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Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021 
 
Från 2021 har Region Skånes vision och övergripande mål reviderats (enligt beslutad 
Verksamhetsplan och budget 2021-23, regionfullmäktiges beslut 2-3 nov 2020). Visionen, 
som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är Framtidstro och livskvalitet. 
Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är 
medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de 
gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i 
allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med. 
 

 
 

Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, 
patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m.fl. 
 
Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på 
våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar. 
 
Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, 
hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne. 
 
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, 
utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter 
 
Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi 
som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten. 
 

  

https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Publikationer/politik-organisation/budget-2021/


Förord  
 

Verksamhetsåret 2021 har på många sätt varit ett år som påverkats av Covid-19 och 
pandemins effekter. Under inledningen av året och fram till april låg resandet på nivåer som 
påminde om 2020 men med sommarens ankomst tog resandet ånyo fart. Under andra 
halvan av året har kollektivtrafiknämnden sett en trend som pekar på en stadig återhämtning 
i resandet och under hösten har kollektivtrafiken stegvis börjat återta sin plats som ett 
klimatsmart sätt att resa.  
Kollektivtrafiknämnden har under verksamhetsåret även haft fokus på kollektivtrafikens 
utveckling och framtidens resande. Frågor som kombinerad mobilitet, användningen av 
insatståg och inte minst studien om en ersättare till dagens Öresundståg är alla viktiga 
komponenter för att den skånska kollektivtrafiken även i framtiden ska vara konkurrenskraftig 
och attraktiv. 
Under året har nämnden fattat en rad beslut för att påverka resandet i positiv riktning. De nya 
flexibla biljetterna “Flex 10/30” och “10 Enkla” gör det möjligt att använda kollektivtrafiken 
även om man växlar mellan kontors- och distansarbete. Arbetet för att öka tryggheten har 
återigen tagit fart, då piloten med flexibla nattstopp återupptagits och genom piloten för 
realtidsfilmning på två stadsbusslinjer i Malmö.  
Inom affärsområdet Serviceresor har kollektivtrafiknämnden fattat beslut om att ta emot 
Kävlinge kommun inom ramen för färdtjänstsamarbetet och samtal med ytterligare 
kommuner pågår.  
Under året har förvaltningen uppvisat en mycket god kostnadskontroll och tillsammans med 
de stöd som tillkommit inom kollektivtrafiknämndens verksamhetsområde kan nämnden 
uppvisa ett positivt resultat för 2021.  
 
Carina Zachau (M) 
Ordförande kollektivtrafiknämnden 
 
 

Inledning  
 
Kollektivtrafiknämnden ansvarar för planering och genomförande av regional kollektivtrafik 
som följer av att Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag. Nämnden har 
det samlade kundansvaret för kollektivtrafiken och ansvarar för utvecklingen av densamma. 
Nämnden driver i samverkan med sex sydlän och danska Trafikministeriet 
Öresundstågstrafiken. Nämnden ansvarar för färdtjänsten i 25 kommuner och för sjukresorna 
i Skåne.  
 

Året som gått – viktiga händelser 
 

Covid-19: hur har det påverkat verksamheten? 

 

• Från och med den 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla vuxna och 
ungdomar födda 2004 och tidigare använder munskydd i kollektivtrafiken i 
rusningstid. Under hela 2021 och även framöver finns munskydd att hämta ut på 
Skånetrafikens kundcenter. 

• Med Skånetrafikens app kan man få prognoser för hur många som reser. Ett verktyg 
för att bättre kunna planera sitt resande under pandemin.  

• Ny flexibel biljett. Från och med den 1 mars går det för våra skånska pendlare att 
köpa biljetten flex 10/30 dagar, även kallad flexbiljetten, i Skånetrafikens app. 
Biljetten är framtagen för att passa den som reser några dagar i veckan.  

• Skolelever i ett stort antal kommuner får gå tillbaka till skolan efter påsk. 

• Skånetrafiken uppmanar fortsatt sina resenärer att bara resa när man verkligen 
behöver, undvika rusningstid när det är möjligt att hålla koll på resandet, 



prognosverkyget, via appen för att undvika populära avgångar. Prognosverktyget 
visar hur många som vanligtvis reser en viss avgång. På så sätt kan våra resenärer 
välja att resa en avgång när det är färre som reser.  

• Fuskåkandet på våra resor ligger i början på året fortsatt uppe på höga nivåer mycket 
pga hög smittspridning i samhället vilket försvårade kontrollantverksamheten samt 
stängda framdörrar på våra bussar. I takt med att smittspridningen framåt sommaren 
blir lägre och framdörrarna på bussarna öppnas igen (oktober 2021) återgick 
fuskåkandet till normala nivåer från maj och framåt. 

• Resandet i tågtrafiken har minskat med ca 50 procent under det första halvåret. 
Trafiken över bron har en 80-90 procents minskning de första tre månaderna. 

• Restriktioner om max 50 procents beläggning för den långväga tågtrafiken över 15 
mil har varit en utmanande hantering då vi saknar system för platsbokning. 

• Under årets första månader ligger antalet kundkontakter till Skånetrafikens 
Kundservice lägre än år 2020, från maj månad såg vi en tydlig ökning som höll i fram 
tills att nya rekommendationer kom under december 2021. 

• För att nyttja befintliga resurser inom Kundservice på bästa möjliga vis görs 
förändringar i arbetssätt inom Kundservice. Medarbetare på våra fysiska Kundcenter 
arbetar numera även i kanalerna telefon och chatt och alternerar mellan dessa samt 
att möta kund över disk. 

• Förändringar rörande kollektivtrafik i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd den 1 juli; rådet om munskydd och om att begränsa antalet passagerare i 
kollektivtrafiken tas bort. 

• I samråd med Smittskydd Skåne planerades att stegvis utöka samåkningen med start 
den 10 augusti 2021. Den 25 oktober utökades samordningen ytterligare och alla 
resor samordnades utan de som har ett intyg beviljat på ensamresa. Ett maxtak på 
antal kunder i fordon sattes istället, i ett vanligt fordon 2 kunder och 4 kunder max i ett 
specialfordon. Samtliga resenärer rekommenderas att bära munskydd. 

• Serviceresor har haft ett ökat tryck och behov av samhällsbetalda resor, resandet per 
dygn ligger över nivåerna innan pandemin. 

• När pandemin var som värst hanterade vi ca 80 transporter per dygn i de 12 
covidfordon vi satt in utöver ordinarie fordonsflotta. 

• Ansökningar om färdtjänst har ökat under hösten med mer än 200 fler per månad. 
• Samtalen till beställningscentralen ökar med ca 2000 samtal fler per dygn. Från ca 45 

000 samtal per månad som det var under våren och innan Pandemi till 108 000 
samtal per månad. 

• Den 29 september återgår mycket i samhället till det normala då 
Folkhälsomyndigheten tar bort de flesta av de råd och rekommendationer. 
Skånetrafiken använder kundvärdar vid ett par större busshållplatser och på några 
större tågstationer finns tågkompisar som också är värdar som hjälper kunderna 
tillrätta. 

• Kommunikationen till kunderna ändras och konceptet “Vidare tillsammans” lanseras. 
Kollektivtrafikbeteendeskap blir aktuellt och kunderna påminns vad som gäller. Vi 
fortsätter att informera om prognosverktyget i Skå-appen.  

• Efter det formella beslutet från Arbetsmiljöverket är det från och med lördagen den 2 
oktober åter dags att stiga på bussarna vid framdörrarna i nästan hela Skåne. 

• Från och med måndagen den 18 oktober börjar det rulla bussar mellan Hyllie och 
Köpenhamns flygplats för att möta upp det ökade resandet. 

• Den 8 december uppmanas alla svenskar att följa en rad rekommendationer 
kopplade till Covid-19, exempel att använda munskydd när det är många som reser. 
Skånetrafiken följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med. 
Skånetrafiken finns till för dem som behöver resa och tåg, bussar och 
serviceresefordon kommer att fortsätta som vanligt. 

• Nya rekommendationer 23 december, vi fortsätter att kommunicera till våra kunder. 
Undvik att resa i rusningstid om du har möjlighet. Använd munskydd om det är 



mycket folk när du reser. Håll avstånd och visa omtanke när du reser med bussar och 
tåg, framförallt vid på-och avstigning. Vi uppmanar kunderna att använda 
prognostjänsten i appen. Vi bevakar trafiken för att se var det kan finnas behov av att 
förstärka. 

• Nya krav på uppvisande av Covidpass vid inresa till Sverige från 21 dec vilket 
utökades till krav på negativt test den 28 dec. Detta har påverkat punktligheten 
negativt för tågtrafiken över bron sedan dess införande. 

 

 

Andra viktiga händelser utöver covid-19? 

 

• Uppstart av ny operatör för Öresundstågen och underhåll av fordonen på 
Hässleholmsdepån.  

• Skånetrafikens elbussar är först i världen att få tyska miljömärkningen ”Blue Angel”. 
Elbussar i Trelleborg och Ystad har tilldelats den tyska miljömärkningen. 

• Tecknat Fyra nya avtal. Punktlighet, kundfokus och hållbarhet – så ser framtiden ut 
för Skånetrafikens resenärer. Avtalen börjar gälla under 2021 och 2022.  

• Piloten plusresa har utvecklats och körs av AO serviceresors fordon. 
• Serviceresors kundtjänst stöttar BC vid högt tryck. 
• Kundtjänst på Serviceresor utökar öppettiderna. 
• Den 17 maj höjs tilläggsavgiften till 1500 kronor för den som reser utan biljett.  
• Stärkt kundfokus i Skånetrafikens två nya bussavtal; Höganäs – Ekeby – Svalöv, 

Hässleholm stad och region samt Höörs ringbusslinje. Trafikstart i december 2022. 
• Förvaltningen beslutade under maj månad att införa Swish som kompletterande 

betalningssätt för våra kunder. Införs Q1 2022.  

• Servicresor gjorde ett antal direktupphandlingar för att möta det stora behovet av 
resor. 

• Den 1 juni börjar Skånetrafiken sälja sin traditionsenliga sommarbiljett för den som 
behöver resa. 

• Juni 2021 beslutades det om att införa en ungdomsbiljett som en möjlighet för alla 
kommuner. Trelleborg var den första kommunen lansera erbjudandet, i augusti 2021. 
Simrishamn startade upp 1/11 och Svedala bestämde sig hösten 2021 och startar 
upp 1/1 2022. 

• Sommaren är här, den 13 juni börjar Skånetrafikens sommartidtabell att gälla.  
• Elbussar – nya, tysta och rena rullade de ut på gatorna i Malmö - ytterligare ett steg 

på vägen mot att alla Malmös bussar ska vara eldrivna år 2031. 
• Elbussar och nytt trafikavtal i Eslöv 
• Från och med den 1 juli går det att köpa biljetten flex 10/30 dagar, även kallad 

flexbiljetten, för resor till och från Danmark, biljetten finns i Skånetrafikens app. 
• Kopparstölder skapar problem längs med järnvägen, tusentals resenärer drabbas. 
• Två IT incidenter har skett i form av lyckade överbelastningsattacker (DDoS attacker) 

under augusti månad. Dessa attacker slog ut Skånetrafikens system under 6 resp 2 
timmar vilket påverkade kund, verksamhet och medarbetare negativt.  

• World Pride i Köpenhamn och Malmö. Tillsammans med Region Skånes 
Likarättsakademi uppmärksammar Skånetrafiken likarätt och inkludering.  

• Förvaltningen tar fram och beslutar om att införa test av nytt företagserbjudande 
“Skånetrafiken Företag” en företagslösning som innebär att företag uppmuntrar sina 
anställda att resa kollektivt. “Skånetrafiken Företag” gör det enkelt att få koll på 
företagets koldioxidutsläpp och resekostnader och gör det smidigt att skicka biljetter 
till medarbetarna. 

• Tidtabellsskifte den 15 augusti. 



• Skånetrafikens Kundservice lanserar “Servicehandboken - en guide till professionellt 
kundbemötande”. Det är en handbok som samlar våra erfarenheter och som stöttar 
våra medarbetare i kundmötet. 

• Upphandling av nytt kundsystem som ett led i projekt Pandora, Serviceresors nya 
systemstöd pågår 

• Upphandling av Riksresor för Serviceresor och en direktupphandling av transporter 
för att möta behovet av resor utanför regionen.  

• Banarbete Hjärup - Lund från den 28 augusti till den 6 september. Tågen ersätts med 
bussar.        

• Kunder som reser med Skånetrafikens färdtjänst bokar sin resa digitalt. De som har 
ett färdtjänsttillstånd hos Skånetrafiken kan enkelt boka sin färdtjänstresa i 
serviceresors nya app. 

• Tågkompisar, den 13 september startade ett pilotprojekt med fokus på att öka service 
och trygghet för dem som reser med tåg i Skåne. 

• Från och med den 30 september kan Skånetrafikens kunder köpa biljetten 10 enkla. 
Biljetten är en del i arbetet för att få skåningarna att börja resa kollektivt igen och blir 
ett alternativ för den som reser kollektivt då och då. 

• Malmö internationella forum för hågkomst av förintelsen och bekämpande av 
antisemitism arrangeras av regeringen och forumet får stor påverkan på 
kollektivtrafiken i-, till och från Malmö mellan 12 och 13 oktober. 

• Serviceresor öppnar dörrarna för resecentra som ska hantera alla bokningar av resor 
och boende som sker utan för regionen. 

• Express Mode för Apple Pay innebär att Skånetrafikens kunder nu ännu enklare kan 
använda betalningsmetoden "blippa” genom att helt enkelt hålla sin iPhone eller 
Apple Watch intill biljettläsaren på stadsbussen. 

• Den 1 december lanserar vi Julbiljetten som ger våra resenärer möjlighet att resa 24 
dagar, från 17 december till 9 januari för 399 kr. Det var en biljett som välkomnades 
av våra resenärer.  

• Vi valde att stripa/klä in en del stadsbussar som paket i samband med 
kampanjperioden-det blev ett trevligt inslag i stadsrummet som bidrog till extra 
julkänsla och därmed också bygde vårt varumärke Skånetrafiken på ett positivt sätt.  

• 12 december byter Skånetrafiken tidtabell. Åtgärder vi gör, ska leda till bättre 
punktlighet och kapacitet som gör att fler vill och kan resa med oss. Bussarna i Skåne 
kommer i stort att köra samma trafikvolym som under hösten, omfördelat utifrån 
behov som identifierats under året. De skånska tågen kommer att återgå till att köra 
den trafik som de gjorde under 2019, det innebär också att tiominuterstrafiken över 
Öresundsbron återupptas. Pågatågen börjar köra på Söderåsbanan, med tre nya 
stationer Billesholm, Kågeröd och Svalöv. 

• Med start den 12 december kommer Skånetrafiken vara den första inom svensk 
kollektivtrafik med fullelektriska regionbussar i drift. Successivt kommer dessa bussar 
att trafikera regionbusslinjer i Malmöregionen. 

• Skånetrafiken utökar gratis ledsagarservice på Malmö central, Lund central, 
Helsingborg central, Kristianstad central och Hässleholm central. Där går det nu att 
även boka ledsagning mellan tåg och buss, buss och tåg eller buss och buss. Syftet 
är att öka tillgängligheten, tryggheten och att göra det enklare för personer med 
funktionsvariation att resa med kollektivtrafiken. 

• Avtalet med störningssamordning till Öresundståg är förlängd till och med januari 
2023. 

• Skånetrafikens kundcenter i Lund säger upp hyresavtalet med Jernhusen och 
påbörjar flytt till ny lokal, med planerad inflyttning februari 2022. 

• 16 februari 2021 beslutade regionfullmäktige att anta den nya Persontågsstrategin, 
som är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas fram till 2040. 
Skånetrafiken har lett framtagandet, som skett i samarbete med Region Skånes 
avdelning för regional utveckling. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik 



och fordon, samt för prioriteringar i den regionala transportinfrastrukturplanen. Den är 
också ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och regeringen om vilka 
satsningar som behövs i nationell plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet.  

• Seniorträffar har genomförts. Syfte är att öka digitalisering och kunskap om 
Skånetrafikens biljettsystem och app hos äldre skåningar. 

 

 

Verksamhetsförändringar/-övergångar  
 

Externa verksamhetsförändringar 2021     

Verksamhet Tidpunkt 
Antal 

anställda 
Uppdragsförändring 

(Mkr) 

      

        

        

        

Större interna verksamhetsförändringar 2021     

Verksamhet Tidpunkt 
Antal 

anställda 
Uppdragsförändring 

(Mkr) 

 Resecentra - Serviceresor 211001  1    

        

        

        

 
 

 

  



Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler 
 

 
Dialog och samarbete kring kollektivtrafiken  
Utvecklingen av arbetssätt för kommundialogerna är ett löpande arbete som fortsatt under 
2021. På grund av pandemin har de flesta mötena genomförts via digitala plattformar, men 
under hösten gavs även möjlighet att genomföra en dialog med samtliga kommuner då man 
fick möjlighet att träffas.  
 
När det gäller samarbetet kring samhällsbetalda resor har även det framskridit. 
Informationsträffar med kommuner och intresseorganisationer har genomförts där dialog har 
förts om bland annat den digitala utveckling som Skånetrafiken bedriver inom området. 
Deltagandet och delaktigheten bland kommunerna varierar, men över lag ses ett ökat 
intresse.  
 
Marknadsandel 
I den nationella kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern ställer vi löpande frågor till 

skåningen om resvanor och attityder till kollektivtrafiken. Via Kollektivtrafikbarometern följer vi 

upp våra övergripande mål om ökad kundnöjdhet och förbättrad marknadsandel. Sedan 

mars 2020 ställs extrafrågor kring hur skåningen ändrat sitt resande i och med pandemin. 

 

Under 2021 svarade 75 procent av skåningarna att de ändrat sina resvanor med 

kollektivtrafiken i någon grad på grund av coronaviruset. Drygt hälften av dessa uppger att de 

istället reser med bil i större utsträckning. Det är även drygt en tredjedel som har börjat gå 

eller cykla mer. 

 

På grund av Covid-19 och de riktlinjer och rekommendationer som kommit från 
Folkhälsomyndigheten har en stor del av Skånes kollektivtrafikresenärer ändrat sina 
resvanor och väljer bilen istället för tåget eller bussen. För helåret 2021 uppgick 
marknadsandelen till 21 procent av alla motorburna resor, att jämföra med 2020 års 
marknadsandel på 22 procent samt 2019 då marknadsandelen var 32 procent. 
 

 
  
Vårt långsiktiga mål är att nå 40 procents marknadsandel till år 2030. 
Marknadsandel= Det totala antalet kollektiva resor delat på det totala antalet motoriserade 

resor. Mäts genom den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Svensk 

Kollektivtrafik ansvarar för undersökningen. 



 

NKI 
Kundnöjdheten har signifikant förbättrats under 2021 jämfört med 2020. För helåret 2021 var 
59 procent nöjda medan motsvarande siffra för 2020 var 56 procent.  
Det som påverkar kundnöjdheten mest är den upplevda punktligheten, följt av att det ska 
vara enkelt och tryggt. Dessa tre faktorer var de viktigaste 2019 samt 2020 och är så även 
för 2021. 

 
Med den senaste resan är kunderna mer nöjda, för 2021 är 75 procent nöjda (2020, 76 
procent och 2019, 77 procent). 
  

Vårt mål är att 80 procent av kunderna ska vara nöjda med Skånetrafiken år 2025. 
Kunder=De som reser med Skånetrafiken minst 1-3 dagar per månad.  
Icke-kunder= De som reser med Skånetrafiken färre dagar än 1-3 dagar per månad. 
Allmänheten=Samtliga respondenter 

Mäts genom den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Svensk Kollektivtrafik 
ansvarar för undersökningen. 
 

NKI Serviceresor   
 
Nöjdheten hos de av våra kunder som reser färdtjänst och sjukresor är på en lägre nivå 
jämfört med 2020. Resultatet för 2021 är 88 procent (mål 95 procent) jämfört med 92 procent 
för 2020.  
 

 
Kundnöjdheten för Serviceresor sjunker, snabbt ökande antal resor, en dubblering av samtal 
från 45 000 samtal till 108 000 samtal, brist på fordon och därmed ökade väntetider påverkar 
NKI negativt. 
 

  



Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet  
 
Punktlighet 
Punktligheten för tåg har minskat. Öresundståg 85 procent (mål 91 procent RT+3)1jämfört 90 

procent 2020. Pågatåg 91 procent (mål 94 procent RT+3) jämfört med 93 procent 2020. 

 
 

 
 

Under året har vi varit mycket aktiva inom branschens TTT projekt (Tillsammans för Tåg i 

Tid). Vi har drivit på frågor om förbättrad infrastruktur, data från våra fordon samt Obehöriga i 

spår. Tyvärr sjönk punktligheten under året, men dessa har berott på extremt mycket 

obehöriga i spår, en ökad mängd infrastrukturfel samt att våra tåg prioriterats ner för gods 

och snabbtåg. Utökade gränskontroller har ställt till det extra för Öresundstågen. Även 

incidenter vid banarbeten har varit stora orsaker till förseningar. 

 

Punktligheten för Stadsbuss ligger på lägre nivå jämfört med föregående år, 89 procent (mål 

2021 91 procent) även punktligheten för Regionbuss har minskat till 87 procent (mål 91 

procent) 2021 jämfört med 90 procent för 2020. 

 
 



 
 

 

 

En god busspunktlighet kräver många fungerande komponenter, inte minst en god 

framkomlighet, god tidtabell- och körtidsplanering, väl genomförd omplanering när trafiken 

inte kan köras på ordinarie sträcka samt aktiva trafikföretag vid oplanerade händelser.  

Affärsområdet jobbar kontinuerligt med dessa och fler frågor, bland annat går vi in i 2022 

med några nya trafikavtal som kräver högre punktlighet samt planerar för fler 

tidtabellsjusteringar under året för att snabbare göra planerade punktlighetsåtgärder.  

Vi ser dock klara risker med en hel del planerade större ombyggnationer i stadstrafiken som 

påverkar all trafik i gatuutrymmet samt att vi återgår till tidigare lägre punktlighetsnivåer, när 

resandet börjar återhämta sig, då på- och avstigningstider ökar samtidigt som vi måste 

samsas med än fler privata fordon på vägarna. Vi har stort behov att få till god framkomlighet 

i både planerade och oplanerade lägen så busstrafiken kan vara lika attraktiv som biltrafiken, 

annars riskerar vi att både buss och biltrafiken står still. Här samverkar vi med våra 

kommuner då deras arbete kring framkomlighet är avgörande för att vi ska lyckas få till en 

attraktiv busstrafik. 

 

  

Punktligheten för Serviceresor (realtidsmätning +/- 10 min) har minskat till 92 procent 2021 

(mål 95 procent) jämfört med 2020 94 procent. 

 

 
 

Under stora delar av året när Serviceresor inte samordnade resorna hade man en hög 

punktlighet. När samhället öppnade upp och kunderna var vaccinerade ökade resorna och 

punktligheten var svår att upprätthålla främst på grund av att det höga antalet resor skapade 

en fordonsbrist som gjorde att punktligheten påverkades. 

 

 

Trygghet 



Trygghet är olika för olika personer och varierar beroende på situation. På frågan om det 
känns tryggt att resa med Skånetrafiken uppger 63 procent av kunderna under 2021 att det 
är det (2020, 66 procent och 2019, 68 procent). Tryggheten har signifikant försämrats från 
2019 till 2020 samt från 2020 till 2021. 

 
Orsaken till att resenären känner sig otrygg är främst risken för förseningar, följt av orolig att 
smittas av någon sjukdom. 
 

NKI Serviceresor – Trygghet 
 
Kundernas upplevda trygghet är på en högre nivå jämfört med 2020 och i nivå med uppsatt 
mål om 80 procent.  
 

 
 
Under stora delar av året mellan 1 januari och oktober så samordnade man inte resorna med 
Serviceresor i någon större utsträckning, utan kunderna åkte själv i varje fordon. Vilket 
resulterad till en ökad trygghet kring den oro som pandemin skapade. När samordning av 
resor genomfördes sjönk tryggheten. Varje månad har man uppföljningsmöte mellan bolagen 
och verksamheten för att lyfta alla de avvikelser och kundärenden som kommit upp, 
diskuterar och löser dem. Är det ärende av allvarligare slag finns det rutiner av att man vid 
kännedom om en allvarlig avvikelse, med omedelbar verkan stänger av föraren till 
utredningen är gjord. 
 
Information till Kund 

 
2021 är det 48 procent av kollektivtrafikresenärerna som upplever att informationen vid 
förseningar och stopp är bra, det är en ökning jämfört med 2020 som var 45 procent. 
 

Skånetrafiken följer de rekommendationer svenska Folkhälsomyndigheten och Smittskydd 
Skåne ger kring Covid-19 och har under året kontinuerligt uppdaterat vår hemsida till kund 



under rubriken så här reser du tryggt med oss. Med Skånetrafikens app visar vi prognoser på 
hur många som brukar resa med våra bussar och tåg som gör det lättare för kund att välja 
annan avgång kopplat till trängsel och antal resenärer. I takt med att resandet återhämtade 
sig igen på hösten kommunicerade vi “kollektivbeteendeskap”. Budskap som “först av-sen 
på” “visa hänsyn” och “vidare tillsammans” kommunicerades för att våra resenärer skulle 
känna sig välkomna och trygga ombord på våra resor. I takt med att FHM:s restriktioner 
kopplat till kollektivtrafiken togs bort kommunicerade vi framförallt våra nya flexibla 
biljetterbjudanden till våra kunder: “Flex 10/30” och “10-enkla”. 
 

Landsbygdstrafik 

Kollektivtrafiknämnden beslutade 2020-11-27 att ge trafikdirektören i uppdrag att starta en 
pilot för flexibel landsbygdstrafik samt att ge trafikdirektören i uppdrag att vid behov justera 
utformningen och starta fler pilotprojekt där förvaltningen finner det lämpligt. Förvaltningen 
skulle också efter provperioden för respektive pilotprojekt utvärdera och redovisa utfallet för 
nämnden. 
 
Skånetrafiken har under 2021 genomfört en pilot för flexibel landsbygdstrafik, kallad 
Plusresa, i norra delarna av Hässleholms kommun. Förvaltningen har genom denna pilot 
dragit ett flertal lärdomar inför det fortsatta arbetet med att utveckla Plusresa och 
landsbygdstrafik. Förvaltningen fortsätter nu att enligt uppdrag utveckla Plusresa och 
landsbygdstrafiken utifrån de lärdomar som denna pilot gett, inkl. förbereda för fler 
pilotprojekt. 
 
Samlat trafikutbud baserat på efterfrågan och resandebehov 
Utifrån Trafikförsörjningsprogrammet sker kontinuerligt arbete för att erbjuda ett trafikutbud 
baserat på efterfrågan och resandebehov genom arbetet med trafikutvecklingsplanen samt 
det årliga arbetet med trafikplanerna hos Skånetrafikens affärsområden. Skånetrafiken följer 
resandeutvecklingen och resenärernas behov löpande och utifrån detta anpassas trafiken.  
 

16 februari 2021 beslutade regionfullmäktige att anta den nya Persontågsstrategin, som är 
en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas fram till 2040. Skånetrafiken 
har lett framtagandet, som skett i samarbete med Region Skånes avdelning för regional 
utveckling. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och fordon, samt för 
prioriteringar i den regionala transportinfrastrukturplanen. Den är också ett viktigt underlag i 
dialogen med Trafikverket och regeringen om vilka satsningar som behövs i nationell plan för 
utökad kapacitet i järnvägsnätet.  
 

 

 
 

  



Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne  
 
Utveckling av självservicegraden 
Självservicegraden för köp av biljetter har under året ökat från 87,9 procent i början av året 
till 91,1 procent i december. Ackumulerat för 2021 har 90,2 procent valt en självservicekanal 
för sin biljett. Framförallt har utvecklingen varit stark för app samt biljettautomater. Vi ser 
också att våra sällanresenärer föredrar dessa kanaler för sina biljettköp. Både Kundcenter 
och ombud har tappat mycket försäljning under pandemin och uppgången i dessa kanaler 
har varit blygsam under de tider resandet har ökat. Det faktum att framdörrarna på bussarna 
har varit stängda stora delar av året har påverkat självservicegraden, men samtidigt 
konstaterar vi att merparten av kunderna som tidigare köpte sin biljett ombord på bussen nu 
väljer någon av våra självservicekanaler och då främst appen. 
 

Resor 
På grund av Covid-19 är det totala antalet resor med Skånetrafiken på en markant lägre 

nivå, än innan pandemin. Dock ser vi en viss återhämtning under hösten och antalet resor för 

2021 uppgår till ca 99 026 000 och har jämfört med 2019 har minskat med 41,7 procent (mål 

-15 procent jämfört med 2019). 

 

 
 

Antalet resor med Skånetrafikens tåg har minskat, 2021 har resorna minskat med 43 procent 

jämfört med 2019. Öresundståg har minskat med 54,1 procent. Trafiken över Öresundsbron 

har tappat 57 procent av resorna jämfört med 2019 och Pågatågen har minskat med 32,9 

procent.  

 

Resandet låg på en väldigt låg nivå under första halvåret men efter sommaren ökade det till 

relativt höga nivåer med upp mot 80 procent av 2019 års resande i slutet av året. I december 

infördes nya restriktioner som åter igen gav en negativ effekt på resandet. 

 



 
 

 

 

 
 
Antalet resor med Skånetrafikens Stadsbuss har 2021 minskat med 41 procent och 

Regionbuss har minskat med 43 procent, jämfört med 2019.  

 

För buss ser vi ett ökat resandeunder slutet av 2021 som visar att många vill åter resa 
kollektivt, men nivån är tyvärr fortfarande långt ifrån 2019 års nivå. Dock är resandet fortsatt 
främst koncentrerat under fåtal timmar/avgångar under för- och eftermiddagsrusningarna. 
Under dessa tider körs det, med få undantag, alla våra tillgängliga fordon. Ett jämnare 
resandemönster där de som kan undviker rusningstid och man därmed “plattar ut kurvan” 
skulle ge lägre risk för trängsel samt en robustare och på längre sikt mer kostnadseffektiv 
kollektivtrafik. 
 

 
 

 



 
 

 

För  Serviceresor har antalet sjukresor ökat 2021 med 5,0 procent, medan färdtjänstresorna 

har minskat med 22,9 procent, jämfört med 2019. 

 

 

 
 

Resorna hos Serviceresor har ökat bland sjukresor och det har varit en viss minskning på 
färdtjänstresorna. 9 månader av 2021 så samordnade vi inte resorna utan varje kund åkte 
ensam i fordonet om de själva inte hade en önskan om något annat. Utöver antalet resor så 
kan vi konstatera att medellängden i km har ökat och att därmed är resan längre än mot 
tidigare år. 
 

 

  



Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet  
 

Attraktiv arbetsgivare 
 

Resultat från medarbetarenkät 
Medarbetarenkäten 2021 skickades ut till 424 medarbetare och antal svarande var 371 och 
svarsfrekvensen blev 87,5 procent. Hållbart medarbetarengagemang (HME) uppmättes för 
Region Skåne till 78 och för Skånetrafiken var HME värdet 79. Årets resultat visar på en 
ökning av HME värdet med +1 från resultatet av medarbetarenkäten 2020 som var 78.  
 
Andelen medarbetare som kan rekommendera att arbeta på Skånetrafiken har höjts med 2 
procent från 81 procent 2020 till 83 procent 2021, vilket är en förbättring jämfört med 
föregående år. Alla chefer har i uppdrag att bryta ner detta på avdelning/enhetsnivå för att 
identifiera brister och förbättringsområden så att samtliga inom Skånetrafiken gemensamt 
arbetar för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Förbättring jämfört med föregående år har skett inom samtliga områden på förvaltningsnivå. 
Fokusområde 2022 är området diskriminering där 5 procent angett att de varit utsatta för 
någon form av diskriminering i tjänsten. Förvaltningen kommer även arbeta med de 
individuella utvecklingsplanerna för att öka andelen medarbetare som har en sådan plan. 
 

Trygga anställningar  

Skånetrafiken följer Region Skånes beslut att utgångspunkten för tillsvidareanställning är 
heltid och att deltid ska vara en möjlighet. Graden av tillsvidareanställning och 
heltidsanställning är hög och vi bedömer att inget ytterligare aktivt arbete behövs.  

 

  
 

  
 

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer  

Skånetrafiken värnar om sina medarbetares utveckling. Varje år ska medarbetaren och hens 
närmsta chef upprätta en individuell utvecklingsplan baserad på de utvecklingsområden och 
mål som identifierats i medarbetarbetarsamtalet. För att medarbetaren ska kunna utvecklas 
erbjuds både interna och externa utbildningar. Under året har Skånetrafiken kunnat erbjuda 
två externa utbildningar, retorikutbildning och projektledarutbildning för 27 medarbetare 
respektive tio medarbetare, med hjälp av finansiering från Omställningsfonden. 
Skånetrafiken har många duktiga medarbetare som gärna delar med sig av sina kunskaper, 
exempel på utbildningar som framförts av interna medarbetare alternativt är framtagna för 
digitalt lärande är ”Utbildning i Offentlighet och Sekretess”, ”Grundkurs i tjänstedesign”, 
”Utbildning i Raindance”, ”Likabehandling – en utbildning i mänskliga rättigheter och 
barnkonvention” och ”Utbildning i hållbara val”. 
 
För de medarbetare som är intresserade och lämpliga för chefsuppdrag finns 
chefsprogrammet ”Framtida chefer” att söka. Skånetrafiken har en plats till förfogande vid 



varje uppstart och under året som gått har programmet startats upp vid två tillfällen och vi 
fyllde dessa båda utbildningsplatser. 
 
För att Skånetrafikens nya chefer ska få ett bra avstamp i deras chefskap har det arbetats 
fram en chefsintroduktionsdag som hölls via Teams. Vid denna introduktionsdag fick de nya 
cheferna en introduktion till chefskapet inom Skånetrafiken och en bättre förståelse kring vad 
som förväntas i deras verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Tanken är att denna 
första chefsintroduktionsdag ska utvecklas och även erbjudas nya chefer under år 2022. 
Ambitionen är att denna första chefsintroduktionsdag följs upp med ett andra 
introduktionstillfälle med fokus på ledarskap och nätverkande mellan cheferna inom 
förvaltningen. Ett annat sätt att utveckla cheferna inom Skånetrafiken sker genom 
”Ledarforum”. Vid detta forum diskuteras aktuella utvecklingsområden inom förvaltningen 
genom workshopar och möjliggör nätverkande mellan cheferna. Det finns även 
”Mentorprogrammet” som riktar sig till både nya och erfarna chefer. I detta program som 
löper över sex månader erbjuds både adept- och mentorföreläsningar och erfarenhetsutbyte. 
Mentorprogrammet är ett samarbete mellan Region Skånes förvaltningar. 

 

 

Jämställda löner 
Löneanalys/kartläggning genomfördes tillsammans med Regionen. Analysen kunde inte 
peka på några avvikelser ur köns- eller yrkesjämförelseperspektiv och därmed behöver inga 
åtgärder vidtas. 
 

Arbete med lika rättigheter och möjligheter  

I ett förvaltningsövergripande samarbete har en ny handlingsplan för likarättsarbetet tagits 
fram. I handlingsplanen betonas vikten av samtal i likarättsfrågor med medarbetare på APT 
och i andra forum. Förvaltningen satsar även på möjligheten för medarbetare att utbildas till 
likarättsambassadörer. När fler likarättsambassadörer utbildats ska de bilda ett nätverk för att 
driva arbetet vidare.  
 

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)  
Skånetrafiken arbetar utifrån att i det dagliga arbetet på Skånetrafiken ta hänsyn till alla 
förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka hälsa och säkerhet. Systematiken grundar sig 
på att riskbedömning, åtgärder och kontroll ska planeras i god tid, göras regelbundet och 
följas upp. Åtgärder som inte görs direkt ska dokumenteras i en handlingsplan. Skånetrafiken 
har på förvaltningsnivå årligen 4 partsgemensamma möten i skyddskommitté. På avdelnings 
och enhetsnivå tas enligt rutin, arbetsmiljöfrågor upp på arbetsplatsträffar. För att säkerställa 
att Skånetrafikens arbetsmiljöarbete fungerar effektivt och samtidigt utvecklas följs det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) regelbundet upp och utvärderas. Region Skåne gör 
varje år en uppföljning av SAM som involverar hela organisationen. Uppföljningen av SAM 
ger oss en helhetsbild och en möjlighet att fånga upp väsentliga problem som måste 
åtgärdas. Detta ger, tillsammans med resultatet från medarbetarundersökningen, ett 
underlag för att utveckla verksamheten och uppnå en god arbetsmiljö. 
Resultatet av årets SAM enkät var ärende på facklig samverkan 2021-12-06. Förslag på 
identifierade förbättringsområden är att öka andelen svarande på enkäten med information 
på avdelningsnivå och där förklara enkätens syfte och relevans. Samt utbilda nya chefer i 
arbetsmiljö.  
 
Förutom de direkta förslag som verksamheterna redovisar som kvalitetsförbättrande åtgärder 
i SAM-enkäten, görs inom ramen av förvaltningens och HRs årshjul under 2022 omtag kring 
samverkan och arbetsmiljöarbete centralt och lokalt. Gå igenom samverkansavtal, integrera 



det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten med basen i 
medarbetarsamtal, målkortssamtal, arbetsplatsträffar och på förvaltningsövergripande 
samverkans- och skyddskommittémöten. 
 
Ansvarig chef genomför årligen två arbetsmiljöronder på verksamhet tillsammans med 
medarbetare och skyddsombud och då används ”Checklista för obligatorisk arbetsmiljörond”. 
Vid första arbetsmiljöronden gås det igenom handlingsplaner, checklistor, aktiviteter utifrån 
verksamhetens årshjul. Verksamheten ska även utföra ytterligare en arbetsmiljörond med 
fokus på den fysiska arbetsmiljön som dokumenteras i checklistorna.  
 
Skånetrafiken har tradition på att förutom att arbeta med av Regionen fastställda 
medarbetardialoger även att arbeta med målkort ner på enskild medarbetarnivå. Det innebär 
att det sker kontinuerlig uppföljning kring mål, resultat, arbetsbelastning, förutsättningar osv. I 
dessa dialoger kring förutsättningar inkluderas även dialoger om frånvaro och 
arbetsförhållanden. Skånetrafiken använt Teams och dess appar som ett frekvent 
arbetsredskap och Skånetrafiken har även arbetat med daglig incheckning på enheterna 
digitalt via Teamsmöten med aktiverade kameror.  
 
 
Vid Skånetrafikens fackliga samverkan som sker månatligen har utvecklingen av pandemin 
följts upp och förvaltningens arbete med olika arbetsformer, förutsättningar (inklusive 
hemarbete), för olika verksamheter har varit föremål för kontinuerlig dialog med de olika 
fackliga organisationerna då de verksamhetsmässiga förutsättningarna har varit och är olika 
för verksamheterna. Vid Skånetrafikens möten i skyddskommitté har arbetsgivare och de 
fackliga organisationerna även följt och bevakat sjukfrånvaron och frisknärvaron inom 
förvaltningen.   
 

Samverkan med personalorganisationer under pandemin  
Facklig samverkan och arbetsmiljöarbete inom Skånetrafiken har genomförts enligt ordinarie 
rutiner även under pandemin. Samverkan följs upp och utvärderas enligt samverkansavtalet, 
punkt 10. Utvärdering gjordes i samband med ordinarie samverkan 210127, 210224, 
210331och 210427. Under 2021 har det genomförts en översyn av samverkansstrukturen 
och –systemet inom Skånetrafiken. Undersökningen visade att organisatoriskt och 
strukturellt var det organisatoriska upplägget kring samverkan med de fackliga 
organisationerna fungerande. Fokusområde 2022 med facklig samverkan är att förbättra och 
tydliggöra facklig samverkan med tidsplanering, stödjande dokument och mallar. 
 

Arbetet med arbetsmiljö under pandemin  
Covid-19 har vid varje samverkansmöte och skyddskommittémöte på förvaltningen varit 
återkommande ärende.  
 
Vid samverkansmöten, skyddskommittémöten och lokala avstämningar har det informerats 
och diskuterats kring det dagsaktuella läget, lång- och kortsiktig planering, 
incidenter/misstanke om smitta och rapporterade avvikelser i AVIC, åtgärder, frågeställningar 
från medarbetare, förbättringsmöjligheter och information. Vidare har det kanaliserats viktiga 
aktuella frågeställningar som uppstått på olika sätt hos verksamheterna inom förvaltningen 
utifrån läget med Covid-19. Både förvaltningen och de fackliga organisationerna har funnit 
god vägledning i det dagliga arbetet och i arbetsmiljöarbetet under Covid-19 utifrån 
Regionens fortlöpande publicering av aktuell och viktig information via regionala nätverk och 
på intranätet. Förvaltningen har följt de råd, anvisningar och beslut som fattats på Region 
Skåne avseende hemarbete. 
 



Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron mellan åren 2019 och 2020 ökade med 0.86 procent. Trenden förändrades 

från 2020 till 2021 med att sjukfrånvaron minskade. Utvecklingen av sjukfrånvaron har under 

perioden januari till december förändrats från 2020 (5,04%) till 2021 (4,41%). Det vill säga en 

minskning med -0,64%. Minskningen beror troligtvis på olika åtgärder kopplat till pandemin. 

Tex har risken för smittspridning av olika sjukdomar minskat då många medarbetare arbetat 

hemifrån. Genom att arbeta hemma har medarbetare också kunnat utföra arbete vid milda 

symtom. Sjukfrånvaron har i stort har minskat bland samtliga medarbetare i alla åldersspann. 

Långtidssjukfrånvarons andel av samtlig sjukfrånvaro har ökat. Orsakerna bakom detta är 

svåra att få klarhet i. Förvaltningen ska fortsätta följa detta över tid. 

 

 
 
Kvinnors sjukfrånvaro har minskat och männens har ökat vilket gör att det i dagsläget inte 
finns någon större skillnad mellan könen. 
 

 
*Övrig personalgrupp består av en IT-tekniker (som haft sjukfrånvaro med 0,99 
procent av sin ordinarie arbetstid). 
 

Sjukfrånvaron har minskat ungefär lika mycket i samtliga yrkeskategorier. Undantaget Övriga 

personalgrupper men den består av endast en medarbetare. 

 

 
Frisknärvaron minskade både totalt och för kvinnor mellan 2019 och 2020 för att sedan ökat 

igen under 2021. Även här kan det tänkas att pandemin har påverkat detta. Frisknärvaron är 

stadigvarande högre för män än för kvinnor. 

 

I sjukfrånvaron inkluderas sjukanmälan pga misstanke om smitta av Covid-19. 
Vi arbetar fortsatt enligt Regionens rehabiliteringsprocess. Förvaltningen har under året 
intensifierat det preventiva rehabiliteringsarbetet på individnivå med upprättande av 
handlingsplaner med olika aktörer såsom FK och sjukvård så tidigt som möjligt, för att 
därefter kontinuerligt följas upp utifrån läge, aktiviteter och målbild. 
 



Kompetensförsörjning 
 

Kompetensförsörjningsplaner  
Vid framtagandet av kompetensförsörjningsplanerna för kommande år valde Skånetrafiken 
att prova det nya och digitala verktyget Mind The Gap. Att använda sig av digitala verktyget 
ligger rätt i tiden och vi fann den möjligheten att kunna påverka innehåll och riktning till 
framtida versioner. Arbetet började med att varje HR-specialist träffade ledningsgrupperna 
för de verksamhets- och affärsområde hen arbetar gentemot. Därefter sammanställdes 
resultaten för att se om det fanns en röd tråd mellan de olika avdelningarna. Det fanns flera 
områden som var utmärkande. Dessa områden sammanställdes och presenterades för 
förvaltningens ledningsgrupp som därefter kunde bryta ner antalet 
kompetensförsörjningsområden till sex fokusområden. Dessa fokusområden är: 
 

• skapa onboardingprocess med introduktion till Skånetrafiken 

• ta fram/se över generisk huvudprocess 

• etablera en innovationsprocess 

• identifiera var krossfunktionellt samarbete behövs och skapa former för det 

• skapa former för att säkerställa perspektivet ”Hela kundresan” 

• arbetsgivarvarumärket behöver stärkas genom att flera roller och funktioner 
samarbetar. 

 
Skånetrafiken har en god balans inom flertalet yrkesgrupper och tillgången av rätt kompetens 
motsvarar efterfrågan. Det finns dock yrkesgrupper som är svårrekryterade om 
rekryteringsbehov skulle uppstå. 

Yrke Verksamhetsområde Balans Obalans Brist 

HR-administratör, HR-chef, receptionist, 

redovisningsansvarig, redovisningsekonom, ekonomichef 

Stab    

HR-specialist, verksamhetsutvecklare, 

informationsarkitekt, diariemedarbetare 

Stab    

HR-specialist (senior), risk- och säkerhetsansvarig, 

verksamhetscontroller 

Stab    

Trafikbeställare, leveranssamordnare, hållplatsansvarig, 

avtalscontroller, ekonomicontroller, 

verksamhetsanalytiker, verksamhetsutvecklare, enhetschef 

AO Buss    

Fordonsspecialist AO Buss    

Projektledare infrastruktur AO Buss    

Verksamhetsutvecklare, enhetschef, teamledare, 

färdtjänsthandläggare, sjukresehandläggare, 

kundtjänstmedarbetare, resesamordnare, 

ekonomicontroller, affärsområdeschef 

AO Serviceresor    

Beställningsmottagare, trafikledare, produktionsplanerare, 

administratör, affärsutvecklare, verksamhets controller, 

trafikplanerare, trafikutvecklare, 

områdeschef/verksamhetschef 

AO Serviceresor    

Beställningsmottagare AO Serviceresor    

Trafikutvecklare, affärsutvecklare, fordonsförvaltare, 

projektledare, controller 

AO Tåg    

Kommunikatör, marknadsansvarig, webbkommunikatör, 

sociala medier strateg, originalare, teamledare, 

producenter infotainment, varumärkesstrateg, 
eventansvarig, företagssäljare, affärsanalytiker, 

administrativ personal, controller, affärsutvecklare, 

prisstrateg, innovation och förändringsledare 

Marknad och 

försäljning 

   

Affärsutvecklare, dansktalande kommunikatör, teknisk 

support, partner-erbjudande ansvarig, operativt ansvarig,  

Marknad och 

försäljning 

   

Infotainment säljare Marknad och 

försäljning 

   



IT-arkitekt, produktägare, projektledare DoIT    

Databasspecialist DoIT    

Kundmötesstrateg, upphandlare, upphandlingsspecialist, 

upphandlingsstrateg, affärsutvecklare, projektledare, 

förändringsledare 

Strategi och affär    

Trafikanalytiker, omvärldsanalytiker Strategi och affär    

Hållbarhetskoordinator, big data analytiker, controller Strategi och affär    

Administrativt stöd, kundombudsman, trafikinformatör, 

operativ ledare, trafikinformationsspecialist, 

utbildningsledare, produktionsplanerare, enhetschef, 

områdeschef, avdelningschef 

Kundservice och 

trafikinformation 

   

Kundservicemedarbetare, objektspecialist, processledare Kundservice och 

trafikinformation 

   

Verksamhetsutvecklare Kundservice och 

trafikinformation 

   

 
Affärsområde Serviceresor har haft ett tufft år med en markant ökad efterfrågan på resor. 
Enhetscheferna har inte haft möjlighet att rekrytera och utbilda i den snabba takt som 
kundernas efterfrågan på resor ökar. Idag saknas tio beställningsmottagare och behovet 
kommer att öka när den nya enheten under Kundnära tjänster startar upp under våren 2022. 
För att komma i balans med utbud och efterfrågan av lämpliga kandidater har kontakt tagits 
med bland annat Arbetsförmedlingen för att se över ett eventuellt samarbete kring 
bemanning av beställningsmottagare. Det finns även planer på att se vilka möjligheter som 
finns av att ta hjälp av ett externt rekryteringsföretag.   

 

Rätt använd kompetens  
Tillvaratagandet och utvecklandet av den kompetens som finns hos Skånetrafikens 

medarbetare säkerställs genom den individuella handlingsplanen, det vill säga vad är det 

medarbetaren behöver utvecklas inom det kommande året. Detta sker genom bland annat 

genom både interna och externa utbildningar. Serviceresor har till exempel satsat på 

dubbelkompetens som gör att verksamheten blir mindre sårbar samtidigt som kompetensen 

och tillfredsställelsen blir högre hos de berörda medarbetarna. Skånetrafiken använder även 

det så kallade målkortssamtalet. I målkortssamtalet sätts mål utifrån verksamhetens mål och 

medarbetarens kompetenser.  

I Skånetrafikens kompetensförsörjningsplan definieras sex fokusområden varav ett är just 

”Rätt använd kompetens” med fokus på samarbete. Många av rollerna inom förvaltningen är 

specialisttjänster eller tjänster där medarbetarna har en hög kompetens och/eller mångårig 

erfarenhet. För att ta vara på denna kompetens och använda kompetensen rätt är det viktigt 

att vi kan samarbeta krossfunktionellt inom förvaltningen. För att göra detta möjligt krävs det 

att vi kan bejaka nya perspektiv och innovation genom att utmana och förändra de 

traditionella arbetssätten.  

I takt med att omvärlden förändras behöver vi tänka nytt men även att få in ny kompetens till 

verksamheten. Under året har förvaltningen fått sju nya tjänster. Dessa nya tjänster är 

verksamhetsspecialist, fordonstrateg, systemansvarig Azure, hållplatsansvarig, datadriven 

affärsanalytiker, innovations- och förändringsledare och politisk samordnare/chefstöd. Det 

bör även nämnas att vissa delar av verksamheten har förändrats vilket har medfört att 

ytterligare en områdeschef har anställts och det har även anställts ett flertal 

kundtjänstmedarbetare i en ny och växande verksamhet. 

 



Kompetensförsörjning; äldre medarbetare  
Skånetrafiken ska vara en attraktiv arbetsgivare för äldre. För att vara en attraktiv 

arbetsgivare för de medarbetare som börjar närma sig pensionsålder finns möjligheten att gå 

ner i arbetstid utifrån att detta är förenligt med verksamheten. Under året som gått har fyra 

medarbetare (i åldrarna 62 år, 64 år, 65 år och 66 år) gått i pension. Tre av dem har arbetat 

fulltid medan den fjärde (och äldsta) medarbetaren har valt att gå ner i arbetstid och då 

arbetat 50 procent av sin heltidstjänst sex månader innan pensionsavgång. Hur de ansvariga 

cheferna har arbetat och arbetar med att ta tillvara den kompetens som finns hos våra äldre 

medarbetare skiljer sig åt. En del medarbetare får ett extra ansvar att föra över kompetensen 

vidare till nya medarbetare medan hos andra medarbetare ingår det i arbetsuppgifterna att 

just introducera och handleda nya medarbetare och kollegor. Samtliga medarbetare som 

gick i pension under året har erbjudits en timanställning. Skånetrafiken har sett detta som en 

win-win situation dels för att Skånetrafiken ska kunna fortsätta ta del av den kompetens som 

finns hos den äldre medarbetaren dels för att medarbetaren ska ha möjlighet att dryga ut 

pensionen om hen så vill. Men hitintills så har ingen pensionär valt det senare alternativet.  

 

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid 
 

Utvecklingen av anställningsvolym  

Nedanstående graf som redovisar utfall av AnstAOH under samma period, januari-december 
2021, utifrån budgeterat belopp och utfall av belopp visar på att Skånetrafiken håller den 
ekonomiska personalbudgetramen väl.  
 

 
Under året har relativ följsamhet till rådande anställningstak och personalbudget skett där 
nya rekryteringar behövs och där sker behovsprövning enligt rutin. Anställningar handläggs i 
enlighet med beslutad anställningsprocess och genomförs i förhållande till äskade tjänster 
enligt personalbudget. 
 

 
 
Under året har utfallet av anställda AOH ökat i förhållande till budget AOH med 1,1 procent. 
Nya anställningar under året härleds till verksamhetsområde Försäljningsutveckling, Projekt, 
Strategi och affär, Kundservice och kundledning, samt Försäljning och marknad.  
 



Utvecklingen av använda timmar  
 

Anställda timmar har kontinuerligt ökat under åren 2019 till 2021 (jämförelseperiod januari-
november). Ökningstakten av anställda timmar har avtagit från 2020 till 2021. Kontinuerlig 
ökning har skett med använda timmar under åren. 
 

 
Jämförelse 2019 och 2020 visar på en ökning av sjukledighet och tjänstledighet. Medan det 
visar på en minskning av uttag av kompledighet, semesteruttag, nyttjande av timavlönad 
personal och fyllnadsövertid.  
 
Jämförelse 2020 och 2021 visar på en ökning av semesteruttag och nyttjande av timavlönad 
personal. Medan det visar på en minskning av sjukledighet, tjänstledigheter, uttag av 
kompledighet och fyllnadsövertid.  
Semesteruttaget var som lägst under 2020 och ökade något under 2021. Förändringen tros 
bero på att medarbetarnas semesterönskemål minskat med anledning av pandemin. I 
förvaltningen har pandemin inte lett till svårigheter att bevilja semester. 
 

Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under pandemin  
 

Frånvaron för vård av barn följer i stort sett samma linje år 2019 jmf med 2021, med 
undantaget för våren 2021 då frånvaron är mindre än 2019. Troligen beror detta på en 
pandemieffekt då gällande rekommendationer och restriktioner minskade smittspridningen av 
sjukdomar som annars är vanliga under denna tid på året. Under hösten sjönk antalet VAB-
dagar i förhållande till hösten 2021 markant, för att under perioden oktober till november 
månad öka och därefter plana ut något under december månad. 
Under senare delen av hösten 2021 ökade frånvaro för vård av barn mer än samma tid 2019. 
Nedgången under december var inte heller så kraftig som 2019. Detta kan bero på den 
snabbt ökande smittspridningen av covid-19 i alla åldrar som startade inför årsskiftet 
2021/2022. 
 

 
 

 

 
 
 



Variationen i frånvaro för vård av barn mellan könen och mellan åren är svår att följa. För det 
mesta tar kvinnor ut mer vård av barn än män, med undantag för våren 2019 och sommaren 
2021. 
 

 
  
Bisysslor  
Antalet medgivna respektive avslagna bisysslor inom ska redovisas. AID huvudgrupperna 

Läkare respektive Sjuksköterska (inkluderande specialistsjuksköterska, barnmorska och 

biomedicinsk analytiker) redovisas för sig, övriga huvudgrupper summeras under ”Övriga”. 

  Medgivna bisysslor Avslagna bisysslor 

  Antal med 

koppling till 

RS 

Antal utan 

koppling till 

RS 

Antal med 

koppling till 

RS 

Antal utan 

koppling till 

RS 

Övriga          
Förtroendeskadlig         
Arbetshindrande  2  8     
Konkurrerande         

 

 

 
 
 
 
  



Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi 
 

Resultatmål 
 

Region Skånes gemensamma mål om en långsiktigt stark ekonomi har under året fortsatt 
utmanats av Covid-19. 
Folkhälsomyndighetens nödvändiga rekommendationer gällande hemarbete och avrådan 
från resor har främst påverkat biljettintäkterna. Efter vårens och sommarens vaccinationer 
och ändrade villkor för resor till Danmark, har dock resandet börjat komma igång igen under 
hösten och ett ökat resande och biljettintäkter har konstaterats. 
Under 2021 har både bidrag och kostnadsreduktioner från staten erhållits, samt ökad 
finansiering från Region Skåne tillförts i form av ökat regionbidrag samt tillskott från 
Regionstyrelsen.  
Kostnaderna har till viss del hållits nere på grund av lägre kostnader för försäljning, men 
även aktiva beslut har tagits för att anpassa kostnaderna efter intäkterna.  
Skånetrafikens resultat för 2021 är 172 miljoner kronor högre än budget, och Skånetrafiken 

uppfyller därför målet om en ekonomi i balans. 

I december 2021 infördes dock nya restriktioner som återigen gav en negativ effekt på 

resandet. 

 

 
 

• Intäkter 
Skånetrafikens totala intäkter 2021 budgeterades till 6 408 miljoner  
kronor och utfallet är 6 248 miljoner kronor (exklusive vidarefakturering på 105 miljoner  
kronor), det vill säga 160 miljoner kronor (två procent) lägre än budget. 
 



Budgeterade biljettintäkter för året var ursprungligen 2 468 miljoner kronor, men efter beslut 
om tilläggsbudget i Regionfullmäktige i september sänktes budget för biljettintäkterna och 
höjdes regionbidraget med 200 miljoner kronor. Utfallet jämfört med den justerade budgeten 
för biljettintäkterna är 520 miljoner kronor (23 procent) lägre.   
 

Biljettintäkterna har, sedan vaccinationerna mot Covid-19 kom igång i större skala, sakta  
börjat komma tillbaka. I juni lättade Danmark på sina inreseregler och möjliggjorde för  
fullvaccinerade att resa till landet. Återhämtningen i biljettintäkterna har under hösten synts 
främst på enkelbiljetterna, både inom Skåne och över Öresund, men även intäkterna från 
periodbiljetter har ökat. 
 

  
 

 
 

Intäkterna från serviceresor budgeterades till 255 miljoner kronor och utfallet är 236 miljoner  
kronor vilket är 19 miljoner kronor (åtta procent) lägre än budget. Avtalet om färdtjänst som  
Skånetrafiken har tecknat med kommunerna bygger på självkostnadsprincipen och då  
kostnaderna för färdtjänst under året har varit lägre, på grund av ett totalt sett lägre resande 
än budget, har även intäkterna blivit lägre än budgeterat. Intäkterna från sjukresor är högre 
än budgeterat och beror på att överflyttningsresorna i sjukvården ökat.  
 
Övriga intäkter budgeterades till 203 miljoner kronor och utfallet är 213 miljoner  
kronor, vilket är tio miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror till största delen på en 
intäkt från samarbetet kring biljettsystemet.  
 



Erhållna bidrag inklusive regionbidrag budgeterades ursprungligen till 3 481 miljoner kronor, 
men efter beslutet om tilläggsbudget i september höjdes budget till 3 681 miljoner kronor.  
Utfallet är 4 051 miljoner kronor, vilket är 370 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen 
beror på följande: 
- Erhållet statsbidrag avseende minskade biljettintäkter uppgår till 481 miljoner kronor, vilket 
är 181 miljoner kronor mer än budgeterat. 
- Erhållet tillskott från Regionstyrelsen i samband med beslutet om tilläggsbudget uppgår till 
150 miljoner kronor, vilket inte var budgeterat. 
- Erhållna bidrag från staten (via Region Skåne) kopplat till merkostnader för sjukresor på 
grund av Covid-19 avseende november och december 2020 samt första halvåret 2021, har 
beviljats med 7 + 30 miljoner kronor. 
- Därutöver har bidrag kopplat till utvecklingen av “Mobility as a service – MaaS" samt 
ersättning för karensdagar utbetalats, uppgående till ca 1,5 miljoner kronor. 
 

• Kostnader 
Skånetrafikens totala kostnader 2021 budgeterades till 6 408 miljoner  
kronor och utfallet är 6 077 miljoner kronor, det vill säga 331 miljoner kronor (fem procent) 
lägre än budget.  
 

Entreprenadkostnaderna för Affärsområdena har för perioden budgeterats till 4 876 miljoner  
kronor och utfallet är 4 681 miljoner kronor, det vill säga 195 miljoner kronor (fyra procent) 
lägre än budget. Det är framförallt kostnader för resandeincitament och förstärkningstrafik i 
busstrafiken och transportkostnader på serviceresor som är lägre än budgeterat, cirka 44 
miljoner kronor. Men under december kom också ett beslut från Trafikverket att retroaktivt 
sänkta banavgifterna för perioden första mars 2020 till sista september 2021, vilket 
resulterade i en sänkning av kostnaderna med 41 miljoner kronor.  
Mindre justeringar i busstrafiken på grund av Covid-19 gav lägre trafikkostnader än budget. 
Dessa har vägts upp av ungefär samma summa i högre trafikkostnader för tågtrafiken 
beroende på avtalet om open books samt osäkerheter i kostnader för det med danskarna 
gemensamma utnyttjandet av fordon i Öresundstågstrafiken.  
 
Övriga trafikkostnader budgeterades till 190 miljoner kronor och utfallet är 145 miljoner 
kronor, det vill säga 45 miljoner kronor (24 procent) lägre än budgeterat för perioden. Detta  
beror med elva miljoner kronor på att utfallet på kostnader för bidrag till infrastruktur fallit ut 
under rubriken Övriga verksamhetskostnader. Kvarvarande differens på 34 miljoner kronor 
förklaras till största delen av lägre kostnader kopplat till lägre resande och Covid-19, till 
exempel kontrollantkostnader, färdbevis och förseningsersättning. Utfallet är också lägre än 
budget för Citytunneln och underhåll av stationer. På grund av pandemin genomfördes 
dessutom endast en manuell resanderäkning, vilket även det bidrar till de lägre kostnaderna 
jämfört med budget.  
 
Övriga verksamhetskostnader budgeterades till 274 miljoner kronor och utfallet är 260 
miljoner kronor, det vill säga 14 miljoner kronor (fem procent) lägre än budget. Anledningen 
till avvikelsen är spridd på flera olika konton varav många är kopplade till IT-verksamheten, 
bland annat har de interna IT-tjänsterna inom Region Skåne blivit billigare och budgeterade 
pengar för kostnader kopplat till serviceresors IT-system inte fallit ut.  
 

Kostnader för Information och marknadsföring budgeterades till 44 miljoner kronor och 
utfallet är 30 miljoner kronor, det vill säga 14 miljoner kronor (32 procent) lägre än budget. 
Anledningen till differensen är att renodlade marknadsföringsåtgärder inte genomförts med 
hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med Covid-19. 
 
Köpta tjänster och försäljningsprovision budgeterades 177 miljoner kronor  
och utfallet är 156 miljoner kronor, det vill säga 21 miljoner kronor (12 procent) lägre än 
budget.  Av detta belopp beror 16 miljoner kronor på lägre kostnader för köp av 



konsulttjänster och fem miljoner kronor på lägre kostnader för provision. Differensen mot 
budget kopplat till provision är kopplade till den låga biljettförsäljningen under året och 
differensen för köpta tjänster består dels av en ökad användning av interna resurser istället 
för användning av konsulter, och dels av att budgeterade medel till större projekt, till exempel 
System 3, inte fallit ut.  
 

Personalkostnaderna budgeterades till 313 miljoner kronor och utfall är 289 miljoner kronor, 
det vill säga 24 miljoner kronor (åtta procent) lägre än budgeterat. 
Direkt lönerelaterade kostnader står för 21 miljoner kronor av differensen och elva miljoner 
av dessa beror på ett lägre resursbehov kopplat till kundcenter och kundtjänst under 
pandemin. De resterande tio miljonerna kopplat till lön beror på personalomsättning och 
förseningar i rekryteringar för ersättare och nya tjänster.  
De återstående tre miljonerna är kopplat till lägre övriga kostnader kopplat till personal, 
såsom till exempel utbildning, konferenser och rekrytering. 
 

Avskrivnings- och finansiella kostnader budgeterades till 535 miljoner kronor och utfall är 516 
miljoner kronor, det vill säga 19 miljoner kronor (fyra procent) lägre än budgeterat. 
 Det beror till hälften på att de tre sista spårvagnarna ännu inte är mottagningsgodkända och 
har därmed inte genererat avskrivnings- och räntekostnader, och till hälften på att 
bankkostnaderna inte uppnår budget på grund av en lägre försäljning av biljetter under året. 
 

• Ekonomiska effekter på grund av Covid-19  
Det låga resandet på grund av Covid-19 har under 2021 påverkat biljettintäkterna och 
intäkterna från egenavgifter. Budgeten för 2021 togs fram innan den andra vågen av Covid-
19 var ett faktum vilket gör de negativa avvikelserna mot intäktsbudget stora även 2021. 
 
Under hösten 2021 har resandet återhämtat sig, vilket har gett högre biljettintäkter och 
minskat gapet mellan utfall och budget på årsbasis. Trafikverket har tagit beslut om storleken 
på bidraget avseende minskade biljettintäkter som Skånetrafiken ansökt om, och utfallet blev 
481 miljoner kronor, vilket är 181 miljoner kronor mer än vad som fanns i budget. 
 

Merkostnaderna kopplat till Covid-19 avser framförallt de tilläggsavtal som tecknats med  
trafikföretagen avseende resandeincitament och reglementet för ensamåkning i serviceresor. 
Arbetsmiljöverket gav klartecken under oktober till att åter öppna framdörrarna på bussarna 
och serviceresor har under hösten successivt börjat samordna resor igen, vilket gör att 
merkostnaderna för dessa två kostnadstyper minskar. 
 

Ytterligare positiva effekter på kostnaderna är kopplat till de säljkostnader som Skånetrafiken 
har, till exempel kostnader för färdbevis, provision, marknadsföring, banktransaktioner och  
personalkostnader för kundrelaterade tjänster. Andra positiva effekter är mer kopplade till det 



lägre resandet, till exempel kostnader för kontrollanter och förseningsersättning.  
 
I tabellen nedan visas de ekonomiska effekterna av Covid-19 för helår 2021,  
tillsammans med korta förklaringar. 
 

 
 

• Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans  
För att möta behovet från de kunder som behöver resa med kollektivtrafiken trots  
restriktionerna togs nya erbjudanden fram under året - “Flex 10/30”, “10 enkla” samt 
Julbiljetten. Sedan införandet har de nya biljettyperna tillsammans med den gamla 7-
dagarsbiljetten genererat intäkter på 45 miljoner kronor. 
 
Som ett led i att säkra biljettintäkter har de validatorer som är monterade i bussarna, först 
flyttats till de bakre dörrarna (i samband med stängning av framdörrarna) och under hösten 
(då framdörrarna öppnades igen) flyttats tillbaka till den främre dörren.  
 
Marknadsföringsinsatser som planerats har under året anpassats efter rådande situation och 
därmed hållit nere nivån på kostnaderna. 
Medarbetare på kundtjänst och kundcenter har stöttat övrig verksamhet med tid så att tillfällig 
personal inte behövt anställas för att lösa behoven i verksamheten. 
 



Nyckeltal  
Självfinansieringsgraden för 2021 uppgår till 36,6 procent då det årliga (under året höjda) 
regionbidraget samt de övriga bidragen på totalt 668 miljoner kronor (se ovan) räknats bort.   
För helår 2020 låg självfinansieringsgraden på 35,9 procent. 
Orsaken till den låga självfinansieringsgraden är de minskade biljettintäkterna hänförliga till  
Covid-19. 
 

Investeringar 

 

Uppföljning av trafikinvesteringar 
 
Spårvagn - Fyra spårvagnar togs emot under 2020 och de sista tre var förväntade att  
mottagningsgodkännas under första kvartalet 2021. På grund av problem med hjulskador har 
detta ej kunnat ske, men förhoppning finns att ta emot de resterande tre spårvagnarna  
under första kvartalet 2022. 
Total investeringsbudget uppgår till 297 miljoner kronor och fram till den 31 december 2021 
har 166 miljoner kronor investerats. 
 
Upprustning av Öresundstågen - Skånetrafiken har 44 stycken tågset som ska renoveras. 
Fram till den siste december 2021 har totalt 26 stycken av dessa renoverats och satts i trafik. 
Total investeringsbudget är 51 miljoner kronor och fram till den 31 december 2021 har 32 
miljoner kronor investerats. Samtliga tågset beräknas vara renoverade under 2023. 
 

Öresundståg - Skånetrafiken har under december 2021 tagit över ett av fyra tågset leasade 
via Transitio. Investeringen för det övertagna tågsetet uppgår till 60,1 miljoner kronor. 
Resterande tre tågset kommer enligt plan att tas över år 2025.  

 

ERTMS – Det nya signalsystemet ERTMS kommer att installeras på både Pågatåg och  
Öresundståg. Avtal med samma leverantör för installation på båda tågtyperna är tecknade  
och installationerna påbörjade. Den totala investeringsbudgeten är 438 miljoner kronor, och 
hittills har 68 miljoner kronor investerats. 
 

System 3 - Upphandlingen av System 3 överklagades och dom avkunnades till nackdel för  
Skånetrafiken. Beslut togs att inte göra om upphandlingen utan istället genomföra en förnyad 
behovsanalys av fordonsbehov för den framtida tågtrafiken. Rapport är redovisad om 
framtida behov av nya generations Öresundståg. Investeringen i sin ursprungliga form är 
därmed struken. 

 
Utrustningsinvesteringar 
 
Potten - Vad gäller investeringarna som ingår i Skånetrafikens årliga pott på 40 miljoner  

kronor har 22 miljoner kronor investerats under året. Investeringar har gjorts i utrustning till  

infotainment och teknisk utrustning till IT-system. Utfallet hade kunnat vara större för året, 

men leverantörerna av teknisk utrustning har under året haft svårt att leverera de varor som 

beställts med anledning av Covid-19. 

 

  



Miljöredovisning 
 

Regiongemensamma miljömål:  
1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 
2. Hälsosam miljö 
3. Hållbar resursanvändning 
4. Stark miljöprofil 

 
Skånetrafikens hållbarhetsarbete bygger på målen i Region Skånes Miljöprogram och 
Skånetrafikens Hållbarhetsprogram. Arbetet har under 2021 bedrivits strukturerat i enlighet 
med instruktionerna i Region Skånes miljöledningssystem som Skånetrafiken är en del av 
samt i enlighet med licenskraven för Skånetrafikens licens Bra Miljöval.   
 
Under 2021, precis som under 2020 producerade kollektivtrafiken mindre personkilometer 
jämfört med 2019. Främsta anledningen till detta är effekterna från Coronapandemin. Under 
2020 minskade personkilometrarna med 44 procent. Trafikens energianvändning och 
klimatprestanda mäts i kilowattimmar respektive gram koldioxid per personkilometer, dvs. 
bränsleförbrukningen och CO2-utsläpp som genereras genom användning av bränsle/energi 
sätts i relation till transporterad kund på fordonet. Därför påverkar även minskningar av 
personkilometrarna trafikens klimat – och energiprestanda (CO2- utsläpp och förbrukade 
kWh räknade per personkilometer) negativt. Exakta siffror för 2021 kan inte redovisas i 
denna verksamhetsberättelse då siffrorna inte är färdigrapporterade från trafikföretagens 
sida. Trafikföretagen har enligt avtal fram till den 31 januari på sig att rapportera kilometrar 
och bränslesiffror för föregående året. Sedan behöver Skånetrafiken kvalitetsgranska 
siffrorna med hjälp av fakturor från bränsleleverantörer innan dessa kan redovisas i Region 
Skånes miljöredovisning och Skånetrafikens hållbarhetsredovisning.  
 
Under 2021 infördes 82 nya elbussar i Malmös stadsbusstrafik. Genom att köra elbuss 
minskar energiförbrukningen med ca 70 procent och klimatutsläppen med ca 9 procent (den 
ganska stora klimatpåverkan från batteriproduktionen inräknad) jämfört med dagens 
förbränningsmotordrift med biogas. Avgaser faller bort helt och även bullernivåerna minskar i 
samband med eldrift. 
 

I mars 2021 antog Kollektivtrafiknämnden en ny version av styrdokumentet för 
Skånetrafikens hållbarhetsarbete. Dokumentet heter numera Hållbarhetsprogram för 
Skånetrafiken version 4. Programmet innehåller bland annat nya CO2-mål för trafiken (då det 
gamla CO2-målet uppnåddes i förtid) och nya inriktningsmål för Skånetrafikens 
tillgänglighetsarbete och arbete med barnrättsfrågor. Förvaltningen har under 2021 även 
tagit fram en handlingsplan för arbetet med att säkerställa barns rättigheter i kollektivtrafiken. 
En handlingsplan för förvaltningens fortsatta arbete med trafikens tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättningar och äldre kommer att utarbetas under 2022.   
 

Under 2021 pågick även ett löpande arbete för att kartlägga alla särskilt farliga kemikalier 
som är inbyggda i fordon för att säkerställa att varken kunder eller personal exponeras. Detta 
arbete kommer att fortsätta, fokus kommer att ligga på utfasning av oönskade ämnen. 
 

I juli 2021 fick Skånetrafikens resor en förnyad licens för Bra Miljöval från 
Naturskyddsföreningen. Den gamla licensen hade sagts upp av Naturskyddsföreningen på 
grund av ändrade licensvillkor. Skånetrafiken ansökte om en ny utökad licens Bra Miljöval. 
Numera är förutom resorna med buss och tåg (Pågatågen och Öresundstågen i Sverige) 
även resorna med spårvagn och alla serviceresor som utförs på biogas och förnybar el 
märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. 
 
Under höst 2021 startade Skånetrafiken upp ett arbete för att hantera hållbarhetsrisker i 
leverantörskedjorna med fokus på fordonsproduktion. Med hållbarhetsrisker i 



leverantörskedjorna menas bland annat risker kopplade till brott mot mänskliga rättigheter, 
grundläggande rättigheter i arbetslivet, arbetsmiljö, korruption och miljöförstöring. Arbetet 
kommer att bedrivas tillsammans med Västtrafik, Trafikförvaltningen i Stockholm och 
frivilligorganisationen Ethical Trade Initiativ, även trafikföretag och fordonstillverkare kommer 
att involveras.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet 
 
Krisberedskap 
 

Kollektivtrafik för tåg, buss och serviceresor är identifierat som samhällsviktig verksamhet. 
En Säkerhetsskyddsanalys har genomförts under 2021 i syfte att identifiera skyddsvärden i 
verksamheten som har en påverkan på Sveriges rikes säkerhet. Planering och arbete för 
ökad redundans kopplat till identifierade kritiska beroenden pågår över tid. Verksamheterna 
har identifierat risker och hot mot vår samhällsviktiga verksamhet främst kopplat till it- och 
informationssäkerhet och arbete pågår kontinuerligt med att vidta åtgärder. Skånetrafiken är 
kritiskt beroende av bland annat el och fordonsgas för att bedriva vår samhällsviktiga 
verksamhet. Under hösten har Dialog förts med Länsstyrelsen i Skåne samt 
Energimyndigheten om tillgången av fordonsgas och konsekvenserna av ett bortfall. 
 
Arbetet med verksamheternas kritiska beroenden fortgår både internt och inom SRSA forum 
i Regional regi. Dialog med myndigheter och länsstyrelsen kopplat till kritiska beroenden sker 
löpande. Under hösten kontaktades Skånetrafiken av Energimyndigheten som då såg en risk 
i att gasleveranserna till Sverige kunde påverkas under Q1 2022. Man ville från 
Energimyndigheten skaffa sig kännedom konsekvenserna för Regionens och Skånetrafikens 
gasberoenden. Arbetet med styrgas fick prioriteras och kommer rapporteras in till 
Länsstyrelsen under Q1 2022. Skånetrafiken arbetar vidare med frågor relaterade till civilt 
försvar och ska etablera en krigsorganisation. Vidare ska förvaltningen under 2022 
uppdatera instruktioner i upphandlingar kopplat till leverantörers och entreprenörers 
medverkan i Skånetrafikens/Region Skånes krisberedskap. En bättre krisberedskap och 
förvaltningens delaktighet i det civila försvaret kräver tydligare direktiv till upphandlade 
entreprenörer och vad som förväntas av dessa i kris samt höjd beredskap.  
 

Ledningsgruppen har under året genomfört en utbildning i Region Skånes stabsmetodik. 
Verksamhetsjouren har månadsvisa möten med erfarenhetsåterkoppling, information och 
utbildning. Sedan Skånetrafikens kundledningscentral startade och man införde operativa 
ledare så har behovet av verksamhetsjouren i det dagliga störningshanteringen minskat. 
Verksamhetsjouren har i större mån fått hantera press och media kopplat till störningar i 
trafiken. Ett behov att se över verksamhetsjourens roll och eventuellt behovet av en 
kommunikatör i beredskap har lyfts fram under senare delen av 2021. 
 
Informationssäkerhet 
Under 2021 har det genomförts riskanalyser i arbetet med bland annat Pandora samt för 
säljsystemet. Tredjelandsproblematiken har varit fokus för dessa analyser och arbetet med 
åtgärder fortsätter in i 2022. En inventering av tredjelandsöverföringar kommer ske under 
2022 som med största sannolikhet kommer innebära ytterligare arbete med riskanalyser och 
konsekvensbedömningar. En arbetsgrupp för informationssäkerhet och dataskydd bildades 
2021. Arbetsgruppen fokuserar på utbildning och informationssatsningar till medarbetare och 
chefer samt framtagande och utveckling av mallar och verktyg för det dagliga 
informationssäkerhetsarbetet. Arbetet följs bland annat upp i intern kontroll. Ett arkitekturråd 
arbetar med IT-säkerhetsfrågor och hanterar exempelvis åtgärder kopplat till infrastrukturen. 
Stödfunktionerna i förvaltningen bistår verksamheten vid riskanalyser av nya 
informationshanteringar eller utveckling av system och tjänster. Under 2022 planeras en 
satsning på ett nytt system för it-incidenthantering som ska förenkla och kvalitetssäkra 
incidenthanteringen. Regionalt stöd i form av ett årshjul för informationssäkerhet ska stödja 
verksamheterna i sitt systematiska arbete och kommer att införas under 2022. I-facts som är 
ett digitalt stöd vid informationsklassning och riskanalys kommer införas under 2022. 
 

  



Intern kontroll 
 

En bra intern kontroll bidrar till att bygga och stödja trygghet och tillit, förtroende, förbättring, 
utveckling samt ordning och reda. Med intern kontroll avses de strukturer, system och 
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs 
i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. 

 
 

Uppföljning och rapportering intern kontroll 2021 
Se bilaga Intern kontroll.   
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Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare 
   

Inför varje upphandling där en landstingskommunal angelägenhet överlåts för genomförande 
till privat utförare, sker ett gediget arbete med att utforma kravställning och avtalsvillkor 
utifrån juridiska och affärsmässiga aspekter. Krav som inte går att följa upp eller som vi inte 
avser genomföra uppföljning på, justeras eller stryks från kravställningen. Processen för 
framtagning av upphandlingsdokumentation tillser att rätt krav, med rätt nivåer och rätt syften 
ställs på utföraren och att det finns en plan och organisation för att hantera konsekvenserna 
av kravställningen.  
Skånetrafiken har en strukturerad organisation och ett väl utvecklat arbetssätt för att arbeta 
med uppföljning av avtal för privata utförare. Arbetssätt och processer kring uppföljning 
skiljer sig något mellan de olika affärsområdena, men med gemensam nämnare att det sker 
en systematisk uppföljning avseende krav, avvikelser och förbättringsåtgärder i nära 
samverkan med leverantörerna. 
 

Tåg 
Avtalen med våra trafikföretag är utformade med incitament och viten som ska styra mot en 
god leverans till kund. Parametrar som styr incitamenten är till exempel ökat resande, god 
punktlighet, bra information och bemötande mot kund och delar som styrs med viten är 
inställda turer, bristande störningshantering mm.  
Utöver de ekonomiska styrmedlen arbetar vi i god partnersamverkan med gemensamma 
verksamhetsplaner för att styra och utveckla affären löpande. Vid avvikelser från uppsatta 
mål arbetas det fram handlingsplaner för att styra uppdraget mot målen. Löpande uppföljning 
av avtalet sker i flertalet forum samt i en övergripande affärsledning som säkerställer en god 
leverans utifrån uppsatta mål.  
För att verifiera kundernas nöjdhet utförs det löpande kundmätningar ombord på tågen. 
Resultaten analyseras noga för att kunna sätta in rätt aktiviteter som leder till en ökad 
kundnöjdhet. Kundmätningarna ligger också till grund för de incitament som finns i avtalen. 
 

Buss 
Under 2021 har affärsområdet, bland annat, haft fokus på att sätta än tydligare processer 
och rutiner för uppföljning av våra trafikavtal. I våra trafikavtal grundas uppföljningen på mål, 
nyckeltal och beskrivning av genomförda aktiviteter. Utöver detta finns det flera incitament 
och viten som t ex reglerar nivån av utförd trafik och punktlighet. Produktionsnyckeltal och 
övriga mål och aktiviteter analyseras i månatliga uppföljningsmöten inom ramen för 
respektive trafikavtal. I det fall avvikelser konstateras i den löpande uppföljningen upprättas 
handlingsplaner och aktiviteter som stäms av i samband med möten med trafikföretagen. 
Utöver uppföljningsmöten träffas avtalsansvariga i särskilda avtalsmöten för att stämma av 
mer principiella frågor och övergripande aktiviteter. Externa kundundersökningar ombord på 
våra bussar genomförs, kundernas bedömning av leveransen inom olika kvalitetsområden 
avgör om de fastställda kvalitetsmålen har uppnåtts och även detta genererar bonus eller 
vite till trafikföretaget.  
 
Serviceresor  
Serviceresor har varje månad uppföljning av resultatet med de bolag man har avtal med. 
Verksamheten har kontinuerligt dialogmöten samt uppföljning enligt gällande avtal. Vid dessa 
möten gås resultat, kundärende och avvikelse igenom för att få en gemensam samsyn och 
verka för gemensamma lösningar. Vi har i våra avtal både bonus och vite som regleras varje 
månad. Revisioner av trafikföretag sker varje år och man jobbar både med avtalsparten men 
även med underleverantörerna. Syftet med det är att det ska vara ett lärande men också att 
tydliggöra vad man har förbundit sig till i avtalen. Ett arbetssätt som gagnar både kund, 
huvudman och avtalspart. 
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