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Region Skåne  

 

Utveckling av avgångar för tillsvidareanställda per avdelning 

 

Utveckling av avgångar för tillsvidareanställda per kategori. 

 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultat och prognos 

Skånetrafikens resultat efter mars är 58 Mkr högre än budget. 

 

Ackumulerade intäkter (exklusive vidarefakturering) är 12 Mkr (-1%) lägre än budget och uppgår till 1 579 Mkr. 
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Region Skåne  

 

Budget för biljettintäkter 2022 är totalt 12,5% lägre än 2019 och inkluderade inte antagande om den våg av Covid-19 

som drabbade Sverige årsskiftet 21/22. 

Under mars har försäljningen av biljetter ökat markant och det är framförallt enkelbiljetter, både inom Skåne och till 

Danmark, som ökat. 

Biljettintäkterna uppgår ackumulerat till 548 Mkr vilket är 36 Mkr lägre än budget (-6%), men 235 Mkr högre (75%) 

än 2021, samt 169 Mkr (-24%) lägre än 2019. 

De skånska biljettintäkterna uppgår till 461 Mkr, vilket är 32 Mkr lägre än budget (-7%), men 58% högre än samma 

period 2021. Biljettintäkterna över Öresund uppgår till 87 Mkr vilket är 4 Mkr lägre än budget (-4%), men 323% 

högre än samma period 2021. 

Intäkterna från serviceresor är 9 Mkr högre än budget, men utfallet kan innehålla felaktigheter beroende på en 

sjukskrivning av ekonomen på serviceresor.  

Övriga intäkter uppgår till 67 Mkr vilket är 14 Mkr högre än budget (27%), vilket beror på en faktura (21 Mkr) 

avseende reservdelar till tåg har skickats, vilken inte fanns i budget.  Dessutom budgeterades en intäkt från Kalmar 

avseende samarbete kring biljettsystem med 7 Mkr vilka inte fakturerats då beslutet i Kalmar har överklagats. 

Övriga bidrag är 1 Mkr bättre än budget och beror på att statliga bidrag kopplat till karensdag betalats ut - dessa fanns 

inte i budget. 

 

Ackumulerade kostnader (exklusive vidarefakturering) är 70 Mkr lägre än budget (-4%) och uppgår till 1 589 Mkr. 

De lägre kostnaderna beror med 19 Mkr på lägre trafikkostnader för framförallt affärsområde tåg, varav 18 Mkr avser 

avräkning för gemensamt utnyttjande av Öresundstågen (med Danmark).  I övrigt har affärsområde tåg högre 

kostnader för Öresundstågen på grund av Open-books-avtalet, men lägre kostnader för upprustningen då fler tåg finns 

i budget än som kommer att renoveras under 2022. Affärsområde buss och serviceresor har utfall på trafikkostnaderna 

i linje med budget, men buss ser en risk för höjda kostnader till följd av utvecklingen på index. 

För serviceresor kan utfallet innehålla felaktigheter beroende på en sjukskrivning av ekonomen på serviceresor. 

Övriga trafikkostnader är 12 Mkr bättre än budget pga framförallt lägre kostnader för förseningsersättning, lägre 

kostnader för kontrollanter och lägre kostnader för drift & underhåll pga periodisering av budget. 

Övriga verksamhetskostnader är enligt budget och kostnader för Information och Marknadsföring är 4 Mkr lägre än 

budget, mestadels beroende på periodisering av budget. 

Köpta tjänster och försäljningsprovision är 11 Mkr lägre än budget och beror på en jämn periodisering av budget över 

året, vilket inte återspeglas i utfallet. 

Personalkostnaderna är 12 Mkr lägre än budget varav 9 Mkr är kopplade till lön och beror på att rekryteringar inte 

kunnat göras i enlighet med budget. Resterande differens på 3 Mkr är kopplade till övriga personalkostnader som t ex 

utbildning och rekryteringskostnader. 

De finansiella kostnaderna är 12 Mkr lägre än budget, där 2 Mkr beror på lägre bankkostnader kopplade till den låga 

försäljningen i januari och februari pga Covid-19. Resterande del beror på att investeringarna i de tre sista 

spårvagnarna ännu inte avslutats samt att budgeterad investering i Fordonsteknik och tjänster skjutits framåt i tiden. 

  

Prognos på helår, efter mars, är ett resultat på 110 Mkr lägre än budget.  

Intäkterna prognosticeras bli 33 Mkr lägre än budget. 

Anledningen till det är en försiktig bedömning av biljettintäkterna för året på 25 Mkr lägre än budget samt lägre 

övriga intäkter på 8 Mkr. 
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Region Skåne  

 

Kostnaderna prognosticeras till att bli 77 Mkr högre än budget. 

Osäkerheten i avtalen på affärsområde tåg gör att det prognosticeras högre kostnader om 37 Mkr, på affärsområde 

buss utgör utvecklingen av index en risk på 40 Mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


