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Tillgänglighet och kvalitet 
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Punktlighet 

 

 

NKI – Nöjd Kund 

 

 

NKI Serviceresor – Senaste resa 
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Region Skåne  

 

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  

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid  

 

 

Såhär räknas sjukfrånvaron ut: 
 
Sjukfrånvaron räknas ut som andelen tid som sjukskriven i förhållande till 
möjlig tid att arbeta under samma period, respektive kön för sig.  
Kvinnors sjukfrånvaro / Kvinnors möjliga arbetstid samt Mäns 
sjukfrånvaro / Mäns möjliga arbetstid.  
Frånvaro pga Vård av Barn (VAB) räknas inte med. 

Mål: Sjukfrånvaron ska minska  
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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 

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, en vardag mer 2022 jmf med 2021. 

 

Vi har en successiv ökning av resandet för samtliga trafikslag. 

 

För maj månad har vi ca 108 % ökat resande på tåg jämfört med maj 2021. Pågatågen har i maj ökat med ca 62 %, 

jämfört med maj 2021. Utifrån resultatet av resanderäkning för Öresundståg har resandestatistiken uppdaterats för 

både mars och april månad. Öresundståg har i maj ökat med ca 208 %, jämfört med maj 2021. 

 

I maj ligger regionbuss på 75 % mot samma månad föregående år, ack. 73,3 %. Stadsbuss ligger 71% mot föregående 

år, ack. 62,2 %. Bland visionsstäderna är resandeökningen fortsatt starkast i Lund, följt av Helsingborg. Vi fortsätter 
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Region Skåne  

 

att följa den prognos och resandemål som är satt på affärsområdet. I maj ligger buss på 87% av 2019 års resande 

samma månad. 
 

För Serviceresor fortsätter antalet resor att öka. Både sjukresor och färdtjänstresor är ungefär på samma nivå som för 

2019 och på en betydligt högre nivå jämfört med 2021. 

 

Punktlighet  

Punktligheten för Öresundståg backar hela 4%. Vi har fortsatt stora problem med att SJ snabbtåg kommer ur sin kanal 

ner på södra stambanan och försenar våra tåg. Punktligheten från Danmark är också väldigt låg, detta beror främst på 

banarbeten i Danmark men också på ett antal olyckor och signalfel. Det misstänks även att det är fel på 

signalanläggningen mellan Malmö och Lund vilket gör att vissa tåg får felaktiga hastighetsbesked, frågan utreds av 

Trafikverket. 

För Pågatågen så har vi en nedgång från föregående månads punktlighet, vi tappar under maj tre procent och landar 

på en punktlighet på 88%. Orsaken är en ökning av förseningar som beror på koderna ”obehöriga i spår”/ Sabotage 

och driftledning. En händelse som stack ut var den 13 maj, en Heliumballong åkte upp i kontaktledningen på spår 2 i 

Hyllie och exploderade, Trafikverket var tvungna att byta 10 meter bärlina.  

Punktligheten för regionbuss är 79 % i maj (ack. 79 %), och minskar därmed 1 % från de två senaste månaderna. 

Punktligheten för stadsbuss uppgår till 80 % (ack. 82 %), vilket är lägsta resultatet för i år. Både Malmö stad och 

Helsingborg stad minskar med 1 % från föregående månad.  

För Serviceresor fortsätter punktligheten hålla en god nivå, 91% för maj vilket är ett bra resultat utifrån att antalet 

resor ökar. 

  

NKI – Nöjd Kund  
 

I maj är 6 av 10 kunder nöjda med Skånetrafiken.  

  

NKI – Serviceresor – Senaste resa  
 

Kundnöjdheten för Serviceresor ligger på 90% för maj. Trots hög belastning i inkommande samtal och många resor, 

men aktivt arbete för att hantera detta ger resultat.  

  

Självbetjäning  

 
Självservicegraden ligger kvar på samma höga nivå som förra månaden. Fortsatt väljer många våra 

självservicekanaler, medan andelen kunder som genomför sitt biljettköp hos Kundcenter och hos våra ombud 

fortsätter att minska.  
Införandet av Swish som betalningsalternativ har medfört att kunder bytt betalningsmetod från kortbetalning till 

Swish – men det går inte att påvisa att införandet av Swish har påverkat självservicegraden i någon riktning. 
 

  

Attraktiv arbetsgivare  
 
Anställningsvolym och använda timmar 
 

Personalkostnaderna för perioden till och med maj uppgår till 131 Mkr, vilket är 19 Mkr lägre än budget (-13%).  
Av de 19 Mkr avser 15 Mkr på lönerelaterade kostnader, vilket beror på att det är svårt att tillsätta lediga tjänster 

enligt budget och att hinna ersättningsrekrytera i takt med uppsägningar. Lönekostnaderna har ökat med 5,8 Mkr 

(+4,7%) jämfört med samma period föregående år. En del av denna ökning beror på löneglidning. Skånetrafiken ser 

en ökad risk för ytterligare löneglidning under 2022 och 2023 som en följd dels av stigande index och dels av att vissa 

specialistkompetenser är svårrekryterade och läget på marknaden också bidrar till ökade lönenivåer. 
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Använda timmar  

 
Produktiviteten mätt i andelen använda timmar av anställda timmar, är något lägre i år jämfört med de två föregående 

åren - se tabell nedan. Det beror dels på högre frånvaro i form av sjukledighet, tjänstledighet utan lön och 

semesterledighet. Samtidigt är det lägre användande av timlön och fyllnadstid/övertid vilket visar att frånvaro inte 

ersatts med närvaro i form av vikarier och/eller övertid, därmed blir produktiviteten lägre.    
 

År Anställda timmar Använda timmar Använda timmar/ Anställda timmar 

2020 287 144 250 924 0,87 

2021 284 567 252 523 0.89 

2022 297 915 255 953 0,86 

 
 

  

 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid    

 
Skånetrafiken följer samma trend med ökning av sjukfrånvaron som exempelvis Regionservice, Regionfastigheter, 

Digitalisering It och MT, samt Region Skåne koncernövergripande. Skånetrafiken följer och analyserar trenden över 

sjukskrivningar över tid och vi hoppas på att det under början av året varit en topp i sjukskrivningar och där 

förhoppningen är att det likt föregående år ”planar ut” under året. I Skånetrafikens skyddskommitté följs, enligt rutin, 

förvaltningens sjukfrånvarotal i dialog med de fackliga organisationerna. I de dialoger som förts i skyddskommittén 

under våren har ännu inga direkta åtgärder diskuterats. Om trenden med utvecklingen av sjukfrånvaro fortsatt skulle 

vara stigande, kommer sjukfrånvaro att bli ett prioriterat fokusområde för aktiviteter inom förvaltningen.    

Den ökade sjukfrånvaron på Skånetrafiken härleds under jämförelseperioden främst till verksamheter inom 

Serviceresor och Kundservice och kundledning. Inom dessa verksamheter återfinns det största antalet anställda 

medarbetarbetare. Verksamheterna är till större del beroende av att arbetet utförs på plats och då verksamheterna har 

en större mängd medarbetare på plats torde möjlighet till personsmitta vid olika sjukdomssymptom och olika 

omikron-varianter vara större än för andra verksamheter som till större del arbetar med olika hybridlösningar av 

arbets- och mötesformer såväl digitalt som platsbundet. Anställda på Skånetrafikens kundcentra har direkt 

kundkontakt över disk, dock med skiljande glasparti på disken mellan anställd och kund, men smitta kan ske 

luftburet.   

 

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit från mars 5,60% av ordinarie arbetstid, till april 5,27% av ordinarie arbetstid.  

Sjukfrånvaron har från mars till april sjunkit för både kvinnor (från 6,71% till 6,31%) och män (3,91% till 3,69%). 
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På ovan beskrivna verksamheter, Serviceresor och Kundservice och kundledning, där sjukfrånvaro identifierats som 

hög under perioden är verksamheterna till antalet anställda kvinnodominerade. 

Ökningen av sjukfrånvaron består av ökad korttidsfrånvaro 1-14 dagar. Vid genomgång av inlämnade arbetsskador 

och tillbud till förvaltningen går ingen att härleda till sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaroredovisningen beräknas genom sjuktimmarna delat med anställda timmarna. 

 
 

En långsiktigt stark ekonomi  
 
Resultat och prognos  
 

Skånetrafikens resultat efter maj är 146 Mkr högre än budget. 

Ackumulerade intäkter (exklusive vidarefakturering) är 33 Mkr (1,2%) högre än budget och uppgår till 2 721 Mkr. 

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 maj har biljettintäkterna fortsatt att öka och det är enkelbiljetter, framförallt till Danmark men även inom 

Skåne som ökat mest. 

Biljettintäkterna uppgår ackumulerat till 1 034 Mkr vilket är 21 Mkr högre än budget (2%), och 472 Mkr högre (84%) 

än 2021, samt 199 Mkr (-16%) lägre än 2019. 

De skånska biljettintäkterna uppgår till 838 Mkr, vilket är 14 Mkr lägre än budget (-1,6%), men 62% högre än samma 

period 2021. 

Biljettintäkterna över Öresund uppgår till 196 Mkr vilket är 35 Mkr högre än budget (21,5%), och 345% högre än 

samma period 2021. 

Under maj steg antalet pendlare över Öresund till en nivå över 2015 - vilket var året med flest antal pendlare över 

bron. 

Intäkterna från serviceresor är 5 Mkr lägre än budget, och beror på att lägre kostnader för färdtjänsten leder till lägre 

intäkter då i princip självkostnad tillämpas. 

Övriga intäkter uppgår till 99 Mkr vilket är 16 Mkr högre än budget och övriga bidrag är 1 Mkr bättre än budget - 

vilket beror på att statliga bidrag kopplat till karensdag (som inte fanns i budget) betalats ut. 

Ackumulerade kostnader (exklusive vidarefakturering) är 113 Mkr lägre än budget (-4%) och uppgår till 2 668 Mkr. 

Trafikkostnaderna uppgår till 2 049 Mkr och är 41 Mkr lägre än budget vilket beror till största delen (18 Mkr) på en 

sen avräkning avseende 2021 för gemensamt utnyttjande av Öresundstågen (med Danmark). Ett lägre resande i 

busstrafiken under januari och februari har hållit nere kostnaderna för resandeincitament jämfört med budget (9 Mkr), 

men resandet är på väg uppåt och därmed även kostnaderna. Trafikkostnaderna för serviceresor är 5 Mkr lägre än 

budget och beror på ett lägre resande, för både färdtjänst och sjukresor, i början av 2022 jämfört med budget. 

Övriga trafikkostnader är 18 Mkr lägre än budget vilket har flera olika orsaker. De tre största posterna är 

kontrollantkostnader där verksamheten i början av 2022 drabbades av hög sjukfrånvaro vilket medfört lägre 

kostnader, kostnader för förseningsersättning har på grund av ett lågt resande i början av året inneburit lägre 

kostnader. Tredje delen beror på att utfall inte matchar budget i periodisering då aktiviteter/inköp skjutits framåt i 

tiden, bl a inköp av handenheter och reparationer av biljettautomater där vi väntar på svar från leverantör. 

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 125 Mkr och ligger på budget för perioden. 

Kostnader för information och marknadsföring uppgår till 13 Mkr, vilket är 7 Mkr lägre än budget framförallt 

beroende på att två marknadsföringskampanjer och en utbildningsinsats för personal på trafikföretagen skjutits framåt 

i tiden på grund av pandemin. 

Köpta tjänster och försäljningsprovision har ett utfall på 77 Mkr vilket är 10 Mkr lägre än budgeterat vilket beror på 

en periodisering av budget som inte överensstämmer med takten på utfallet, dock väntas budget utnyttjas enligt plan 

under året. 
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Personalkostnaderna uppgår till 131 Mkr, vilket är 19 Mkr lägre än budget, varav 15 Mkr är direkt kopplade till lön - 

mestadels beroende på att rekryteringar inte kunnat göras enligt budget. 

Avskrivnings- och finansiella kostnader uppgår till 216 Mkr, vilket är 18 Mkr lägre än budget då 

mottagningsgodkännandet av de tre sista spårvagnarna ännu inte gjorts och att en budgeterad investering i 

fordonsteknik och tjänster skjutits framåt i tiden, samt att bankkostnaderna är lägre till följd av låg försäljning under 

januari och februari. 

Prognos efter maj är ett resultat 30 Mkr högre än budget. Det är en positiv förändring sedan mars med 140 Mkr. 

Förändringen består i en ny prognos för biljettintäkterna som en följd av det ökade resandet och försäljningen under 

april och maj. Prognosen på biljettintäkterna förbättras från 25 Mkr lägre än budget till 115 Mkr högre än budget - 

dvs en förbättring på 140 Mkr. 

I övrigt lämnas prognosen på intäkterna oförändrad, dvs övriga intäkter prognosticeras till 8 Mkr lägre än budget. Det 

ska dock nämnas att prognosen innehåller antagande om att de 160 Mkr som budgeterats för statligt stöd för minskade 

biljettintäkter kommer att falla ut med hela beloppet.  

Staten har avsatt en miljard kronor för att kompensera kollektivtrafiken - men i skrivande stund har ingen ytterligare 

information kommunicerats från Trafikverket om hur eller när detta stöd kan sökas ut. 

Kostnaderna prognosticeras fortsatt att bli 77 Mkr högre än budget. Kraftigt ökande indextal och ett förmodat resande 

högre än budget framöver under året riskerar att öka kostnaderna.    

 

 


