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SL i korthet

Om AB Storstockholms Lokaltrafik

snabba fakta
Trafikförvaltningen och SL
Från och med den 1 januari 2013 har
de uppgifter som tidigare sköttes av
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
flyttats över till en förvaltning inom
Stockholms läns landsting – Trafikförvalt
ningen. Det innebär att alla anställda i
SL från och med årsskiftet har fått ny
anställning hos Stockholms läns landsting.
SL är även fortsättningsvis samlingsnamn
och varumärke för den upphandlade all
männa kollektivtrafiken i Stockholms län.
Verksamhetsidé
Trafikförvaltningen ska utifrån Stockholms
läns landstings krav och intressenters
förväntningar, föreslå och genomföra
regionala kollektivtrafiklösningar som
underlättar arbetspendling och förenklar
vardagen för alla i Stockholmsregionen.

Vision
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart
transportsystem bidrar till att Stockholm är
Europas mest attraktiva storstadsregion.
Utvecklingsmål
•• Kompetent strateg
•• Kompetent projektgenomförare
•• Affärsmässig beställare
•• Effektiv styrning
•• Attraktiv arbetsgivare
Trafikförvaltningens verksamhet
Trafikförvaltningen har det övergripande
ansvaret för att alla som bor i eller besöker
Stockholms län ska ha tillgång till en väl
utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektiv
trafik.
SL-trafiken bedrivs av företag som Trafikförvaltningen upphandlar på en fri och

Fakta verksamhet och ekonomi
Antal resenärer per vinterdag allmän kollektivtrafik
Andel nöjda kunder allmän kollektivtrafik, procent

2012

2011

763 000

739 000

73

73

10 700

10 700

55

–156

Årets intäkter, miljoner kronor

15 937

14 949

Biljettintäkter, miljoner kronor

6 505

5 870

41 045

39 093

Antal färdtjänst- och sjukresor, per dag
Resultat, miljoner kronor

Balansomslutning, miljoner kronor
Skattefinansieringsgrad, procent
Investeringar, miljoner kronor

45,8

49,1

4 287

4 439

konkurrensutsatt marknad. För att
kunna erbjuda en så bra trafik som
möjligt är det avgörande att förvaltningen
har ett affärsmässigt och förtroende
fullt samarbete med de företag som den
sluter avtal med. Trafikförvaltningen ska
vara expert på att övergripande planera,
beställa och följa upp trafik, samt förnya
och underhålla infrastrukturen. Trafikentreprenörerna svarar för den detaljerade
planeringen, själva trafiken och mötet
med kunderna.
Politisk styrning och finansiering
Trafikförvaltningen är förvaltningsorganisation under Trafiknämnden inom
Stockholms läns landsting. Landstingsfull
mäktige utser Trafiknämndens ledamöter.
Den upphandlade trafiken finansieras
i huvudsak med landstingsskatter och
inkomster från biljettförsäljning.
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Vd har ordet

Hållbara utmaningar för

växande kollektivtrafik
Stockholm fortsätter att växa med cirka
40  000 invånare varje år. Det motsvarar
i runda tal två fullsatta SL-bussar om
dagen. Den stora ökningen märks också
i siffrorna över det kollektiva resandet i vårt
län. Aldrig tidigare har SL-trafiken haft så
många dagliga resenärer som under 2012.
En vanlig vintervardag gjordes cirka 2,7
miljoner resor med den allmänna kollektiv
trafiken, det vill säga tunnelbanor, pendel
tåg, lokalbanor eller bussar. Utöver detta
står färdtjänstverksamheten för uppemot
10  700 resor per dag.
I grunden är det en positiv utveckling,
men den ställer också stora krav. När fler
reser ökar också belastningen på redan
befintlig infrastruktur. Det blir trängre på
tåg och bussar, samtidigt som behoven
av nya linjer och tätare trafik ökar. När
Stockholm växer måste därför kollektivtrafiken hålla jämna steg för att även i
framtiden kunna erbjuda miljöanpassade,
punktliga, tillgängliga och trygga resor.
Under 2012 har SL fortsatt arbetet med
en mängd stora och viktiga projekt. Dit
hör bland annat den kommande moderni
seringen av tunnelbanans Röda linje,
dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan
och förlängningen av Tvärbanan från
Alvik till Solna, som öppnar hösten 2013.
SL handlar upp kollektivtrafik på en
öppen och konkurrensutsatt marknad.
Därför har en stor del av det interna
förändringsarbetet koncentrerats på
att stärka kompetensen mot en än mer
effektiv beställarorganisation. Lands
tingets revisorer konstaterar att SL
under 2012 har vidtagit åtgärder för
4

att stärka den interna styrningen och
kontrollen och för att förbättra det eko
nomiska resultatet. Men vissa synpunk
ter kvarstår och det pågår ett systema
tiskt arbete för att åtgärda dessa.
Sedan 2009 har SL tydliggjort sitt sam
hällsansvar genom att delta i FN:s initiativ
för ansvarsfulla företag, Global Compact.
Det innebär att SL arbetar aktivt inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
miljö och att motverka korruption. I och
med landstingets nya trafikförsörjningspro
gram, som SL ska följa, kommer nu dessa
hållbarhetsfrågor också in på ett naturligt
och integrerat sätt i styrningen av hela SL.
Det är mycket bra.
Samtidigt måste SL bli bättre på att följa
upp de hållbarhetskrav som vi ställer på
våra entreprenörer och leverantörer. Som
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en betydande beställare av entreprenader,
varor och tjänster är just detta helt centralt
för att vårt hållbarhetsarbete ska uppfattas
som trovärdigt.
Året har också präglats av förberedelser
inför den övergång till förvaltningsorganisation som trädde i kraft den 1 januari 2013,
då SL:s medarbetare flyttades över till en
ny förvaltning inom Stockholms läns landsting – Trafikförvaltningen. Men det dagliga
arbetet för en attraktiv och väl fungerande
kollektivtrafik fortsätter precis som tidigare.
Jag vill tacka alla resenärer, medarbetare
och samarbetspartners för att ni bidrar
till SL:s vision om att göra Stockholm till
Europas mest attraktiva storstadsregion.  
Anders Lindström
Vd

Styrelseordförande har ordet

SL-trafiken växer snabbare än

inflyttningen
Genom SL Access har vi moderniserat
biljettsystemet och gjort det mer till
gängligt för resenärerna.
Jag tänker fortsätta arbetet med att
bygga ut och modernisera kollektivtrafiken. Samtidigt är det minst lika viktigt
att utveckla idéerna kring hur såväl den
spårbundna trafiken som buss- och båt
trafiken kan fortsätta att stärkas för att
kunna svara upp mot vad ett expansivt
Stockholms län behöver.

Vi har lagt ett händelserikt 2012 bakom
oss. I början av året trädde den nya
kollektivtrafiklagen i kraft, som innebär
att privata aktörer nu kan börja köra
kommersiell trafik. Stockholms läns
landstings första så kallade trafikförsörjningsprogram har också tagits
fram under året. Programmet utgör ett
strategiskt verktyg för att dels utveckla
kollektivtrafiken enligt den nya lagen,
dels klara av att nå branschens gemen
samma mål om en fördubblad mark
nadsandel för kollektivtrafiken. Under
2012 har även ett intensivt arbete pågått med att få den nya Trafikförvalt
ningen på plats till den 1  januari 2013.
Antalet resenärer under 2012 ökade med
3,3 procent till 763 000 dagliga resenärer.
Samtidigt växte Stockholms län med 1,7
procent fler invånare. Vi ökar alltså kollektiv-

trafikens andel snabbare än vad befolk
ningen gör. Det ställer stora krav på alla
oss som arbetar med frågor kopplade till
infrastruktur och kollektivtrafik: Vi måste
bygga nytt, modernisera det vi redan har,
våga tänka nytt samt skapa nya resvägar
och resmönster. Jag är stolt över Trafik
förvaltningens arbete med att utveckla
Stockholmsregionens kollektivtrafik till
en kollektivtrafik i världsklass. Det är ett
måste för regionens fortsatta attraktivitet
– men också för hela Sveriges tillväxt.

Trafikförvaltningens viktigaste uppgift
framöver är att få fler och mer nöjda
resenärer. Att öka det kollektiva resandet
är den enskilt mest betydelsefulla miljöinsatsen som Stockholms läns landsting
kan göra. Jag är därför stolt över förvalt
ningens hållbarhetsarbete inom ramen
för FN:s Global Compact som sedan
2009 genomsyrat förvaltningens arbete
med hållbar utveckling.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla
er som varje dag arbetar och reser med
kollektivtrafiken. Jag ser fram emot att
tillsammans med er fortsätta att utveckla
kollektivtrafiken i Stockholms län.
Christer G Wennerholm
Styrelseordförande

Kundnöjdhet och punktlighet ligger fort
farande på höga nivåer, även om vi alltid
måste sträva efter att bli ännu bättre.
Ordningsvakterna och trygghetsvärdarna
vid stationer och hållplatser har under
lättat resenärernas vardag. De har också
bidragit till en tryggare kollektivtrafik
framför allt för kvinnor och ungdomar.
SL ÅRSBERÄTTELSE 2012
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Förvaltningsberättelse
AB Storstockholms Lokaltrafik med organisationsnummer 556013-0683

Styrelsen och verkställande direktören för AB Storstockholms
Lokaltrafik avger härmed redovisning för bolagets och koncer
nens verksamhet räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss
och för personer med funktionsnedsättning samt för landstingets
trafikplanering och för att ta fram förslag till trafikförsörjnings
program.

1. Ägarförhållanden
SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL),
ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen omfattade
vid slutet av år 2012 moderbolaget, tre rörelsedrivande och fyra
vilande dotterbolag.
AB Storstockholms
Lokaltrafik
SL Infrateknik AB
100 %

SL HR-Service AB
(vilande) 100 %

AB SL Finans
100 %

SL Lidingö Trafik AB
(vilande) 96,7 %

Tågia AB
100 %

Fastighets AB
Viggstaberg (vilande)
100 %

Trafiknämnden har vidare det övergripande ansvaret för att planera
och upphandla trafiktjänster samt följa upp verksamheten.
SL ansvarar för att Trafiknämndens beslut verkställs inom ramen
för SL:s verksamhetsområde.
SL:s bolagsstyrelse består av politiker valda av landstingsfull
mäktige samt arbetstagarrepresentanter.

3. Verksamhet
SL har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller
besöker Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättill
gänglig och pålitlig kollektivtrafik. All trafik utförs av företag
som SL upphandlar i konkurrens.
SL ansvarar för drift och underhåll, investeringar samt utveckling
och marknadsföring av den allmänna kollektivtrafiken på spår
och väg samt den särskilda kollektivtrafiken avseende färdtjänst
resor och sjukresor.

SL Kundtjänst AB
(vilande), 100 %

Färdtjänstverksamheten är en resultatenhet inom SLL och ingår
inte i SL-koncernens finansiella rapportering.

I SL Infrateknik AB återfinns fordon som ägs av SL-koncernen
eller avses bli externfinansierade.
AB SL Finans svarar för finansiering av fordon.
Tågia AB utbildar inom underhåll och skötsel av spårbundna
fordon. Som ett led i renodlingen av SL:s roll och uppdrag har
SL fattat beslut om att sälja Industritekniska gymnasiet. Det sker
genom en överlåtelse av verksamheten från Tågia AB till nuvarande
personal. För att överlåtelsen ska kunna ske krävs att Skolverket
ger sitt tillstånd, vilket förväntas ske under 2013.

SL:s organisation
I syfte att utveckla SL till en tydligare och effektivare beställare
och strateg med hög kompetens genomfördes under 2011 en
omorganisation. Antalet anställda per den sista december 2012
uppgick till knappt 600 personer.
Styrelse
Juridik och
Internrevision

VD

I koncernen ingår de vilande bolagen Fastighets AB Viggestaberg,
SL Lidingö Trafik AB, SL HR-Service AB och SL Kundtjänst AB.
SL är dessutom delägare i AB Transitio vars verksamhet omfattar
förvärv och finansiering av fordon på uppdrag av delägarna. Beslut
om förändrat ägande i bolaget togs i Trafiknämnden den 25 oktober
2011, och under slutet av 2012 verkställdes ägarförändringen.
För SL:s del innebar det att ägandet minskade från 43,5 procent
ned till 14 procent.
Därutöver har SL en ägarandel i Samtrafiken i Sverige AB (2,12 pro
cent) vars verksamhet avser samverkan för att förbättra för kollektiv
trafikresenärer och verka för ökad kollektivtrafik i hela Sverige.

Ledningsstaben
Verksamhetsstyrning
och ekonomi

Strategisk
utveckling

Projekt och
upphandling

Trafikavdelningen

Verksamhetsplanering och målstyrning
I september 2012 tog landstingsfullmäktige beslut om ett nytt
trafikförsörjningsprogram. Det innefattar en övergripande
beskrivning av behovet av regional kollektivtrafik, en generell
beskrivning av standard för trafik, en övergripande beskrivning
av regioner, stråk och stomtrafik samt åtgärder för attraktivitet,
miljö och tillgänglighet.

2. Styrning
SLL äger AB Storstockholms Lokaltrafik och det är landstings
fullmäktige som utser ledamöterna i SL:s bolagsstyrelse och
ledamöterna i det politiska organet Trafiknämnden.
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Vid sidan av Trafikförvaltningens egna underlag bygger trafikför
sörjningsprogrammet bland annat på den regionala utvecklings
planen för Stockholms län (RUFS). Andra underlag är
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kommunernas exploateringsplaner, synpunkter från trafikföretag,
intresseorganisationer, myndigheter och politiskt styrande
dokument.
De övergripande målen samt visionen för kollektivtrafiken som
fastställs i trafikförsörjningsprogrammet kommer att utgöra
vision och övergripande mål i Trafikförvaltningens strategiska
karta. Förvaltningschefen preciserar och beslutar, inom ramen
för fullmäktiges och Trafiknämndens beslut, inriktningen för
verksamheten genom utvecklingsmål, verksamhetsidé samt
värderingar för Trafikförvaltningen i strategisk karta.
Målen i strategisk karta speglar:
•• kraven på yttre effektivitet – övergripande mål för SL-trafikens
totala attraktionskraft, värdeskapande och effektivitet
•• kraven på inre effektivitet – utvecklingsmål som pekar ut de
prioriterade områden inom vilka Trafikförvaltningen ska stärka
sin förmåga att leverera en attraktiv kollektivtrafik

VISION

ÖVERGRIPANDE
MÅL

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

En attraktiv
kollektivtrafik

Kompetent
strateg

UTVECKLINGSMÅL

Ekonomisk
effektivitet

Affärsmässig
beställare

Kompetent
projekt
genomförare

Effektiv
styrning

Attraktiv
arbetsgivare

VERKSAMHETSIDÉ

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

VÄRDERINGAR

Samverkan – Ansvar – Förtroende – Engagemang

Antalet personkilometer har fortsatt att utvecklas positivt
under 2012 och uppgick till 5 241 (5 073) miljoner kilometer,
en ökning med 3,3 (1,9) procent. Ökningen gäller samtliga
trafikslag.
Den totala trafikproduktionen mätt i sittplatskilometer ökade
med 0,8 (2,0) procent till 16 239 (16 115) miljoner kilometer.
Kunden i centrum
Sedan 2007 genomförs SL:s ombordmätning av Upplevd Kvalitet
varje månad. Den genomsnittliga nöjdheten för 2012 var 73 (73)
procent. Sett över året var kundnöjdheten något högre under
våren än under hösten.
Resegarantin fortsätter att utvecklas för att möta kundernas
krav och är en viktig service om det uppstår störningar i SLtrafiken. Garantin gäller för all SL-trafik i Stockholms län och för
pendeltågen även över länsgränserna till Bålsta respektive Gnesta.
Ersättning kan erhållas både för taxiresor och resor med bil.
Under 2012 uppgick antalet ersättningar till 33 663 (44 404)
stycken. Utbetald ersättning uppgick till 9,8 (13,8) miljoner kronor.
Förebyggande åtgärder för att reducera vandalisering och
klotter är fortsatt högt prioriterade. Trafikoperatörerna har ett
tydligt åtagande inom ramen för tecknade trafikavtal. Trots
förebyggande åtgärder och kostnadseffektiva lösningar har
kostnaderna under 2012 ökat från 11 miljoner kronor till
14  miljoner kronor.
Under våren 2012 började SL successivt att införa reskassan,
för att den under 2013 helt ska ersätta förköpsremsan. Reskassan kommer att förbättra tillgängligheten till SL:s sortiment.
I april införde SL också vilande biljetter på hela biljettsortimentet,
vilket ger kunden ökad valfrihet och trygghet då kunden i förväg
kan köpa biljetter för framtida resor.

4. Miljö
Strategisk karta är beslutad av SL:s styrelse. Måltal för de över
gripande målen och utvecklingsmålen fastställs och beslutas inom
ramen för framtagandet av verksamhetsplanen som sker årligen.
Resandet i länet
Stockholms län har den högsta marknadsandelen av kollektivtrafik i Sverige. En vanlig vintervardag 2012 reser över 750 000
personer med SL. Det trafikslag som har flest antal påstigande är
tunnelbanan med 43 (43) procent, därefter kommer buss med
41  (41) procent, pendeltåg med 10 (10) procent och lokalbanor
med 6 (6) procent. Fördelningen mellan trafikslagen är stabil
över åren.
Resandet med SL ökade under år 2012 med 3,3 (2,3) procent
jämfört med föregående år. Antalet påstigande en vanlig vinter
vardag uppgick till 2 703 (2 616) tusen. Antalet resenärer vinter
vardagar uppgick under 2012 till 763 (739) tusen per dag.

SL är certifierat enligt ISO 14001:2004 och är sedan år 2009
anslutet till Global Compact.
Global Compact är ett FN-initiativ för företag som vill ta ansvar
för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling baserad på 10
principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och
att motverka korruption.
SL bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
avseende mellanlagring av farligt avfall på bandepån Slakthuset.
Anmälan är gjord. Dessutom finns en anmälan till länsstyrelsen
om egna transporter av mindre mängder farligt avfall.
Övriga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter bedrivs av
SL:s entreprenörer där de har tillstånds- eller anmälningsplikt.
Under 2012 har SL inlett det miljömålsarbete som landstings
fullmäktige har beslutat om. Arbetet går under namnet Miljöutmaning 2016 och gäller åren 2012–2016. Miljöutmaningen
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omfattar 16 delmål inom områdena klimateffektivitet, resurseffektivitet och hälsofrämjande miljöarbete. För att göra det
tydligt vilka uppgifter som förvaltningar och bolag årligen ska
redovisa till SLL har det tagits fram ett dokument. Där anges
vilka mätmetoder som ska användas vid uppföljningen av målen.
Antalet bussar som drivs med förnybara drivmedel inom SLtrafiken ökar hela tiden. Vid årets slut drevs 650 (768) etanol
bussar, 267 (229) biogasbussar och 408 (211) bussar med ren
rapsmetylester (RME). Andelen bussar som drevs med förnybara
drivmedel uppgick till 63 (56) procent. Totalt fanns 2 114 (2  168)
bussar i SL-trafiken under 2012.

5. Säkerhet, trygghet, tillgänglighet och information
Säkerhet och trygghet
SL arbetar systematiskt och långsiktigt för att öka säkerheten
och tryggheten för resenärer, trafikoperatörer och andra som
kommer i kontakt med SL-trafiken. Samverkan med kommuner,
polis och frivilligorganisationer sker kontinuerligt.
Resan med SL ska upplevas trygg och säker för både resenärer
och de som arbetar i trafiken. SL arbetar med utbildade ord
ningsvakter och trygghetsvärdar som är fördelade mellan de
olika trafikslagen. Dessa, så kallade trygghetsresurser, finns till
för att öka tryggheten och hjälpa såväl resenärer som personal.
Särskilda trygghetsrum finns vid åtta större stationer utefter
tunnelbane- och pendeltågsnätet. Arbete sker löpande för att
ställa i ordning trygghetsrum vid fler stationer.

siktiga målet för tillgänglighetsarbetet är att ”SL:s allmänna
kollektivtrafik ska upplevas som det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning”.
Under årens lopp har SL gjort stora insatser för att förbättra
tillgängligheten i trafiken, främst när det gäller buss och tunnelbana. Arbetet med tillgängligheten sker på olika plan: förbättring
av information och kommunikation, utbildning och fortlöpande
utveckling av den fysiska miljön.
Andelen låginstegsbussar har under 2012 ökat från 94 procent
till 95 procent. I januari 2013 var andelen 98 procent.
Spårjusteringar för att minimera avstånd i höjd- och sidled har
genomförts på totalt 94 av 100 tunnelbanestationer. Samtliga
tunnelbanestationer är försedda med hiss.
Under 2012 har investeringarna i tillgänglighetsanpassningar
fortsatt. Investeringarna avser i huvudsak åtgärder i stationer
ifråga om plattformshöjd, hissar, rulltrappor och taktila ledstråk.
På busshållplatser har digitala skyltar satts upp under 2012,
vilket kommer att leda till mer tillförlitlig trafikinformation.
Ett arbete med en digital så kallad realtidsplattform har påbörjats
under året. Syftet är att ge resenärerna i tunnelbanan mer aktuell
information om olika störningar.

6. Personal
Ett intelligent brand-, rök- och gaslarm, GDS Sentio, är installerat
och i drift utefter tunnelbanans underjordsanläggningar.
Trygghetskameror finns installerade i all busstrafik. Trafikentre
prenörerna har fullt ansvar för utrustningen. Arbetet med att
installera trygghetskameror på pendeltågsstationer fortsätter
enligt plan.
Införandet av alkolås i SL-trafikens bussar blev fullt genomfört
i oktober 2012.
SL tecknade under året ett avtal med Hjärt-Lungfonden om
hjärtstartare för allmänheten. Dessa kommer att placeras ut på
vissa större tunnelbane- och pendeltågstationer under 2013.
Under 2012 har det pågått ett arbete i projektform med att
förnya alla säkerhetstillstånd för spårtrafiken, i och med över
gången till nya organisationen Trafikförvaltningen. Samtliga
nödvändiga nya tillstånd från Transportstyrelsen har blivit god
kända och gäller från och med den 1 januari 2013. I arbetet
har det också ingått att se över och uppdatera SL:s system för
säkerhetsstyrning.
Tillgänglighet och trafikinformation
SL:s styrelse antog 2006 ett program för ökad tillgänglighet för
resenärer med funktionsnedsättning. Målet för programmet är
att den som själv, eller med hjälp av en ledsagare, kan ta sig till
en station eller hållplats även ska kunna resa med SL. Det lång
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Det övergripande målet inom personalområdet är att SL ska vara
en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla med
arbetare som förverkligar bolagets vision och affärsidé.
Under 2012 har personalarbetet fokuserat på att anställa med
arbetare med kvalificerad kompetens, för att lösa det delvis nya
uppdraget inom ramen för omorganisationen från 2011.
Chef- och ledarskap
Under 2012 genomfördes flera aktiviteter inom ledarskapsområdet i en omfattande ledarskapssatsning, som tar sin bas i den nya
chefsrollen och de ledarkriterier som ryms inom den.
En tredjedel av SL:s chefer deltar i ett mentorsprogram inom
ramen för SLL. Under året har även ett internt ledarskapsprogram startats.
Arbetsmiljö och hälsa
SL har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön i företaget och
arbetar därför systematiskt för att säkerställa en god arbetsmiljö.
En av flera satsningar för att förebygga ohälsa är att erbjuda
samtliga anställda hälsoundersökning vartannat år. År 2012
utnyttjade 124 (168) medarbetare erbjudandet. Under året
nyttjade 406 (446) medarbetare SL:s friskvårdssubvention. Det
välutrustade ”gymmet” på Lindhagensgatan besöks varje vecka av
cirka 10 procent av SL:s medarbetare.
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Jämställdhet och mångfald
Jämställdhets- och mångfaldsplan finns och uppdateras årligen.
SL strävar efter en jämn könsfördelning i alla yrkesgrupper
inkluderat ledningsgrupper på olika nivåer i företaget.
I företagsledningen återfinns 3 (3) kvinnor och 7 (5) män. Bland
övriga chefer är andelen kvinnor 58 (46) procent. Se även not 4.

7. Risker och riskhantering
Riskbedömning
Sedan 2007 har ett omfattande arbete gjorts för att identifiera
och prioritera väsentliga risker i förhållande till SL:s möjligheter
att uppnå fastställda mål och riktlinjer. Riskhanteringen omfattar
åtta identifierade riskområden, bland annat omvärldsrisker,
verksamhetsrisker och finansiella risker.

För att säkerställa hanteringen i händelse av en allvarlig störning
eller kris finns funktionen Tjänsteman i Beredskap (TIB). TIB
finns i tjänst dygnet runt och har ett långtgående mandat att
hantera uppkomna händelser under tid då ordinarie befattnings
havare inte är tillgängliga. Om ett allvarligt läge övergår i krisläge
inträder den särskilda krisledningsorganisationen, som leds av
TIB tills ordinarie krisledning är på plats.
Målet för krishanteringen inom SL är att minska konsekvenserna
av en allvarlig störning och kris men också att minska riskerna för
sådana händelser. Detta kräver både en fungerande krisorganisa
tion och lärande av händelser. I syfte att utveckla krishanteringen
påbörjades en översyn av krisledningsmodellen i slutet av 2012.

8. Ekonomi
Verksamhetens utveckling

Riskhanteringen integreras i den strategiska och operativa
styrningen som ett naturligt led i den löpande planeringen,
uppföljningen och kontrollen.
Kontrollplanen följs upp och revideras årligen i enlighet med
SLL:s direktiv.
Försäkringsbara risker
SL har sedvanliga försäkringsprogram avseende egendomsoch ansvarsrisker för koncernen.

(Mkr)

2012

2011

2010

2009

2008

Biljettintäkter

6 505

5 870

5 370

5 217

5 099

Verksamhetsbidrag
SLL

6 402

6 296

6 099

5 945

5 685

Aktiverat arbete för
egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa
Köpt trafik

Finansiella risker
Styrelsen för SL fastställer årligen ”Riktlinjer för finansverksam
heten inom AB Storstockholms Lokaltrafik”. Riktlinjerna följer i
tillämpliga delar SLL:s finanspolicy.
Målet för den finansiella verksamheten är att säkerställa kortoch långfristig kapitalförsörjning samt uppnå lägsta möjliga
finansieringskostnad samtidigt som de finansiella riskerna
hanteras i enlighet med angivna riktlinjer. Genom samordning
av finansverksamheten inom SLL-koncernen bär AB SLL Internfinans huvudansvaret för hantering av de finansiella risker som
uppkommer inom SLL-koncernen. De risker som återstår för SL
är framför allt ränterisk i form av förändrad marknadsränta samt
administrativa risker.
SL hanterar de ränterisker och administrativa risker som
uppkommer inom finansieringsverksamheten genom ett aktivt
agerande, god kompetensförsörjning samt dokumenterade
rutiner och processer.
Utvecklingen på finansmarknaden har inneburit krav på ett aktivt
löpande arbete i samråd med SLL för att bevaka och säkerställa
att villkoren i ingångna finansiella avtal uppfylls.

Övriga kostnader
Finansnetto
Årets resultat
Balansomslutning
Skattefinansieringsgrad

93

94

119

89

54

2 937

2 689

2 536

2 597

2 267

15 937

14 949

14 124 13 848

13 105

–10 518 –10 092

–9 637

–8 561

–8 049

–4 633

–4 421

–4 496

–4 525

–4 119

–731

–592

–411

–348

–655

55

–156

–420

414

282

41 045

39 093

35 782

32 769

30 477

45,8 %

49,1 %

51,2 %

48,6 %

49,9 %

Skattefinansieringsgraden visar den andel av kostnaderna för
SL:s verksamhet som täcks av bidrag från SLL.
Baserat på SLL:s samlade skatteintäkter innebär detta att av
varje beskattad 100-lapp går 1,41 (1,46) kronor till SL. Sedan
början av 1990-talet har skattefinansieringsgraden sänkts från
cirka 70 procent till dagens nivå genom ökade intäkter.
Koncernens resultat
SL-koncernens intäkter uppgick till 15 937 (14 949) miljoner
kronor, en ökning med 6,6 (5,8) procent. Biljettintäkterna
svarade för 6 505 (5 870) miljoner kronor, en ökning med 635
(500) miljoner kronor motsvarande 10,8 (9,3) procent. Ökningen
består främst av intäkter från 30-dagarsbiljetter som ökat med
447 miljoner kronor från 2011, motsvarande 15,8 procent.

Se vidare not 11 och 23.
Krisberedskap
För att ha hög beredskap vid katastrofer och kriser finns en kris
organisation med utsedd krisledning.

Verksamhetsbidraget från SLL uppgick till 6 402 (6 296)
miljoner kronor, en ökning med 1,7 (2,8) procent.
Övriga rörelseintäkter såsom reklamintäkter, hyresintäkter
med mera uppgick till 2 937 (2 689) miljoner kronor.
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De totala rörelseintäkterna för moderbolaget uppgick till 14 593
(13 588) miljoner kronor.

7  (8) procent lokalbana, 44 (41) procent buss samt 7 (8) procent
trafikslagsgemensamt.

Koncernens rörelsekostnader uppgick till 15  151 (14  513) miljoner
kronor.

Investeringar
Investeringar uppgick till 4 287 (4 439) miljoner kronor, en för
ändring jämfört med föregående år med –152 (–223) miljoner
kronor. Investeringarna avser nyinvesteringar, investeringar till
följd av myndighetsbeslut samt ombyggnad av befintliga anlägg
ningstillgångar liksom investeringar i fordon och tekniska system.

Kostnaderna för köpt trafik uppgick till 10 518 (10 092) miljoner
kronor, en ökning med 4,2 (4,7) procent. Kostnadsökningen
innefattar framför allt nya avtal, trafikförändringar samt prisut
veckling. Av de totala rörelsekostnaderna svarar köpt trafik för
cirka 70 procent. Nivån är i stort sett oförändrad mellan åren.
Totalt uppgick årets personalkostnader till 452 (525) miljoner
kronor. Minskningen beror på de stora personalförändringarna i
samband med organisationsöversynen 2011.
Avskrivningar och nedskrivningar ingår i koncernens rörelse
kostnader med 1 890 (1 688) miljoner kronor. Av beloppet
hänför sig 635 (632) miljoner kronor till vagnar och fordon som
finansierats med finansiell leasing.
I årets rörelseresultat ingår ett realisationsresultat, framför allt
kopplat till avyttringen av Söderdepån till Stockholms stad, som
påverkat resultatet positivt med 114 miljoner kronor.
Under året har en tvist kopplat till leasingavtal med Handels
banken avslutats och påverkat koncernens resultat positivt
med 108 miljoner kronor.

Investeringarna i SL-trafiken framgår av följande tabell:
(Mkr)

2012

2011

2010

2009

2008

Tunnelbana

1 035

1 455

790

890

1 046

Pendeltåg

1 221

172

671

492

1 083

Lokalbana

1 407

1 307

1 900

1 101

520

Buss

428

1 251

886

521

431

Gemensamt/övrigt

196

254

415

858

453

Summa investeringar 4 287

4 439

4 662

3 862

3 533

–4,8

20,7

9,3

13,6

Förändring i procent

–3,4

Större investeringsprojekt 2012
Utbyggnad av Tvärbanans Solnagren
Projektet omfattar nytt dubbelspår från Alvik till Solna station, ny
depå i Ulvsunda, anpassning av befintlig Tvärbana till den utökade
trafiken, ny uppställningshall för nya fordon i Brommadepån och
nya spårfordon. Genomförandet pågår. Projektet beräknas vara helt
klart 2014, med etappvis trafikstart till Solna centrum från 2013.

Rörelseresultatet uppgick till 786 (436) miljoner kronor.
Koncernens finansnetto uppgick till –731 (–592) miljoner kronor.
Av beloppet hänför sig räntekostnader på 231 (230) miljoner
kronor till räntedelen i finansiella leasar.
Årets resultat har påverkats negativt med 90 miljoner kronor
beroende på en sänkning av diskonteringsräntan vid beräkningen
av pensionsskulden.
Årets resultat uppgick till 55 (–156) miljoner kronor.
Verksamhetens produktionskostnad per trafikslag
2012

2011

Tunnelbana

–3 400

–3 306

Pendeltåg

–1 864

–1 894

Lokalbana

–899

–916

–5 675

–5 014

–859

–975

–12 697

–12 105

(Mkr)

Buss
Trafikslagsgemensamt
Produktionskostnad
Sammanställningen avser moderbolaget AB SL.

Kostnaderna för trafikproduktionen har under 2012 ökat med
592 miljoner kronor eller 4,9 procent. Av produktionskostnaden
avser 27 (27) procent tunnelbana, 15 (16) procent pendeltåg,
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Roslagsbanans utbyggnad av dubbelspår
Utmed Roslagsbanan pågår ett omfattande arbete som inbegriper
utbyggnad av dubbelspår, nya depåer och nya fordon för att kunna
erbjuda jämn 15-minuterstrafik i steg ett och jämn 10-minuterstrafik i steg två. Utöver det här rustas fordon upp, stationer till
gänglighetsanpassas, depån vid Östra station får skalskydd och
längs sträckor som inte byggs om till dubbelspår görs bullerskyddsåtgärder.
Spårväg City
Arbetet med Spårväg City inkluderar nya spår från Djurgårds
bron till Ropsten, upprustning och delvis dubbelspårsutbyggnad
av Lidingöbanan, nya depåer för spårvagnar och bussar på Lidingö
samt inköp av fordon.
Finansieringen av SL:s investeringar
2012

2011

2010

2009

389

305

259

140

208

–

576

230

210

1 060

Lån SLL

2 000

3 500

3 500

2 000

1 000

Egna medel

1 898

58

673

1 512

1 265

Summa finansiering

4 287

4 439

4 662

3 862

3 533

(Mkr)
Statsbidrag
Finansiell leasing
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Under 2012 har SL erhållit 389 (305) miljoner kronor i statliga
investeringsbidrag. Investeringsbidrag har betalats ut av Trafikverket avseende utbyggnaden av Tvärbana norr mot Solna,
anslutningsspår med mera mellan Södertäljedepån och Södertälje
hamn och infartsparkering södra Norrtälje samt för investe
ringar på Roslagsbanan.
Andelen bussar som finansieras av SL genom finansiell leasing har
minskat något under året. Vid årsskiftet var 788 (845) bussar, av
totalt 2 114 (2 168) bussar i trafik finansierade via SL. Detta mot
svarar cirka 37 (39) procent av SL-trafikens bussflotta. Bussarna
hyrs ut till trafikentreprenörerna på marknadsmässiga villkor.

Nytt underhållsavtal
Under 2012 tecknades ett nytt underhållsavtal. Avtalet som
initialt gäller fem år omfattar ansvar att såväl planera som utföra
en stor del av underhållet på bana, el- och signalsystem i AB SL:s
infrastruktur. Entreprenörerna tog över ansvaret den 7 januari
2013. Upphandlingen ligger i linje med SL:s mål att utvecklas
som beställarorganisation.
Nytt biljettkontrollavtal
Under 2012 avslutades upphandlingen av ett nytt biljettkontroll
avtal. Från januari 2013 kommer ISS Facility att ha ansvar för
biljettkontrollen. Avtalet löper på tre år med möjlighet till förläng
ning med två år.

SL:s spårfordon finansieras huvudsakligen genom finansiell leasing.
Totalt uppgår antalet spårfordon i SL-trafiken till 884 (886) styck
en, varav tunnelbanevagnar svarar för 58 (58) procent eller 513
(513) stycken.
Likviditet och räntebärande skulder
Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 544 (1 032)
miljoner kronor. Av de likvida medlen är 417 (769) miljoner kronor
tillgodohavande på koncernkontot. Disponibel likviditet inklusive
outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 1 544 (2 032) miljoner
kronor.
Räntebärande låneskulder uppgick per den sista december 2012
till 13 636 (11 730) miljoner kronor, en ökning med drygt 16 (41)
procent.
Leasingfinansiering av fordon uppgick per den sista december
2012 till 11 554 (12 164) miljoner kronor.

9. Andra händelser
SL Access
Under 2012 infördes reskassan, den biljett som under 2013 helt
ska ersätta förköpsremsan. Reskassan är den sista delen av SL
Accessinförandet och kan ses som en slags digital plånbok, vilken
laddas med pengar som dras från kortet vid varje restillfälle.
Pendeltågstrafik till Uppsala
I december 2012 startade SL pendeltågstrafik till Uppsala. Den
nya linjen innebär att resenärer kan åka från Stockholm till
Uppsala utan att byta vid Upplands Väsby. Dessutom går den nya
pendellinjen via Arlanda, vilket skapar en direkt förbindelse mellan
Stockholm Central–Arlanda och Uppsala Central–Arlanda.
Byte av trafikentreprenör
Under 2012 har trafikområdena Bromma, Solna/Sundbyberg och
Sollentuna bytt trafikentreprenör inom trafikslag buss. Ny trafikentreprenör är Arriva som under året även tog över Nockebybanan, Saltsjöbanan och Lidingöbanan.

Vd AB Storstockholms Lokaltrafik
Anders Lindström tillträdde som Vd den 1 januari 2012.
Nya ägardirektiv samt ny bolagsordning
Den 4 december 2012 beslutade SLL att anta ny bolagsordning
och nya specifika ägardirektiv för SL.
Enligt bolagsordningen har SL till föremål för sin verksamhet att
inom Stockholms län med angränsande områden anordna lokal
och regional kollektivtrafik, inom ramen för meddelade tillstånd
anordna transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst),
äga och förvalta fast och lös egendom samt därtill hörande verk
samhet.

10. Fortsatt utveckling
Befolkningen i Stockholms län uppgår idag till drygt 2,1 miljoner
invånare. Stockholms län har för närvarande en befolkningsökning
på cirka 40 000 invånare per år. Fram till år 2020 förväntas
Stockholms län växa med runt 300 000 invånare. Befolkningstill
växten innebär en ökad belastning på trafiksystemet. Det är redan
nu trångt på vägar och spår, särskilt i de centrala delarna och
under högtrafik.
För Stockholmsregionen är det en stor utmaning och en avgörande
framtidsfråga att kollektivtrafiken kan utvecklas i åtminstone sam
ma takt som befolkningsutvecklingen och att hela transportsyste
met planeras för att kollektivtrafikandelen på sikt ska kunna öka.
Kollektivtrafiken har en avgörande betydelse för tillgängligheten i
länet. Belastningen på kollektivtrafiksystemet ökar och det finns
stora investerings- och utvecklingsbehov, som kommer att inne
bära ökade kostnader för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken står
inför betydande investeringar i spårvägar, fordon, trygghetsskapande åtgärder, miljö- och tillgänglighetsanpassningar. De
utökade lånebehov som dessa satsningar medför gör att de
finansiella kostnaderna kommer att öka under 2013.
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. Genom
den nya lagen ersätts de organ i respektive län som kallas trafik
huvudman med en regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM). För
Stockholms län är SLL regional kollektivtrafikmyndighet.
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11. Styrelsearbete

13. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik har under 2012
bestått av tre ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter.
Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Trafiknämndens förvaltningsorganisation
Inom ramen för landstingsfullmäktiges beslut den 6 december
2011 har det under 2012 beslutats om etablering av ny förvalt
ningsorganisation, Trafiknämnden (TN) med dess förvaltning (TF).
TN ska så långt det är juridiskt möjligt fatta samma typ av beslut
som bolagsstyrelsen gjorde före den 1 januari 2011.

Styrelsen har under året haft 19 styrelsemöten.
Arbetet följer av styrelsen fastställd arbetsordning vilken även
reglerar styrelsens och verkställande direktörens åtaganden
samt arbetsfördelningen dem emellan.

12. Resultatdisposition
Enligt upprättad balansräkning uppgår fritt eget kapital i moder
bolaget till 2 233 240 511 kronor. Avsättning till bundna reserver
behöver ej göras.
Till årsstämmans förfogande står följande resultatmedel:
Balanserad vinst

2 708 422 628 kronor

Årets resultat

–475 182 117 kronor
2 233 240 511 kronor

Den 4 december 2012 beslutades i landstingsfullmäktige att SL:s
personal den 1 januari 2013 skulle gå över från SL till TF. Till
gångar i SL ska förvaltas av personalen i TF. Trafiktillstånd för
järnvägar, avtal och tillgångar som inte är hänförliga till trafikverksamheten överförs 2013 till TF. Trafikverksamheten och
tillgångar kopplade till trafikverksamheten blir kvar i SL.
TF har fått i uppdrag att från den 1 januari 2013 förvalta SL:s
tillgångar och trafikverksamhet. Detta finns reglerat i ägardirektiv
och bolagsordning samt i ett samarbetsavtal mellan TF och SL.
SL:s verksamhet från 2013 beskrivs i avsnitt Nya ägardirektiv
samt ny bolagsordning.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning balanseras 2 233 240 511 kronor.

Från den 1 januari 2013 beslutar TN om allmän trafikplikt,
genomför upphandlingar med mera. De avtal som TN upphandlat
överlåts till SL efter ingåendet, men de förvaltas av TF genom
fullmakt att agera för AB SL:s räkning.

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och finansiella
ställning med mera hänvisas till efterföljande resultaträkningar,
balansräkningar och kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar.

Vd Anders Lindström är även förvaltningschef för TF.

Stockholm 2013-02-19
Erika Ullberg
Martin Lindahl
Arbetstagarrepresentant

Christer G Wennerholm		
Styrelsens ordförande
Anders Lindström
Verkställande direktör

Arne Grundberg
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avlämnats 2013-03-21
Ernst & Young AB
Magnus Fredmer
Auktoriserad revisor
Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2012 års granskning är avgiven 2013-03-21

14

SL ÅRSBERÄTTELSE 2012
‡ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Resultaträkning
KONCERNEN
(Mkr)

MODERBOLAGET

Not

2012

2011

2012

2011

1

12 907

12 166

12 907

12 166

93

94

93

94

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

2 937

2 689

1 593

1 328

Summa rörelsens intäkter

3

15 937

14 949

14 593

13 588

Rörelsens kostnader
Entreprenadkostnader, trafik

–10 518

–10 092

–10 544

–10 125

4

–452

–525

–446

–523

5, 9, 10, 11

–1 890

–1 688

–1 192

–1 002

12

–9

1

–

–

Övriga rörelsekostnader

8

–2 282

–2 209

–2 433

–2 190

Summa rörelsens kostnader

3

–15 151

–14 513

–14 615

–13 840

786

436

–22

–252

6

24

46

26

22

7, 11

–755

–638

–479

–341

–731

–592

–453

–319

55

–156

–475

–571

0

0

0

0

55

–156

–475

–571

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Andel i intresseföretags resultat

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader o liknande kostnader
Summa resultat från finansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
KONCERNEN
(Mkr)

Not

MODERBOLAGET

2012-12-31

2011-12-31

2012-12-31

2011-12-31

22

7

22

7

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

9, 25

Nyttjanderätter och tomträtter
Materiella anläggningstillgångar

10, 11, 25

Byggnader och mark

8 059

7 147

8 059

7 147

Spåranläggningar

8 075

7 303

8 075

7 303

Rullande materiel

11 494

12 023

369

388

1 926

1 727

1 926

1 727

Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott

9 124

8 318

7 624

7 830

38 678

36 518

26 053

24 395
175

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag

12

–

–

175

Aktier och andelar i intresseföretag

12

–

18

–

9

246

223

249

223

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar

51

63

9

18

297

304

433

425

38 997

36 829

26 508

24 827

13

412

199

424

199

23

600

538

591

520

87

–

87

–

–

–

1 107

108

259

200

252

198

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos SLL
Fordringar hos koncernföretag

3

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

16

21

14, 23

146

295

141

291

1 092

1 033

2 178

1 117

544

1 032

474

810

2 048

2 264

3 076

2 126

41 045

39 093

29 584

26 953
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KONCERNEN
2011-12-31

2012-12-31

2011-12-31

Aktiekapital

4 000

4 000

4 000

4 000

Bundna reserver/reservfond

1 982

1 983

14

14

5 982

5 983

4 014

4 014

911

840

2 708

2 615

55

–156

–475

–571

966

684

2 233

2 044

6 948

6 667

6 247

6 058

5

5

–

–

16

–

–

1 923

1 923

17, 18

984

1 067

984

1 020

19, 23

13 042

11 636

13 042

11 636
3 946

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

MODERBOLAGET

2012-12-31

(Mkr)

15

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Långfristiga lån från SLL
Långfristiga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Övriga långfristiga skulder

19, 20

5 541

5 107

4 433

11, 19, 20

10 795

11 408

2

2

29 378

28 151

17 477

15 584

594

94

594

94

15

–

15

–

23

1 249

1 102

1 130

999

3

–

–

192

120

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till SLL

23

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
	 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22

6

22

6

809

795

27

29

1 041

1 206

973

1 120

3 730

3 203

2 953

2 368

41 045

39 093

29 584

26 953

Inga

Inga

Inga

10

Inga

10

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

24
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Kassaflödesanalys
KONCERNEN
(Mkr)

Not

MODERBOLAGET

2012

2011

2012

2011

786

436

–22

–252

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

1 890

1 688

1 192

1 002

Avsättningar

5

–155

5

–108

15

Rearesultat försäljning/utrangering

–109

4

–112

3

Resultatförda näringsbidrag

–210

–227

–180

–201

Övrigt

Terminering US-lease
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital

69

–10

50

–19

2 271

1 896

820

548

–

–284

–

–284

21

22

12

10

–631

–551

–407

–326

1 661

1 083

425

–52

–213

–21

–225

–20
–566

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av varulager/förrådsmaterial
Ökning (–)/minskning (+) av fordringar

23

–64

–272

–27

–348

–330

–398

1 444

650

–402

–1 036

–4 287

–3 863

–3 259

–3 847

6

–

6

–

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

235

7

235

–

Erhållna förskott avseende fastigheter

300

–

300

–

–3 746

–3 856

–2 718

–3 847

2 000

3 500

2 000

3 500

–610

–653

–

–

Amortering av lån samt övriga skulder

–94

–94

–94

–94

Erhållet näringsbidrag

389

305

389

305

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

25

Försäljning av dotter- och intresseföretag

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Investeringslån SLL
Amortering av leasingskuld

Erhållet koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott
Förändring av övriga långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

14,  25

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

18

14,  25

–

–

333

869

156

420

156

420

3

–50

–

–

1 844

3 428

2 784

5 000

–458

222

–336

117

1 032

814

810

693

–30

–4

–

–

544

1 032

474

810

SL ÅRSBERÄTTELSE 2012
‡ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper

Skatter

De redovisningsprinciper som tillämpas vid upprättande av års
redovisning för koncernen och moderbolaget AB Storstockholms
Lokaltrafik överensstämmer med årsredovisningslagen (ÅRL)
och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar för
större bolag. FAR:s rekommendationer tillämpas ifråga om pen
sionsskuld och pensionskostnader (FAR 4). Redovisningsrådets
rekommendationer tillämpas i följande fall: RR 1:00 Koncernredovisning, RR 2:02 Varulager, RR 4 Redovisning av extraordinära intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelseändamål, RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip, RR 6:99 Leasingavtal, RR 7 Redovisning av kassaflöden,
RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser, RR 11
Intäkter, RR 12 Materiella anläggningstillgångar, RR 13 Intresseföretag, RR 15 Immateriella anläggningstillgångar, RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar, RR 21
Lånekostnader – med ett undantag enligt nedan, RR 23 Upplysningar om närstående samt RR 27 Finansiella instrument:
Upplysningar och klassificering. URA 1 Reala nollkupongsobliga
tioner tillämpas vid redovisning av nollkupongsobligationer.
Belopp anges i miljoner kronor (Mkr) om inget annat anges.

Koncernredovisning
Koncernens redovisning omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik
(moderbolaget) och de bolag där moderbolaget, direkt eller indi
rekt, har ett bestämmande inflytande vid årets slut. Koncernre
dovisningen har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Det
innebär att eget kapital i koncernen omfattar eget kapital i mo
derbolaget och den del av eget kapital i dotterbolagen som till
kommit efter förvärv eller bildandet av dotterbolaget. I konse
kvens med att koncernens bolag inom en överskådlig framtid
inte kommer att betala inkomstskatt redovisas de enskilda bola
gens obeskattade reserver till sin helhet bland koncernens bundna
reserver (Se Skatter).
Internförsäljning, internvinster och övriga mellanhavanden inom
koncernen har eliminerats i koncernredovisningen.

Minoritetsintresse
Minoritetsintresse är den del av dotterbolagets resultat och nettotillgångar som inte direkt eller indirekt ägs av moderbolaget.

Intresseföretag
Företag där koncernens röstinnehav uppgår till minst 20 procent
och högst 50 procent, eller där koncernen på annat sätt har ett
betydande inflytande betecknas som intresseföretag. Innehav i
intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Är koncer
nens andel av ett intresseföretags förlust lika stor eller större än
innehavet redovisas innehavet till noll. Vinster uppkomna senare
redovisas först när tidigare ej redovisade förluster har täckts.

SL redovisar aktuell och uppskjuten skatt i den mån det före
kommer. För närvarande redovisas inga skatter för moderbola
get och dess helägda dotterbolag. Moderbolaget har ackumule
rade underskottsavdrag som kan nyttjas i enlighet med gällande
skatteutjämningssystem. Med koncernbidrag samt aktieägartill
skott utjämnas de skattemässiga resultaten inom koncernen.

Rörelseintäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhålles
eller kommer att erhållas.
Inkomster från försäljning av biljetter i form av periodkort redo
visas linjärt över periodens löptid. Sålda ännu ej utnyttjade kort
redovisas som en förutbetald intäkt i balansräkningen. Biljetter
sålda i form av kuponger tas upp som intäkt vid försäljningstill
fället. Reskassan, en ”elektronisk plånbok” lanserades 2012. In
täkter från reskassan redovisas i takt med att resor genomförs.
Verksamhetsbidraget från SLL utgör ersättning för prestationer
beräknade enligt av SLL bestämd budget. SLL:s bidrag kan ändras
från år till år. Ändringar föranleds av ändrad verksamhet eller
kostnadsnivå för denna.

Aktiverat arbete för egen räkning
I posten aktiverat arbete för egen räkning redovisas utgifter för
det arbete som under räkenskapsåret lagts ned på egna tillgångar
och har balanserats som anläggningstillgångar. Timpriset baseras
på direkta och indirekta kostnader för tillverkning av tillgången.

Näringsbidrag
Intäktsredovisning av bidrag sker på ett sådant sätt att intäkten
redovisas i samma period som den kostnad stödet avser att täcka.
Avser bidraget att täcka kostnader under flera år fördelas det
över de år det avser. Avser bidraget att täcka redan gjorda för
luster ska det intäktsredovisas i sin helhet.
Erhållna näringsbidrag som är knutna till en anläggningstillgång
redovisas som långfristig, respektive kortfristig förutbetald intäkt i
balansräkningen och som intäkt i resultaträkningen fördelat på ett
systematiskt och rimligt sätt över tillgångens nyttjandeperiod.

Avsättningar
Avsättningar görs för förpliktelser som är ovissa med avseende
på belopp eller den tidpunkt då de kommer att regleras. Avsätt
ning i balansräkningen redovisas när det föreligger ett åtagande
som följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde
av resurser som utgör ekonomiska fördelar kommer att krävas
för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av be
loppet kan göras.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen
när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som
kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget och till
gångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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De immateriella tillgångarna värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv
ningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden.
Periodens avskrivningar redovisas som kostnad.
Avskrivningar baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod enligt följande:

Icke monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta
Icke monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländska
valutor redovisas till anskaffningsdagens kurs. Löpande värde
förändringar värderas till periodens genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser för icke monetära finansiella tillgångar och skulder
redovisas i samband med att vinst eller förlust realiseras.

Lånekostnader
Nyttjanderätter
Tomträtter

5 år
50 år

SL:s lånekostnader är räntekostnader för lån till investeringar i
anläggningstillgångar. Till SL:s lånekostnader räknas också ränte
delen i finansiella leasar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas vid förvärvet upp till anskaff
ningsvärde. Efter anskaffningstidpunkten redovisas de materiella
anläggningstillgångarna till anskaffningsvärdet med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det
avskrivningsbara beloppet periodiseras linjärt över tillgångens
nyttjandeperiod i syfte att återspegla hur tillgångens värde
successivt förbrukas. Periodens avskrivningar redovisas som
kostnad.
Avskrivningar baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod enligt följande:
Byggnader, markanläggningar och
förbättringar på annans fastighet
Spåranläggningar
Rullande materiel:
Bilar
Bussar
Spårbundna fordon
Inventarier

17–50 år
20–50 år
5
12
30
3–17

år
år
år
år

Varulager
Förrådsmateriel och varulager har värderats till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande
av anskaffningsvärdet tillämpas genomsnittsmetoden. Avseende
inkurans görs en individuell bedömning.
Pågående arbeten för annans räkning omfattar uppdrag på
löpande räkning där ersättning utgår för de utgifter som omfattas av avtalet. Uppdragsutgifter omfattar utgifter som har
direkt samband med det enskilda uppdraget.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas då de tas in i redovisningen första gången till den kurs som gäller på transaktions
dagen. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i
utländska valutor redovisas i balansräkningen omräknat till den
kurs som gäller på balansdagen. Då transaktionsdagskursen
eller den kurs som är framräknad i tidigare finansiella rapporter
skiljer sig från balansdagskursen uppstår en valutakursdifferens,
som redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på
fordringar redovisas bland ränteintäkter och liknande intäkter,
samtidigt som valutakursdifferenser på skulder redovisas bland
räntekostnader och liknande kostnader.
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SL:s lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de
hänför sig, med undantag för pendeltågen X60 där ränta ingår i
anskaffningsvärdet.

Leasing
Koncernen
SL som leasetagare
Finansiella leasingavtal, som i allt väsentligt överför alla sådana
risker och fördelar avseende den förhyrda tillgången som för
knippas med ägandet, redovisas i koncernen som tillgång i ba
lansräkningen från och med det att avtalet ingås. Tillgången
värderas vid leasingperiodens början till det leasade objektets
verkliga värde eller om lägre, till nuvärdet av minimileaseavgif
terna för leasingperioden. Betalningen av leasingavgifterna upp
delas i finansiella kostnader (ränta) och minskning av den finan
siella skulden (amortering) på ett sådant sätt att en konstant
räntesats på den redovisade skulden uppnås. De finansiella kost
naderna belastar resultatet.
Det avskrivningsbara beloppet för en leasad tillgång fördelas
över varje redovisningsperiod under den förväntade nyttjande
perioden enligt samma principer som gäller för andra tillgångar
av samma slag.
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och fördelar som för
knippas med ägandet faller på uthyraren klassificeras som ope
rationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationella
leasingavtal redovisas som kostnader i resultaträkningen och
fördelas linjärt över leasingperioden.
SL som leasegivare
Tillgångar för vilka operationella leasingavtal ingåtts fördelas i
balansräkningen på respektive tillgångsslag. De leasingintäkter
som uppstår periodiseras och intäktsredovisas linjärt under
leasingavtalets löptid, medan de kostnader som uppkommer,
inklusive avskrivningar, redovisas i resultaträkningen då de
uppstår. Avskrivningsreglerna följer de regler som gäller för
respektive tillgångsslag.
De direkta utgifter som uppstår då ett operationellt leasingavtal
ingås, ingår i det anskaffade värdet på den leasade tillgången
och kostnadsförs över leasingperioden.
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Moderbolaget
Finansiella leasingavtal redovisas hos moderbolaget enligt de
regler som gäller för operationella leasingavtal.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen utvisar in- och utbetalningar under perioden
hänförliga till den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Kassaflödesanalysen upprät
tas enligt den indirekta metoden, vilket innebär att kassaflödet från
den löpande verksamheten beräknas genom att nettoresultatet
justeras för:
•• poster i resultaträkningen som inte medför in- och
utbetalningar,
•• periodens förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder
samt
•• poster som ingår i kassaflödet för investerings- eller
finansieringsverksamheten.

Finansiella instrument
Värdering
Instrument som redovisas i balansräkningen omfattar likvida
medel, kundfordringar, obligationer, leverantörsskulder och
derivat såsom optioner, terminskontrakt samt ränteswapar. Vid
anskaffningstillfället, då SL blir part i finansiella avtalsmässiga
villkor, redovisas det i balansräkningen till anskaffningsvärdet
motsvarande verkligt värde. Efterföljande värdering sker anting
en till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde på sätt
som beskrivs nedan.

och effekten av ändrade räntenivåer. Derivatinstrumenten
värderas till anskaffningsvärde.
Skulder
Samtliga skulder redovisas vid efterföljande värdering till upplupet
anskaffningsvärde, vilket är summan av återstående betalningsåtaganden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre
än ett år, medan kortfristiga skulder har en löptid kortare än ett
år. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas
utan diskontering till nominellt belopp.

Ansvarsförbindelser
Upplysning om ansvarsförbindelse lämnas när:
a)	det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade
händelser vars förekomst kommer att bekräftas endast av
att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt
ligger inom företagets kontroll inträffar eller uteblir, eller
b)	ett åtagande som härrör från inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det
inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas
för att reglera åtagandet, eller åtagandets storlek inte kan
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Ställda panter
Som ställda panter redovisas sådana säkerheter, som ställts för
egna skulder eller förpliktelser och som motsvaras av en skuldeller avsättningspost i balansräkningen.

Koncernuppgifter
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig
heterna i avtalet realiseras, förfaller eller SL förlorar kontrollen
över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL),
organisationsnummer 556013-0683,
ägs av SLL, organisationsnummer 232100-0016.

Obligationer (EPUA)
Syfte med indirekt innehav av obligationer, så kallade EPUA
(Equity Payment Undertaking Agreements) är att innehavet ska
innehas stadigvarande i verksamheten. Skillnaden mellan an
skaffningsvärdet och inlösenvärdet periodiseras som ränta över
obligationens löptid. Fördelningen görs så att räntebeloppet i
procent av obligationens bokförda värde blir konstant över tiden.
Kundfordringar och lånefordringar
Kundfordringar och lånefordringar redovisas till det belopp som
förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts
individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas bland
rörelsens kostnader.
Likvida medel
Likvida medel består av tillgodohavande på bank samt tillgodo
havanden på SLL:s koncernkonto. Likvida medel redovisas till
nominellt belopp.
Derivatinstrument
Derivatinstrument utgörs av terminskontrakt, optioner och swapar,
som utnyttjas för att minska effekten av valutakursförändringar
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Not 1

Nettoomsättning

Transaktioner 2012 mellan moderbolaget och dotterbolagen
Koncernen

2012

Moderbolaget

2011

2012

Dotterbolag

2011

Försäljning
till

Köp
från

Fordringar Skulder
hos
till

Biljettintäkter

6 505

5 870

6 505

5 870

AB SL Finans

16

26

–

178

Verksamhetsbidrag SLL

6 402

6 296

6 402

6 296

SL Kundtjänst AB

–

–

–

8

12 907

12 166

12 907

12 166

SL Infrateknik AB

1

–

1 107

–

SL Lidingö Trafik AB

–

–

–

1

Summa

Tågia AB

Not 2

Summa

Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Fordonsuthyrning

2011

1 344

1 322

21

15

692

639

701

640

241

231

211

201

249

245

249

245

Hyresintäkter
Näringsbidrag m m

Moderbolaget

2012

1)

Reklamintäkter

2012

2011

Realisationsresultat försäljning
anläggningstillgångar

125

1

125

1

Övrigt

286

251

286

226

2 937

2 689

1 593

1 328

Summa
1)

Se not 22.

Not 3

–

–

5

26

1 107

192

Moderbolagets försäljning till andra företag inom koncernen utgjorde 0,1  (0,1)
procent av rörelseintäkterna. Motsvarande köp från övriga koncernbolag
utgjorde 0,2 (0,3) procent av moderbolagets rörelsekostnader.
Intressebolag
Vid köp och försäljning av tjänster och produkter mellan SL-koncernen och
intressebolag tillämpas marknadsmässiga priser. De affärsmässiga relatio
nerna med intressebolagen styrs av trafikavtal, hyresavtal med flera avtal.
Avtal med Transitio avser finansiering av fordon samt hyresavtal.

Transaktioner 2011 mellan koncernbolagen och intressebolagen
Intressebolag

Transaktioner med närstående koncernföretag

1
18

Försäljning
till

Köp
från

Fordringar Skulder
hos
till

AB Transitio

–

726

–

–

Summa

–

726

–

–

Vid köp och försäljning av tjänster och produkter mellan koncernföretag til�
lämpas självkostnadsprincipen. Moderbolaget fakturerar dotterbolagen för
administrativa kostnader.

I samband med lösen av US-leasar har AB SL Finans köpt pendeltåg- och
tunnelbanevagnar från AB Transitio.

AB SL Finans svarar för finansiering av ny- och reinvesteringar, främst av
spårfordon.

Transaktioner 2012 mellan koncernbolagen och intressebolagen
Intressebolag

I SL Infrateknik AB redovisas fordon som avses bli externfinansierade.
Tågia AB bedriver friskola på gymnasienivå inom ett specialutformat industri
program med inriktning på service och underhåll.

Försäljning
till

Köp
från

Fordringar Skulder
hos
till

AB Transitio

–

–

–

–

Summa

–

–

–

–

Försäljning till och köp från AB Transitio omfattar räkenskapsperiod till
2012-11-08, då SL:s ägande sjönk från 43,5 procent till 14 procent.

SL HR-Service AB, SL Lidingö Trafik AB, Fastighets AB Viggestaberg och
SL Kundtjänst AB har inte bedrivit någon verksamhet under året.
Transaktioner 2011 mellan moderbolaget och dotterbolagen

Transaktioner 2011 mellan moderbolaget och intressebolagen

Dotterbolag

Intressebolag

Försäljning
till

Köp
från

AB SL Finans

Fordringar Skulder
hos
till

16

33

–

106

SL Kundtjänst AB

–

2

–

8

SL Infrateknik AB

1

–

108

–

SL Lidingö Trafik AB

–

–

–

2

Tågia AB
Summa

22

1

–

–

4

18

35

108

120

Försäljning
till

Köp
från

Fordringar Skulder
hos
till

AB Transitio

–

284

–

–

Summa

–

284

–

–

SL har finansierat termineringskostnader i samband med avslut av US-leasar i
AB Transitio.
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Transaktioner 2012 mellan moderbolaget och intressebolagen
Intressebolag

Försäljning
till

Köp
från

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
Löner och andra
ersättningar totalt

Fordringar Skulder
hos
till

AB Transitio

–

–

–

–

Summa

–

–

–

–

Moderbolaget

2012

2011

2012

260

291

164

208

(49)

(93)*

(varav pensionskostnader)

Försäljning till och köp från AB Transitio omfattar räkenskapsperiod till
2012-11-08, då SL:s ägande sjönk från 43,5 procent till 14 procent.

Dotterbolagen

6

3

(varav pensionskostnader)
SLL
AB Storstockholms Lokaltrafik är ett av SLL helägt dotterbolag. Av SL-kon
cernens totala inköp och försäljning avser 0,2 (0,2) procent av inköpen och
0,3 (0,3) procent av försäljningen andra företag och enheter inom SLL.

(varav pensionskostnader)

Övrigt
För information om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare
se presentation av SL:s styrelse och företagsledning samt i not 4.

Löner och andra ersättningar

Koncernen totalt

Styrelse och vd
Övriga

Sociala kostnader
Övriga personalkostnader
Totalt

Koncernen totalt
2011

2012

2

3

2

3

261

294

257

288

263

297

259

291

166

204

164

208

23

24

23

24

189

228

187

232

452

525

446

523

Koncernen totalt
Antal anställda per
31 december

Antal anställda

Varav kvinnor

2012

2011

2012

2011

548

573

242

251

8

15

2

5

556

588

244

256

2012

2011

2012

2011

Moderbolaget

569

605

271

284

Dotterbolagen

8

8

2

2

577

613

273

286

Koncernen totalt

166

204

(49)

(86)

Övriga anställda

2012

2011

2012

2011

2,4

3,5

257,2

287,3

–

–

3,6

6,4

2,4

3,5

260,8

293,7

Könsfördelning

Styrelse
Företagsledning
Ledande befattningshavare i db, vd

2012

2011

Antal

Varav
kvinnor

Antal

Varav
kvinnor

3

1

3

1

10

3

8

3

2

1

2

1

Förmåner till ledande befattningshavare:
Löner och ersättningar till styrelse, vd och vvd i AB SL har uppgått till 2 388
(3 515) tkr, varav till vd och vvd med 2 360 (3 487) tkr. Av AB SL:s pensions
kostnader avser 519 (918) tkr vd och vvd.

Antal anställda, löner och ersättningar

Dotterbolagen

–4
(–7)*

2011

Av koncernens sociala kostnader utgör pensionskostnader till vd,
vvd och vd i dotterbolag 0,5 (0,9) Mkr.

Moderbolaget

2
(–)

Moderbolaget

2012

Av sociala kostnader utgör pensionskostnader till vd och vvd
i moderbolaget 0,5 (0,9) Mkr.

Medelantal anställda
(årsarbetare)

297

Styrelse och vd

Dotterbolagen

Personal
Koncernen

263

2011

* Pensionsavsättning i SL HR-Service AB 7 Mkr har överförts till AB SL. Se not 18.

Moderbolaget

Not 4

Sociala kostnader

Vd:s pensionslösning följer reglerna enligt SLL:s chefspension. Chef som
omfattas av SLL:s chefspension kan avstå från pensionsförmånerna i KAP-KL
och i stället själv välja att placera hela pensionspremien. Premiens storlek
motsvarar i princip landstingets kostnad för pensionsförmåner i KAP-KL.
Vid uppsägning av vd från företagets sida utgår lön under 24 månader, dock
längst till pensionsåldern uppnås. I det fall vd erhåller annan förvärvsinkomst
ska uppsägningslönen under de sista tolv månaderna samordnas på så sätt
att uppsägningslönen minskas med 100 procent av den nya förvärvsinkomsten.
Uppsägningstid initierad av vd är 6 månader.
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Not 5

Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Koncernen

2012

Not 8

Moderbolaget

2011

2012

2011

Arvoden och övrig ersättning till revisorer

Moderbolagets arvoden och ersättningar till revisorer omfattar även dotter
bolagen. Undantaget är revisionsuppdrag i Tågia, som fakturerats med 0
(157) tkr.

Avskrivningar
–7

–1

–7

–1

Byggnader och mark

Immateriella tillgångar

–444

–341

–444

–341

Spåranläggningar

–453

–401

–453

–401

Rullande materiel

–739

–725

–41

–39

Maskiner och inventarier

–247

–220

–247

–220

–1 890

–1 688

–1 192

–1 002

Summa avskrivningar

Not 6

Ränteintäkter och liknande intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

9

9

9

9

13

8

3

1

Ränteintäkter från SLL
Ränteintäkter från övriga
Valutakursförlust på kortfristiga
fordringar, netto

–31

–3

–

–

Övriga finansiella intäkter

33

32

14

12

Summa

24

46

26

22

Not 7

Räntekostnader och liknande kostnader
Koncernen

2012

Moderbolaget

2011

2012

2011

Ränta på lån från SLL

–451

–387

–400

–317

Ränta finansiell leasing

–231

–230

–

–

–73

–19

–79

–24

Ränta, övriga
Valutakursförlust på skulder,
netto
Summa

–

–2

–

–

–755

–638

–479

–341

Koncernen

Revisionsuppdrag

2011

2012

2011

1 688

1 240

1 688

1 109

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

463

23

463

23

Skatterådgivning

117

373

117

347

Övriga tjänster

1 923

447

1 923

447

Summa Ernst & Young

4 191

2 083

4 191

1 926

Revisionsuppdrag

600

–

600

–

Summa Landstingsrevisorerna

600

–

600

–

4 791

2 083

4 791

1 926

Totalt

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsupp
gifter som det ankommer på företagets revisorer att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Övriga tjänster avser råd
givning vid sidan av revisionsverksamhet.
Landstingsrevisorernas ansvar, på uppdrag av lekmannarevisorerna, är att
granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits
enligt fullmäktiges uppdrag.

Not 9

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätter, hyresrätter och programvara
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan
Omföring från pågående
nyanläggningar

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

23

18

23

18
5

17

5

17

–14

–

–14

–

–

–

–

–

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

26

23

26

23

Ingående avskrivningar, 1 jan

–9

–9

–9

–9

Årets avskrivningar

–7

–1

–7

–1

Försäljningar/utrangeringar

7

–

7

–

Omklassificeringar

–

1

–

1

Utgående ack avskrivningar, 31 dec

–9

–9

–9

–9

Ingående nedskrivningar, 1 jan

–7

–7

–7

–7

7

–

7

–

–

–7

–

–7

17

7

17

7

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ack nedskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde, 31 dec

24

Moderbolaget

2012
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar

Goodwill
Koncernmässig goodwill kopplad till förvärv av aktier i Tågia AB.
Koncernen

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan

4

4

–

–

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

4

4

–

–

Ingående nedskrivningar, 1 jan

–4

–4

–

–

Utgående ack nedskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde, 31 dec

–4

–4

–

–

–

–

–

–

Omföringar från pågående nyanläggningar till övriga tillgångsslag inom
materiella anläggningstillgångar redovisas som omföring från pågående
nyanläggningar.
Byggnader och mark
Tillgångsslaget Byggnader och mark omfattar byggnader, byggnadstillbehör,
mark, markanläggningar samt förbättringsutgifter på annans fastighet.
Koncernen

2011

2012

2011

Ingående anskaffningsvärden,
1 jan
11 379

10 526

11 380

10 527

71

–

71

–

1 363

849

1 363

849

–247

–

–247

–

59

4

58

4

Utgående anskaffningsvärden,
12 625
31 dec

11 379

12 625

11 380

Ingående ack avskrivningar,
1 jan

–4 221

–3 880

–4 222

–3 881

–444

–341

–444

–341

Försäljningar/utrangeringar

157

–

157

–

–58

–

–57

–

Investeringar
Pågående immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan

–

9

–

9

Investeringar

5

–

5

–

Omföring till övriga immateriella
anläggningstillgångar

–

–5

–

–5

Försäljningar/utrangeringar

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

–4

–

–4

Moderbolaget

2012

Omföring från pågående
nyanläggningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Årets avskrivningar

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

5

–

5

–

Omklassificeringar

Utgående redovisat värde, 31 dec

5

–

5

–

Utgående ack avskrivningar,
31 dec

–4 566

–4 221

–4 566

–4 222

Ingående ack nedskrivningar,
1 jan

–11

–11

–11

–11

Försäljningar/utrangeringar

11

–

11

–

–

–11

–

–11

8 059

7 147

8 059

7 147

Utgående ack nedskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde,
31 dec
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Spåranläggningar

Maskiner och inventarier

Spåranläggningar omfattar banöverbyggnader, underbyggnader samt el- och
signalsystem.

Som maskiner och inventarier klassificeras inventarier, verktyg,
IT-inventarier, datorer och konst.

Koncernen

2011

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan 10 558

10 254

Investeringar
Omföring från pågående
nyanläggningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

–

–

2012

2011

10 558 10 254
–

–

1 233

304

–

–57

–

Försäljningar/utrangeringar

34

–

34

–

Omklassificeringar

11 768 10 558

Ingående ack avskrivningar, 1 jan

–3 255

–2 854

–3 255 –2 854

–453

–401

Omklassificeringar
Utgående ack avskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde, 31 dec

–453

–401

49

–

49

–

–34

–

–34

–

–3 693

–3 255

–3 693

–3 255

8 075

7 303

8 075

7 303

Spårbundna fordon och bussar ingår i balansposten rullande materiel. I kon
cernen redovisas fordon som innehas genom finansiell leasing. Upplysning
om leasat rullande materiel finns i not 11.
Koncernen

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan 17 890

17 417

557

560

576

–

–

3

Omföring från pågående
nyanläggningar

210

–

22

–

Försäljningar/utrangeringar

–75

–102

–3

–3

–

–1

–

–

Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

18 028

17 890

576

557

Ingående ack avskrivningar, 1 jan

–5 867

–5 235

–169

–131

–739

–725

–41

–39

72

92

3

1

–

1

–

–

–6 534

–5 867

–207

–169

Ingående nedskrivningar, 1 jan

–

–14

–

–

Omklassificeringar

–

14

–

–

–

–

–

–

11 494 12 023

369

388

Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack avskrivningar,
31 dec

Utgående ack nedskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde, 31 dec

26

2012

2011

2 888

2 535

2 888

2 535

3

6

3

6

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec
Ingående ack avskrivningar, 1 jan
Årets avskrivningar

480

349

480

349

–202

–2

–202

–2

5

–

5

–

3 174

2 888

3 174

2 888

–1 161

–943

–1 161

–943

–247

–220

–247

–220

166

1

166

1

–6

1

–6

1

–1 248

–1 161

–1 248

–1 161

1 926

1 727

1 926

1 727

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack avskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde, 31 dec

Pågående nyanläggningar och förskott

Rullande materiel

Investeringar

2011

Investeringar

304

Moderbolaget

2012

Omföring från pågående
nyanläggningar

–57

11 768 10 558

Försäljningar/utrangeringar

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan

1 233

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

Årets avskrivningar

Koncernen

Moderbolaget

2012

Pågående nyanläggningar omfattar fordon som inte tagits i bruk och pågå
ende investeringar i SL-trafikens infrastruktur, vilka inte blivit färdigställda.
Som exempel på infrastruktur kan nämnas utbyggnader av och ersättningsin
vesteringar i stationer, banor, fordonsdepåer, bussterminaler och infartspar
keringar samt nyinvesteringar i bland annat utbyggnad av tvärbana norr mot
Solna och dubbelspår på Roslagsbanan.
Koncernen

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan

8 318

5 977

7 830

5 491

Investeringar

4 205

3 857

3 181

3 841

–3 303

–1 502

–3 115

–1 502

–

–

–188

–

–96

–14

–84

–

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

9 124

8 318

7 624

7 830

Utgående redovisat värde, 31 dec

9 124

8 318

7 624

7 830

Omföring till övriga
anläggningstillgångar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

I årets investeringar ingår förskott med 80 (24) Mkr i koncernen och i moder
bolaget 80 (23) Mkr. Under året har i koncernen 18 (17) Mkr förskott reglerats
och i moderbolaget 18 (17) Mkr. Försäljningar/utrangeringar avser överlåtelse
till dotterbolag, där den totala resultateffekten för moderbolaget är noll.
Omklassificeringar avser upparbetningar, vilka har omvärderats och bokförts
mot resultatet.
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Not 11 Leasingavtal

De operationella leasingavtalen löper med fast belopp, undantaget bussarna
för vilka leasingavtal löper med rörlig ränta.

Svenska leasingavtal
Finansiella leasingavtal där SL är leasetagare
Utöver egna anläggningar har SL-koncernen under året genom finansiella
leasingavtal disponerat anläggningstillgångar (spårfordon och bussar). Finansiellt
leasade tillgångars bokförda värde i koncernen uppgick på balansdagen till:
Rullande materiel
2012-12-31

2011-12-31

15 808

15 875

Anskaffningsvärde
Avgår ackumulerade
avskrivningar

–5 164

–4 592

Bokfört värde finansiellt
leasade tillgångar

10 644

11 283

635

632

Årets avskrivningar och
nedskrivningar uppgår till

Leasingskulden uppgår till 11 554 (12 164) Mkr. Av leasingskulden har 10
794 (11 407) Mkr redovisats som långfristig skuld och kommande års amor
teringar samt lösen 760 (757) Mkr som kortfristig skuld. Dessa leasingenga
gemang redovisas i SL-koncernens balansräkning. I SL-koncernens resultat
räkning redovisas kostnaden för leasade fordon som räntekostnad 231 (230)
Mkr, vilket motsvarar räntedelen av leasingavgifterna, samt som avskrivning
635 (632) Mkr.
SL-koncernens finansiella leasingavtal löper med rörlig ränta. De SL-bolag som
tecknat avtalen är moderbolaget AB SL samt dotterbolaget AB SL Finans.
Framtida betalningsåtaganden för befintliga leasingavtal fördelar sig enligt
nedan, beräknat efter en ränta på 1,8 procent 2013, 2,0 procent 2014 och
2,2 procent 2015 och framåt.
Sammanställningen avser åtagande för vagnar och bussar:
Koncernen

Minimileaseavgifter
inkl lösen

Nuvärde
1 000

2013

1 022

2014–2017

6 468

5 968

2018 och senare

5 587

4 645

Koncernen

Minimileaseavgifter

2013

1 306

2014–2017

4 564

2018 och senare

596

Amerikanska leasingavtal
SL och SL Finans har under 2001, 2002 och 2003 genomfört leasingtrans
aktioner med amerikanska banker som investerare avseende spårfordon. I
dessa finansiella transaktioner har SL åtagit sig att under löptiden betala
leasingavgifter. Till säkerhet för detta har erforderliga medel dels deponerats
på konto i bank med rating AA, dels placerats i värdepapper med rating
AA–AAA.
Mottagna förskottsbetalningar och lämnade depositioner nettoredovisas i
balansräkningen. Avtalen har utarbetats och granskats av juridisk expertis i
Sverige och USA och följer vad som är sedvanligt för denna typ av transaktion.
SL står en kreditrisk om säkerheten försämras. SL har då möjlighet att byta till
annan bank med bättre rating eller ställa kompletterande säkerheter.
De senaste årens utveckling på finansmarknaden har lett till att kompletterande
säkerhet i form av bankgarantier uppgående till sammanlagt 123 miljoner USD
har ställts ut för att uppfylla villkoren i ingångna leasingavtal. Avtal om kredit
löfte har tecknats för att säkerställa möjligheterna att vid behov ställa ytterligare kompletterande säkerheter.
SL:s och SL Finans åtaganden under såväl de svenska som de amerikanska
leasingavtalen är garanterade av SLL. Om SLL:s rating (för närvarande AA+
hos Standard & Poor´s) sänks under viss avtalad nivå ska SL komplettera
garantin, för i första hand de amerikanska leasingavtalen, med bankgaranti
eller liknande.
SL:s bedömning är, att sannolikheten för att ett amerikanskt leasingavtal med
SLL som garant ska behöva avslutas i förtid på grund av bristande avtalsefter
levnad är låg, varför inget åtagande har tagits upp under ansvarsförbindelser.

Operationella leasingavtal där SL är leasetagare
Sammanställningen avser vagnar:
Moderbolaget

Förfallotidpunkten för av koncernen erhållna framtida minimileaseavgifter
från icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelar sig enligt ned
an. Sammanställningen avser bussar, tunnelbanevagnar, pendeltåg samt
lokaltåg/spårvagnar. Leasingintäkter för bussar är beräknade efter en ränta
på 1,8 procent 2013, 2,0 procent 2014 och 2,2 procent 2015 och framåt.

Minimileaseavgifter
inkl lösen

2013

165

2014–2017

–

2018 och senare

–

Finansiella leasingavtal där SL är leasegivare
SL-koncernen har inte några finansiella leasingavtal där koncernbolag är
leasegivare.
Operationella leasingavtal där SL är leasegivare
Sammanställningen avser rullande materiel.
Anskaffningsvärde 2012-12-31
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
2012-12-31

17 734
–739
–6 960
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Not 12 Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag m fl
Moderbolaget
Bokfört värde
Org.nummer

Säte

Eget kapital

Årets resultat

2012-12-31

2011-12-31

AB SL Finans

556402-7166

Stockholm

1 000

100,0 %

0,1

484,6

0,1

0,1

SL HR-Service AB 2)

556402-7190

Stockholm

1 000

100,0 %

0,1

1,0

0,1

0,1

SL Kundtjänst AB 2)

556401-0022

Stockholm

1 000

100,0 %

7,2

2,3

0,1

0,1

SL Infrateknik AB

556402-4684

Stockholm

1 000

100,0 %

1,3

–57,8

174,9

174,9
–

Koncernföretag

Antal andelar Ägd andel1)

SL Lidingö Trafik AB2) 3)

556011-3267

Stockholm

11 609

96,74 %

138,0

–

–

Tågia AB

556591-7233

Stockholm

3 000

100,0 %

3,7

4,3

–

–

Fastighets AB Viggestaberg2)

556094-4158

Stockholm

1 000

100,0 %

0,1

–

0,1

0,1

175,3

175,3

Summa aktier och andelar
i koncernföretag

Moderbolaget
Bokfört värde
Org.nummer

Säte

Eget kapital

Årets resultat

2012-12-31

2011-12-31

556033-1984

Stockholm

28 000

14,00 %

20,0

–

–

8,7

556467-7598

Stockholm

30

2,12 %

–

–

–

–

Summa aktier och andelar i intresseföretag

–

8,7

Summa aktier och andelar i koncernföretag
och intresseföretag m fl

175,3

184,0

Intresseföretag m fl
AB Transitio

4) 5)

Samtrafiken i Sverige AB

4)

Antal andelar Ägd andel1)

Not 13 Varulager

Resultat- och kapitalandelar i intresseföretag

Koncernen

Koncernen

Resultat från andelar i intresseföretag

2012 5)

2011

–9

1

Kapitalandelar i intresseföretag

2011

2012

2011

Förrådsmaterial

114

110

114

110

Färdigvarulager

186

–

184

–

AB Transitio

–

18

Pågående arbeten för
annans räkning

Summa kapitalandelar i intresseföretag

–

18

Summa

Resultatandelar och kapitalandelar i intresseföretag har baserats på delvis
preliminära uppgifter.
Ägd andel = rösträttsandel
Vilande bolag
3)
Ägs av SL Infrateknik AB till 96,74 procent
4)
Ej intresseföretag
5)
Från och med bokslutet 2012 redovisas Transitio bland övriga bolag då det
inte längre är ett intressebolag. Resultatandelarna är en effekt av försälj
ningen av aktier i Transitio.
1)

2)

Moderbolaget

2012

112

89

126

89

412

199

424

199

Färdigvarulagret omfattar bussar som är lösta från leasingkontrakt och där
avsikten är att sälja dem vidare under 2013. Pågående arbeten för annans
räkning omfattar huvudsakligen upparbetade utgifter för projektet Citybanan.
Fakturering sker månadsvis.

Not 14 Kassa och bank
SL-koncernens likvida tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i
posten kassa och bank. Detta tillgodohavande är en kortfristig fordran på
SLL inom ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt
följande:
Koncernen

2012

28

Moderbolaget

2011

2012

2011
769

Tillgodohavanden
på koncernkonto

417

769

417

Övriga banktillgodohavanden

127

263

57

41

Summa

544

1 032

474

810
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Not 15 Eget kapital
Koncernen

Ingående eget kapital 2011-01-01

Aktiekapital

Bundna reserver

Balanserad
vinst/förlust

Årets
resultat

Summa
Eget kapital

4 000

1 988

835

–420

6 403

Erhållet aktieägartillskott

–

–

420

–

420

Förskjutning mellan bundna och fria reserver

–

–5

5

–

–

Vinstdisposition enligt beslut vid årsstämma

–

–

–420

420

–

Årets resultat

–

–

–

–156

–156

4 000

1 983

840

–156

6 667

Eget kapital 2011-12-31
Erhållet aktieägartillskott

–

–

230

–

230

Förändring i ägande av intressebolag

–

–1

–3

–

–4

Vinstdisposition enligt beslut vid årsstämma

–

–

–156

156

–

Årets resultat

–

–

–

55

55

Eget kapital 2012-12-31

4 000

1 982

911

55

6 948

Moderbolaget

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Bundna reserver

Balanserad
vinst/förlust

Årets
resultat

Summa
Eget kapital

Eget kapital 2011-01-01

4 000

14

2 760

–897

5 877

Erhållet aktieägartillskott

–

–

420

–

420

Vinstdisposition enligt beslut vid årsstämma

–

–

–897

897

–

Lämnade/erhållna koncernbidrag

–

–

332

–

332

Årets resultat
Eget kapital 2011-12-31

Fritt eget kapital

–

–

–

–571

–571

4 000

14

2 615

–571

6 058
230

Erhållet aktieägartillskott

–

–

230

–

Vinstdisposition enligt beslut vid årsstämma

–

–

–571

571

–

Lämnade/erhållna koncernbidrag

–

–

434

–

434

Årets resultat
Eget kapital 2012-12-31

–

–

–

–475

–475

4 000

14

2 708

–475

6 247

Aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik:
Antal aktier, serie A uppgår till 315 000 stycken och kvotvärdet är 50 kr per aktie.
Antal aktier, serie B uppgår till 79 685 000 st och kvotvärdet är 50 kr per aktie.
Bolaget har under tidigare år erhållit villkorade aktieägarstillskott från SLL på 36 211 Mkr.

Not 16 Obeskattade reserver
Moderbolaget

2012-12-31

2011-12-31

Ackumulerade överavskrivningar

1 923

1 923

Summa

1 923

1 923
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Not 17 Avsättningar
Koncernen

2010-12-31

Ianspråktaget
under året

Avsatt till pensioner (not 18)

324

–

–

56

380

–

–

94

474

Beräknade underhållskostnader

542

–33

–22

38

525

–66

–27

26

458
1

Återföring
ej utnyttjat
Årets
belopp avsättning

2011-12-31

Ianspråktaget
under året

Återföring
ej utnyttjat
belopp

Årets
avsättning

2012-12-31

Omstruktureringsreserv

97

–28

–16

12

65

–14

–50

–

Anläggningsreserv

33

–20

–1

–

12

–12

–

–

–

Miljöriskreserv

35

–

–

–

35

–

–

–

35

Terminering US-lease

70

–70

–

–

–

–

–

–

–

Övrigt

31

–2

–

21

50

–

–36

2

16

1 132

–153

–39

127

1 067

–92

–113

122

984

2010-12-31

Ianspråktaget
under året

Avsatt till pensioner (not 18)

317

–

–

63

380

–

–

94

474

Beräknade underhållskostnader

542

–33

–22

38

525

–66

–27

26

458

Omstruktureringsreserv

97

–28

–16

12

65

–14

–50

–

1

Miljöriskreserv

35

–

–

–

35

–

–

–

35

Terminering US-lease

70

–70

–

–

–

–

–

–

–

Övrigt

14

–1

–

2

15

–

–1

2

16

1 075

–132

–38

115

1 020

–80

–78

122

984

Summa

MODERBOLAGET

Summa

Återföring
ej utnyttjat
Årets
belopp avsättning

•• Beräknade underhållskostnader avser tunnelbanevagnar och pendeltågsvagnar.
Avsättningsbehovet beräknas på fordonens livslängd, 30 år. Underhållsreserven
baserar sig på en detaljerad underhållsplan för respektive fordonstyp. SL har
åtagande för vissa specifika fordon kopplade till leasingavtal som SL tecknat i
samband med finansieringen av dessa fordon. Se bland annat not 11.
•• Omstruktureringsreserven upptar huvudsakligen förpliktelser till entreprenörer
eller ägare till dessa. Reserven har tagits i anspråk i samband med förlikning vid
tvist samt att ny reskbedömning medfört återföring av tidigare avsättning.
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2011-12-31

Ianspråktaget
under året

Återföring
ej utnyttjat
belopp

Årets
avsättning

2012-12-31

•• Avsättning till miljöriskreserv avser markförorening.
•• Övrigt består av ett antal mindre poster där krav ställts mot SL
eller svårigheter i övrigt föreligger att bedöma åtagandets exakta
storlek. Utgående saldo 2012 omfattar en avsättning avseende
nyttjanderätt.
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Not 19 Långfristiga skulders förfallotid

Not 18 Avsatt till pensioner
Pensionsförpliktelser som upparbetats från och med 1992 redovisas från
2011 av SL som pensionsskuld i moderbolaget.
2012-12-31

KONCERNEN

2011-12-31

1 – 5 år

Senare än 5 år

Totalt

2011-12-31

Långfristiga lån från SLL

375

11 261

11 636

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

1 923

3 184

5 107

Långfristiga skulder

4 769

6 639

11 408

Summa

7 067

21 084

28 151

AB SL

474

380

Summa

474

380

SL-koncernens åtagande för tjänstepension för anställda tryggas genom
centralt tecknat kollektivavtal, KAP-KL. Undantag är Tågia AB, som följer
ITP1 respektive ITP2 planerna. 2002 valde Tågia en försäkringslösning för
trygggande av pensioner. Tågias försäkringslösning för tryggande av pensio
ner hos KPA har 2012 överförts till AB SL.
KAP-KL innebär att den avgiftsbestämda delen beräknas med viss procent
på hela löneunderlaget. Lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp omfattas av
förmånsbestämd ålderspension och redovisas mot pensionsskulden. Under
året upparbetad avgiftsbestämd ålderspension är inte inräknad i avsättning
en utan redovisas som kortfristig skuld.
Räntan fastställs årligen av Finansinspektionen (FI) och gäller för nästkom
mande år. Diskonteringsränta som fastställdes av FI för år 2012 är 3,5 % för
nominella åtaganden och 1,1 % för indexerade åtaganden. SLL har centralt
beslutat att en lägre ränta på 2,2 % ska användas år 2012 för nominella
åtaganden. För år 2013 har FI fastställt motsvarande räntor till 2,2 %
respektive 0,4 %.
Kostnaderna för pensionsförpliktelser avseende tiden före 1992 redovisas av
och belastar SLL.

KONCERNEN

2012-12-31

1 – 5 år

Senare än 5 år

Totalt

Långfristiga lån från SLL

2 375

10 667

13 042

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2 222

3 319

5 541

Långfristiga skulder

4 768

6 027

10 795

Summa

9 365

20 013

29 378

MODERBOLAGET

2011-12-31

1 – 5 år

Senare än 5 år

Totalt

Långfristiga lån från SLL

375

11 261

11 636

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

1 712

2 234

3 946

2

–

2

2 089

13 495

15 584

Långfristiga skulder
Summa
MODERBOLAGET

2012-12-31

1 – 5 år

Senare än 5 år

Totalt

Långfristiga lån från SLL

2 375

10 667

13 042

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2 011

2 422

4 433

2

–

2

4 388

13 089

17 477

Långfristiga skulder
Summa
Se även not 20.

Not 20 Långfristiga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

2012-12-31
Statliga bidrag enligt Länsplanen
Dennisöverenskommelsen m fl

3 004

Moderbolaget

2011-12-31
2 771

2012-12-31
3 004

2011-12-31
2 771

Banverkets Framtidsplan

700

731

–

–

Statligt bidrag för merkostnad för trängselskatteförsöket

194

234

194

234

Finansieringsbidrag

409

430

–

–

Förutbetalda intäkter på fastigheter

1 234

941

1 235

941

Summa

5 541

5 107

4 433

3 946

Statliga bidrag enligt Länsplanen och Dennisöverenskommelsen med flera utgör bidrag för fasta anläggningsinvesteringar.
Av det statliga bidraget för merkostnad för trängselskatteförsöket avser 90 (108) Mkr investeringar i anläggningstillgångar.
Kortfristig del redovisas i not 22.
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Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2012-12-31

Moderbolaget

2011-12-31

2012-12-31

2011-12-31

Förutbetalda hyreskostnader

14

13

14

13

Förutbetalda entreprenadkostnader, trafik

64

204

64

204

Upplupna avtalsintäkter

13

–

13

–

Upplupna biljettintäkter

31

30

31

30

Övrigt
Summa

24

48

19

44

146

295

141

291

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

2012-12-31
Upplupna entreprenadkostnader, trafik

Moderbolaget

2011-12-31

2012-12-31

2011-12-31

216

193

216

49

71

3

–

Förutbetalda biljetter och kort

328

419

328

419

Kortfristig del av långfristiga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

234

237

224

230

21

56

21

56

193

230

181

222

1 041

1 206

973

1 120

Upplupna räntekostnader

Sociala avgifter, pensions- och lönekostnader
Övrigt
Summa

193

Not 23 Finansiella instrument
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella
risker. Det åligger SL att identifiera finansiella risker och att i samråd med
AB SLL Internfinans hantera dessa. Samtliga bolag och förvaltningar som är
helägda bolag till SLL ska i tillämpliga delar följa dess policys. Syftet med
finanspolicyn är att den ska utgöra ett övergripande regelverk för den finansiella verksamheten.
Målet för den finansiella verksamheten är att förvaltning av medlen ska ske
på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet till
godoses. SL ska inom de riskramar som anges sträva efter att erhålla god
avkastning på medelsförvaltningen och att ådra sig så låga kostnader som
möjligt för upplåning och skuldförvaltning. Koncernen genomför transaktioner
med derivat, främst valutaterminer och ränteswapavtal, i syfte att hantera de
valuta- och ränterisker som uppstår i koncernens verksamhet och dess finansiering. Någon handel med finansiella instrument i andra syften än för säkring
förekommer ej.
Samtliga affärer för att minska valuta- och ränterisker är gjorda gentemot
SLL. Per bokslutsdagen 2012-12-31 har ränteswapavtal på totalt 2 100
(3  100) Mkr tecknats. Marknadsvärdet per 2012-12-31 var –193,5 (–257,7)
Mkr.
Ränteswapavtalens verkliga värde är sålunda lägre än bokfört värde. SL har
dock för avsikt att inneha avtalen löptiden ut. Marknadsvärdet kommer att
variera under löptiden, dock utan resultatpåverkan. När avtalstiden löper ut
är marknadsvärdet noll.
Vinster och förluster i samband med valutaterminer och valutaoptioner
resultatförs vid realisering. Belopp som ska erläggas eller erhållas till följd
av ränteswappar redovisas löpande som räntekostnader eller ränteintäkter.
Transaktioner med finansiella instrument kan leda till att företaget tar på sig
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någon eller några av de finansiella risker som beskrivs nedan eller överför
sådana risker till någon annan. Finansiella risker aktuella för SL är valutarisk,
ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk samt kassaflödesrisk.
Valutarisk
Vid tecknande av avtal med koppling till utländsk valuta uppkommer en valuta
kursrisk. I enlighet med SL:s riktlinjer och SLL:s finanspolicy ska valutaexpo
nering i möjligaste mån undvikas. Finansiering och placeringar är tillåtna att
göras i utländsk valuta, men all valutaexponering som uppstår tolv månader
framåt i tiden och där avtalet gäller ett belopp över 5 Mkr ska skyddas. Utform
ningen av valutasäkringen samt graden av säkring överenskoms med AB SLL
Internfinans innan avtal i utländsk valuta tecknas.
Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund
av förändringar i marknadsräntor. SL har rörlig ränta i leasingavtalen, vilket
ger förmånlig finansiering, men innebär samtidigt en risk för ökade räntekost
nader vid stigande marknadsräntor. För att möta ränterisken har SL tecknat
swapkontrakt med AB SLL Internfinans motsvarande 2 100 (3 100) Mkr.
På balansdagen 2012-12-31 var den genomsnittliga räntebindningstiden
2,4 (2,7) år, vilket ligger inom ramen för vad SL:s riktlinjer och landstingets
finanspolicy föreskriver.
Kreditrisk
Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument
inte kan fullgöra sina åtaganden och därigenom orsakar den andra parten en
förlust. Vid förskottsbetalning uppkommer risk för att leverantören kommer
på obestånd innan leveransen har utförts.
SL undviker i möjligaste mån förskottsbetalningar. Om så sker ska bankgaranti
från leverantören erhållas innan dess att betalning görs. SL:s nettoomsättning
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utgörs till cirka hälften av bidrag från SLL och till hälften av biljettförsäljning
via främst ombud och återförsäljare. Försäljningen via dessa har kreditrisk
som är begränsad på grund av en diversifierad kundstock samt att ombud vid
missbruk snabbt kan avstängas.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att ett företag får svårigheter att få fram pengar för
att möta åtaganden förknippade med finansiella instrument. SLL åtar sig enligt
avtal att fortlöpande under verksamhetsåret tillskjuta för driften erfoderliga
medel. Därmed är risken för bristande likviditet liten.
Kassaflödesrisk
Kassaflödesrisken motverkas genom att SLL, genom avtal med SL, garanterar
nuvarande och framtida resultattäckning för SL och dess dotterbolag.
Investeringsutgifter finansieras genom lån hos AB SLL Internfinans, genom
leasing i samråd med AB SLL Internfinans samt genom näringsbidrag.

Not 25 Kassaflödesanalys
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar
KONCERNEN

MODERBOLAGET

Förvärv av
anläggningstillgångar

2012

2011

2012

2011

Investeringar/inköp enligt not 9–10

4 287

4 439

3 259

3 847

Ej kassaflödespåverkande post:
Redovisning finansiell leasing
Summa kassaflöde från investeringar

–

–576

–

–

4 287

3 863

3 259

3 847

Koncernens kassaflöde har påverkats av poster av engångskaraktär.

Not 24 Ansvarsförbindelser
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2012-12-31

2011-12-31

2012-12-31

Miljörisk

–

10

–

2011-12-31
10

Summa

–

10

–

10

SLL ansvarar för redovisningen och borgar för pensionsskulden avseende
SL-koncernens förpliktelser till och med 1991-12-31. Nya förpliktelser från
och med 1992-01-01 redovisas av SL. Se not 18. SLL borgar även för dessa.
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik,
org.nr 556013-0683
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för AB Storstockholms Lokaltrafik för räkenskapsåret 2012. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 7–33.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio
nen enligt International Standards on Auditing och god revi
sionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en ut
värdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2012 och av dess finansiella resultat och kassa-
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flöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät
telsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis
ningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för AB Storstockholms
Lokaltrafik för 2012.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 21 mars 2013
Ernst & Young AB

Magnus Fredmer
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Granskningsrapport för AB Storstockholms Lokaltrafik år 2012

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer har granskat AB
Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet år 2012.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de före
skrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och att återredovisning
sker till fullmäktige. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska
verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och lands
tingets revisionsreglemente samt utifrån bolagsstämmans
fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för vår bedömning och prövning och har gett det resultat
som redovisas i Årsrapport 2012 för AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL). Vi bifogar en redogörelse för resultatet av
granskningen.1)

Vi noterar att SL under året har genomfört aktiviteter i syfte att
förbättra det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.
Bolaget har även bedrivit ett arbete för att stärka den interna
styrningen och kontrollen. Granskningen visar att förbättringar
har genomförts på områden där revisorerna under tidigare år
lämnat kritik. Kvarstående problem finns i uppföljningen av
trafikavtalen, framförallt för bussar. Tidigare brister när det
gäller styrning, uppföljning och rapportering av stora projekt
inom trafikområdet kvarstår också i stora delar. Årets granskning
har också visat på vissa fortsatta brister i den interna kontrollen,
bland annat i bokslutsprocessen.
Efter samråd med den auktoriserade revisorn bedöms den
interna styrningen och kontrollen sammantaget vara inte helt
tillräcklig. Vi bedömer även att bolagets verksamhet inte fullt ut
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till
fredsställande sätt.

Stockholm 2013-03-21
Gunilla Jerlinger
Berit Assarsson
Gunilla Hansson

1)

Karin Brodin
Anders Ödmark

Årsrapport 2012 för AB Storstockholms Lokaltrafik, SL finns tillgänglig på www.sll.se/rev.
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Färdtjänstverksamheten
Årsredovisning och förvaltningsberättelse • ÅR Färdtjänstverksamheten • Org.nr. 232100-0016
Styrelsen och verkställande direktören för AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL) avger härmed årsredovisning för färdtjänstverk
samheten för räkenskapsåret 2012-01-01–2012-12-31.

Ägarförhållande
Färdtjänstverksamheten är en resultatenhet inom Stockholms
läns landsting, där landstingets färdtjänstservice exklusive myn
dighetsutövning redovisas. Sedan den 1 juli 2009 förvaltar SL
färdtjänstverksamheten enligt ett beslut av landstinget. Förvalt
ningen sker i enlighet med de specifika ägardirektiv och den
ändrade bolagsordning som landstingsfullmäktige beslutade
om den 12 maj 2009.
Färdtjänstverksamheten har inte haft någon anställd personal.

Verksamhetens art och inriktning
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsätt
ning och regleras i lagen om färdtjänst. I Stockholms län har
kommunerna överlåtit sitt lagstadgade ansvar för färdtjänsten
till landstinget, som i sin tur gett SL uppdraget att sköta färd
tjänsttrafiken.
Verksamheten omfattar – förutom färdtjänstresor – också närtrafik samt sjuk- och tjänsteresor. Sjukresor regleras av lagen
om resekostnadsersättning vid sjukresor. Resorna utförs av
upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag.

landstinget uppgick till 821 (963) miljoner kronor. Bidrag på
208 miljoner kronor har ersatts med intäkter från hälso- och
sjukvården (HSN) för sjukresor. Verksamhetsbidraget i övrigt
ökade med 8,7 procent. Resenärsintäkterna svarade för 179
(171) miljoner kronor, en ökning med 4,7 procent. Ökningen
beror dels på en ändrad sammansättning av olika resetyper, dels
på effekter av ett höjt högkostnadsskydd för färdtjänstresenärer
från den 1 september 2011 enligt ett landstingsbeslut. Övriga
rörelseintäkter som exempelvis försäljning av resor till andra
landstingsförvaltningar och försäljning av kommunikationsut
rustning uppgick till 12  (13) miljoner kronor.
Rörelsekostnaderna uppgick till 1 210 (1 238) miljoner kronor,
en minskning med 2,3 procent. Kostnaderna för köpt trafik,
som utgör huvuddelen av rörelsekostnaderna, uppgick till
1 164  (1  199) miljoner kronor, en minskning med 35 miljoner
kronor, vilket motsvarar 2,9 procent. Minskningen av kostnaderna
hänger ihop med sänkta priser på taxiresor med 5  procent och
en begränsad ökning av volymen resor med 0,3  procent. Övriga
rörelsekostnader uppgick till 46 (39) miljoner kronor. I  dessa ingår
kostnader för färdtjänstanknutna IT-system, callcentertelefoni,
ekonomiadministration, posthantering och viss information. Det
är främst kostnaderna för IT som ökat.
Rörelseresultatet uppgick till 10 (–91) miljoner kronor. Finans
nettot uppgick till –1 (–1) miljoner kronor. Resultatet efter finans
netto uppgick till 9 (–92) miljoner kronor.

Färdtjänstutskottet, som är myndighetsutövande, prövar till
stånd och tilldelar resor. Tillstånd till sjukresa ges däremot av
vårdgivaren.

Investeringar
Inga investeringar har gjorts inom färdtjänstverksamheten
under år 2012.

Ekonomi
Verksamhetens utveckling
Årets resultat för färdtjänstverksamheten uppgick till 9 (–92)
miljoner kronor. Förändringen mellan åren 2012 och 2011 beror
huvudsakligen på ett ökat verksamhetsbidrag, ökade resenärsin
täkter, en begränsad reseökning och en minskad kostnad per resa.
2012

2011

2010

179

171

160

82

Verksamhetsbidrag SLL

821

963

946

450

Ersättning från HSN för sjukresor

208

–

–

–

12

13

19

10

1 220

1 147

1 125

542

–1 199 –1 127

–544

(Mkr)
Resenärsintäkter

Övriga intäkter
Summa
Köpt trafik

–1 164

2009*

Övriga kostnader

–46

–39

–41

Finansiella poster

–1

–1

–

–1

9

–92

–43

–23

Årets resultat
*

–20

För 2009 avses perioden 2009-07-01 – 2009-12-31.

Verksamhetens resultat
Rörelseintäkterna uppgick under året till 1 220 (1 147) miljoner
kronor, en ökning med 6,4 procent. Verksamhetsbidraget från
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Färdtjänstverksamheten har under året tecknat ett nytt avtal
om taxitransporter med fyra leverantörer. Avtalet trädde i kraft
den 1 februari 2012 och gäller fram till den 1 februari 2014,
med en möjlighet till två års förlängning. Det nya avtalet innebär
en prissänkning på cirka 5 procent.
En upphandling av rullstolstaxi för personer, som inte önskar
kundval, har också avslutats under 2012. Avtal har träffats med
en leverantör för perioden 1 maj 2012  –  1 oktober 2013, med
en möjlighet till två års förlängning.
Ytterligare en större upphandling har genomförts under året.
Den avser mottagning av beställningar och hantering av resegarantiärenden som är kopplade till färdtjänst- och sjukresor.
Ett avtal med start den 1 juni 2012 har tecknats med två entre
prenörer. Upphandling av fler beställningsmottagare pågår.
Från och med 2012 överfördes kostnadsansvaret för sjukresor
från färdtjänstverksamheten till hälso- och sjukvården, ett beslut
som togs av landstinget. Enligt upprättat avtal ansvarar färd
tjänstverksamheten liksom tidigare för upphandling, planering
och administration kring transporterna, medan hälso- och sjuk
vården svarar för regelverk och kostnader. För 2012 gäller att
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parterna delar på redovisat resultat. Avtalet sträcker sig fram till
den 1 februari 2014, med en möjlighet till två års förlängning.
En översyn av närtrafiken pågår.

Resultaträkning
Not

(Mkr)

Efterfrågan på rullstolstaxiresor ökar. Rullstolstaxi är en tjänst
som startade i oktober 2008 och erbjuds med kundval. Under
2012 uppgick antalet resor till 968 000 (876 000), en ökning
med 92 000 resor motsvarande 10,5 procent. Antalet taxitransporter uppgick till 2 996 000 (3 077 000), en minskning
med 2,6 procent.
Landstingsfullmäktige reviderade den 4 december 2012 regle
mentet för Trafiknämnden tillsammans med bolagsordning och
specifika ägardirektiv för SL. Anledningen är att en ny förvalt
ningsorganisation för Trafiknämnden tillkommer den 1 januari
2013 – Trafikförvaltningen. I ett första steg övertar Trafikförvalt
ningen SL:s personal och kontorslokaler. Den har även i uppdrag
att förvalta SL:s tillgångar och verksamhet.

Årets resultat

9 402 922 kronor

Styrelsen och verkställande direktören för SL föreslår att resul
tatet, enligt gällande regelverk för resultatenheter inom lands
tinget och i avvaktan på överföring till landstingets koncernfi
nansiering, disponeras så
att i ny räkning balanseras

2011

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1

Summa rörelsens intäkter

1 220

1 147

1 220

1 147

–1 164

–1 199

–46

–39

Rörelsens kostnader
Entreprenadkostnader, trafik
Övriga externa kostnader

2

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

3

Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT

–

–

–1 210

–1 239

10

–91

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter

Resultatdisposition

2012

0

0

Räntekostnader och liknande kostnader

–1

–1

Summa resultat från finansiella poster

–1

–1

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

9

–92

ÅRETS RESULTAT

9

–92

9 402 922 kronor

Beträffande redovisat resultat och finansiell ställning för år 2012,
hänvisas till efterföljande resultaträkning, balansräkning, kassa
flödesanalys och tilläggsupplysningar. Samtliga belopp anges i
miljoner kronor (Mkr) om inte annat anges.
Stockholm den 2013-02-19
Christer G Wennerholm
Styrelsens ordförande
AB Storstockholms Lokaltrafik

Anders Lindström
Verkställande direktör
AB Storstockholms Lokaltrafik

Landstingsrevisorerna upprättar en årsrapport för Trafiknämnden. Där
ingår Färdtjänstverksamheten. Rapporten finns på www.sll.se/rev
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Kassaflödesanalys

Balansräkning
(Mkr)

Not

2012-12-31 2011-12-31

2012

2011

10
0

–91
0

10

–91

0
–1

0
–1

9

–92

Ökning (–) / minskning (+) av fordringar
Ökning (+) / minskning (–) av skulder

–17
5

–5
0

Kassaflöde från löpande verksamheten

–12

–97

(Mkr)

TILLGÅNGAR

Löpande verksamheten

Anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Avskrivningar

Maskiner och inventarier

3

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

39
9

27
11

19

12

67

50

46

0

Summa omsättningstillgångar

113

50

SUMMA TILLGÅNGAR

113

50

4

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

5

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

6

Summa eget kapital

48
9

48
–92

57

–44

40

44

–

43

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Förändring i rörelsekapitalet

Finansiering
Erhållen täckning av resultat

92

43

Kassaflöde från finansiering

92

43

Årets kassaflöde

89

–54

–43
46

11
–43

89

–54

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Utnyttjad checkräkningskredit

5

Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

7

16

7

56

94

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

113

50

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa kortfristiga skulder

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunallagen,
lagen om kommunal redovisning och rekommendationer utfär
dade av Rådet för kommunal redovisning.
Fordringar tas upp till de belopp som de, efter prövning, bedöms
bli inbetalda. Skulder redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som betalats in
eller kommer att betalas in. Verksamhetsbidraget från SLL är
ersättning för prestationer och beräknas utifrån en av SLL be
stämd budget. Bidraget kan ändras årligen till följd av ändrad
verksamhet eller kostnadsnivå för denna. Resenärsavgifter fak
tureras färdtjänst- och sjukresenärer månadsvis. SLL fastställer
avgiftsnivån i sitt budgetbeslut. Sjukresor faktureras hälso- och
sjukvården månadsvis utifrån avtal. Tjänsteresor faktureras landstingets förvaltningar och andra avtalsbundna parter månadsvis
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ÅR Färdtjänstverksamheten

utifrån färdtjänstverksamhetens kostnad för dessa. Övriga intäkter
faktureras löpande.

Not 3

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier

2012-12-31

Materiella anläggningstillgångar tas vid förvärvet upp till anskaff
ningsvärde. Efter tidpunkten för anskaffning redovisas de materi
ella anläggningstillgångarna med avdrag för ackumulerade av
skrivningar och eventuella nedskrivningar. Det avskrivningsbara
beloppet periodiseras linjärt över tillgångens nyttjandeperiod för
att återspegla hur tillgångens värde successivt förbrukas. Perio
dens avskrivningar redovisas som kostnad.

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 jan

2

2

Årets investeringar

0

0

Utgående anskaffningsvärde 31 dec

2

2

Ingående ackumulerade avskrivningar 1 jan

2

2

Årets avskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar 31  dec

2

2

Utgående redovisat värde 31 dec

0

0

Avskrivningar baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod
enligt följande: Maskiner och inventarier 3–5 år

Not 4

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp som de beräknas bli in
betalda.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under perioden
som är kopplade till den löpande verksamheten, investerings
verksamheten och finansieringsverksamheten.
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden,
vilket innebär att nettoresultatet från den löpande verksamheten
justeras för:
•• poster i resultaträkningen som inte medför in- och utbetalningar,
•• periodens förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder samt
•• poster som ingår i kassaflödet för investerings- eller finansie
ringsverksamheten.

2012

2011

Upplupna intäkter för resenärsavgifter, färdtjänst

12

12

Upplupna intäkter för resenärsavgifter, sjukresor

3

0

Upplupen intäkt för ersättning från HSN, sjukresor

4

0

19

12

Summa

Not 5

Eget kapital

Ränteintäkter

Ingående eget kapital 2011-01-01
2012

2011

179

171

Verksamhetsbidrag från SLL

821

963

Ersättning från HSN för sjukresor

208

–

12

13

1 220

1 147

Resenärsavgifter

Försäljning övriga tjänster
Summa

Färdtjänstverksamheten är en redovisningsenhet under landstingsstyrelsens
förvaltning. Av omsättningen utgör 67 (84) procent verksamhetsbidrag från
Stockholms läns landsting och 18 (1) procent försäljning till andra enheter
och bolag inom Stockholms läns landsting. Av den totala kostnadsomslutning
en utgör 3 (3) procent inköp från andra landstingsenheter.

Not 2

Eget kapital

Fördelning av den tidigare färdtjänstnämndens balansräkning mellan färd
tjänstnämnden och färdtjänstverksamheten har slutförts under 2010.

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges)

Not 1

Kassa och bank

Verksamhetens tillgodohavande på koncernkontot hos SLL redovisas i posten
kassa och bank. Detta tillgodohavande är en kortfristig fordran på SLL inom
ramen för koncernkontosystemet. Beviljad kreditlimit på koncernkontot uppgår
till 120 (120) miljoner kronor. Vid slutet av 2012 utnyttjades 0 (43) miljoner
kronor av denna kredit.

Not 6

Noter och kommentarer

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Arvoden och övriga ersättningar till revisorer

Arvoden till revisorer har betalats ut från Stockholms läns landstings
revisionskontor.

5

Överföring av 2010 års resultat till landstingets
koncernfinansiering

43

Resultat 2011

–92

Eget kapital 2011-12-31

–44

Överföring av 2011 års resultat till landstingets
koncernfinansiering

92

Årets resultat

9

Eget kapital 2012-12-31

Not 7

57

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Köpt trafik
Övriga upplupna kostnader
Summa

2012-12-31

2011-12-31

16

6

0

1

16

7
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Styrelse och revisorer
Bolagsstämma
SL:s senaste årsstämma hölls den 22 maj
2012. På stämman fastställdes 2011 års
resultat- och balansräkningar. Samtidigt
beviljade stämman styrelseledamöterna
och vd ansvarsfrihet för förvaltningen
under år 2011. Därutöver har extra
bolagsstämma hållits den 18 december
2012 för fastställande av nya ägardirektiv och ny bolagsordning.

Bolagsordning
Enligt bolagsordningen har SL till föremål
för sin verksamhet att inom Stockholms
län med angränsande områden utföra
lokal och regional kollektivtrafik, inom
ramen för meddelade tillstånd anordna
transporter för personer med funktions
hinder (färdtjänst), äga och förvalta fast
och lös egendom samt därtill hörande
verksamhet.

Styrelsen hade 19 styrelsesammanträden
under 2012. Vid sina sammanträden har
styrelsen behandlat fasta punkter som
affärsläge, upphandlingar, ekonomisk
rapportering, investeringar samt budget
och trafikförändringar för pendeltåg och
tunnelbana. Därutöver har övergripande
strategiska frågor avseende bland a
 nnat
SL:s framtida inriktning och visioner
diskuterats. Under året har Sara Catoni
varit styrelsens sekreterare.

Styrelsen
Stockholms läns landstingsfullmäktige
väljer styrelseledamöter till AB SL. Om
närvarorätt för arbetstagarrepresen
tanter gäller bestämmelserna i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation
för de privatanställda. I SL:s styrelse har
arbetstagarrepresentanterna yttrandeoch yrkander ätt samt rätt att få sin
mening antecknad till protokollet, men
ej beslutanderätt.
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Styrelsen ansvarar för att bolagets orga
nisation är utformad så att bolagets eko
nomiska förhållanden kan kontrolleras på
ett betryggande sätt och att finansiella
rapporter utformas i enlighet med lag,
tillämpliga redovisningsstandarder och
övriga krav som finns. Vd ska se till att
bokföringen i koncernens bolag fullgörs i
enlighet med lag och att medelsförvalt
ningen sköts på ett betryggande sätt.

Ordförande
Landstingsfullmäktige utser styrelse
ordförande och vice styrelseordföranden.
Ordförande för styrelsen är sedan 1 ja
nuari 2007 trafiklandstingsrådet Christer
G Wennerholm (M). Lennart Rohdin (FP)
är 1:e vice ordförande sedan 2007 och
Erika Ullberg (S) 2:e vice ordförande.

Verkställande direktören
Ändamålet med bolagets verksamhet är
enligt bolagsordningen att bolaget på
uppdrag av Stockholms läns landsting
ska utföra den lokala och regionala kol
lektivtrafiken på land samt i enlighet med
Trafiknämndens tillståndsgivning handha
de uppgifter som erfordras för att säkerställa en god färdtjänstservice. I detta
uppdrag ingår att upphandla erforder
liga varor, tjänster och entreprenader,
att ingå avtal om allmän trafik, att genomföra upphandlingar av erforderliga person-,
transport- och samordningstjänster samt
att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för
att fullgöra uppdraget.

Finansiell rapportering och
intern kontroll

Vd sköter den löpande förvaltningen och
leder verksamheten i enlighet med de
instruktioner som styrelsen har antagit.
Vd ska, efter samråd med styrelsens ord
förande, tillse att styrelsen får informa
tion och nödvändigt beslutsunderlag. Vd,
eller den han utser, är föredragande och
förslagsställare vid styrelsemötena i frå
gor som beretts inom bolagsledningen
och ska kontinuerligt hålla styrelsen och
ordföranden informerade om bolagets
och koncernens finansiella ställning och
utveckling.

Ledningsgrupp
Vd för AB SL leder SL:s ledningsgrupp.
Ledningsgruppen består förutom vd av
de personer som vd utser. Den är ett
samrådsorgan åt vd och har således inte
någon beslutanderätt. Ledningsgruppen
sammanträder under de former som vd
fastställer.
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Revisorerna
Bolagets auktoriserade revisor ska gran
ska räkenskaperna och styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning
enligt god revisionssed. Den auktorise
rade revisorn väljs av bolagsstämman.
Lekmannarevisorer ska granska att bola
gets verksamhet sköts på ett ändamåls
enligt och ekonomiskt tillfredsställande
sätt och att bolagets interna kontroll är
tillräcklig. Granskningen ska ske enligt
god sed för lekmannarevisorer. Lekman
narevisorer väljs av landstingsfullmäktige
och anmäls på bolagsstämman.
Auktoriserad revisor
Magnus Fredmer, Ernst & Young AB
Lekmannarevisorer
Gunilla Jerlinger (S), ordförande
Berit Assarsson (M), vice ordförande
Karin Brodin (M)
Gunilla Hansson (C)
Amir Sajadi (MP)

ÅR Styrelse och revisorer

Styrelse, revisorer och vd
AB Storstockholms Lokaltrafik 2012
Ordförande

Ernst & Young AB

Christer G Wennerholm (M)

Huvudansvarig revisor
Magnus Fredmer (auktoriserad revisor)

1:e vice ordförande
Lennart Rohdin (FP)

Suppleant
Mikael Sjölander (auktoriserad revisor)

2:e vice ordförande
Erika Ullberg (S)

Verkställande direktör
Anders Lindström

Arbetstagarrepresentanter
Arne Grundberg, Vision
Martin Lindahl, Saco

Lekmannarevisorer 2011–2014
Gunilla Jerlinger (S), ordförande
Berit Assarsson (M), vice ordförande
Karin Brodin (M)
Gunilla Hansson (C)
Amir Sajadi (MP)
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Verksamhetstal
Antal invånare i Stockholms län (1 000-tal)
Befolkning

2012

2011

2010

2009

2008

2 127

2 088

2 050

2 017

1 981

2012

2011

2010

2009

2008

829

818

800

793

791

Antal personbilar i Stockholms län (1 000-tal)
Personbilar
Påstigande en vanlig vintervardag (1 000-tal)
Trafikslag

2012

2011

2010

2009

2008

Tunnelbana

1 165

1 133

1 137

1 123

1 117
250

Pendeltåg

281

269

258

252

Lokalbanor

148

146

136

126

126

Buss

1 110

1 068

1 025

997

989

Summa

2 704

2 616

2 556

2 498

2 482

2012

2011

2010

2009

2008

320

309

310

307

307

Pendeltåg

76

73

70

69

68

Lokalbanor

45

45

38

34

35

Buss

298

291

284

277

270

Summa

739

718

702

687

680

2012

2011

2010

2009

2008

460

446

436

427

422

Påstigande per år (miljoner)
Trafikslag
Tunnelbana

Helresor per år (miljoner)
Totalt
Personkilometer per år (miljoner)
Trafikslag

2012

2011

2010

2009

2008

Tunnelbana

1 796

1 725

1 731

1 715

1 715

Pendeltåg

1 337

1 279

1 226

1 218

1 211

278

277

252

226

241

Buss

1 830

1 792

1 757

1 713

1 673

Summa

5 241

5 073

4 966

4 872

4 840

Lokalbanor

Sittplatskilometer per år (miljoner)
Trafikslag

2012

2011

2010

2009

2008

Tunnelbana

4 253

4 181

4 131

4 475

4 289

Pendeltåg

5 086

5 087

5 010

4 867

4 855

Lokalbanor

1 110

1 110

1 082

944

921

Buss

5 861

5 736

5 569

5 849

5 609

16 310

16 115

15 792

16 135

15 674

Summa
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Andel kollektivresande (%)
Infartssnitt

2012

2011

2010

2009

2008

Tullsnitt 6–21

70

69

67

66

66

Tullsnitt maxtimme

80

81

80

79

78

Antal sålda biljetter (1 000-tal)
2012

2011

2010

2009

2008

30-dagarsbiljett

4 801

4 549

4 379

4 010

4 056

90-dagarsbiljett

198

253

53

–

–

70

88

187

183

181

Säsongsbiljett
Års- och företagsbiljett
Förköps- och rabattremsor, antal kuponger
Kontant- och förköpskuponger
Zonbiljetter (SMS, SL Access, automater)

32

29

18

15

4

134 256

133 816

129 105

136 927

143 086

6 905

7 001

7 894

10 154

10 812

12 584

12 734

10 724

8 764

7 148

Antal fordon i SL-trafiken
2012

2011

2010

2009

2008

Tunnelbanevagnar, äldre

242

242

242

242

244

Nya tunnelbanevagnar C20

271

271

271

271

271

51

51

136

144

166

Pendeltågsvagnar, äldre
Nya pendeltågsvagnar X60

83

71

71

71

71

194

194

194

184

188

Bussar

2 114

2 158

2 050

2 016

1 929

Totalt

2 955

2 987

2 964

2 928

2 869

2012

2011

2010

2009

2008

763

739

722

705

701

2012

2011

2010

2009

2008

95,2

94,3

93,5

94,8

94,1

Gröna linjen

94,7

93,1

91,8

92,6

92,2

Röda linjen

94,8

94,4

94

95,3

94,7

Blå linjen

97,8

97,4

96,9

98

97,5

Pendeltåg

91,0

88,9

84,8

90,4

87,7

Roslagsbanan

93,4

94,7

90,6

95,4

96

Lidingöbanan

92,8

92,6

94,3

95,2

95,6

Tvärbanan

95,5

94,9

95,9

96,5

95,8

Nockebybanan

99,4

99,4

99

98,3

98,4

Saltsjöbanan

95,9

94,6

82,9

91,7

93,6

Lokaltågs-/spårvagnar

Antal resenärer vintervardag (1 000-tal)
Totalt
Punktlighet (% avgångar i rätt tid)
Tunnelbana

Spårväg City

98,4

98,2

96,9

–

–

Busstrafik

88,6

88,5

88

91,1

91

norra regionen

93,2

93,6

93,9

96,3

95,5

centrala regionen

82,9

82

83,4

88,3

88,4

77,7

75,5

76,7

82

82,8

93,7

94,1

93,2

95,4

95,3

– varav innerstaden
södra regionen

SL ÅRSBERÄTTELSE 2012
‡ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

43

ÅR Verksamhetstal

Inställda avgångar (% av beställda)
Tunnelbana

2012
2,4

2011
2,2

2010
2,5

2009
0,7

2008
0,6
0,4

Gröna linjen

2,1

3

2,7

0,6

Röda linjen

2,4

2,4

3,2

0,9

0,9

Blå linjen

2,8

1,1

1,4

0,6

0,6

Pendeltåg

1,5

1,4

3,4

1,5

1,7

Roslagsbanan

0,8

0,5

1,2

0,4

0,3
0,6

Lidingöbanan

0,7

1,2

0,8

0,6

Tvärbanan

0,8

1,2

1

0,9

0,9

Nockebybanan

0,3

0,2

0,2

1,1

0,7

Saltsjöbanan

0,4

0,7

1,1

0,5

0,6

Spårväg City

1,4

0,9

2,1

–

–

Busstrafik

0,3

0,6

0,4

0,3

1,7

norra regionen

0,3

0,4

0,3

0,2

1,2

centrala regionen

0,4

0,7

0,5

0,4

2,4

0,7

1

0,5

0,5

2,9

0,3

0,6

0,4

0,3

1,2

2012

2011

2010

2009

2008

167

140

176

244

333

Gröna linjen

72

53

74

85

133

Röda linjen

72

61

70

112

149

Blå linjen

23

26

32

47

51

2012
73

2011
73

2010
74

2009
76

2008
72

– varav innerstaden
södra regionen

Stopp i tunnelbanetrafiken (mer än 10 minuter)
Tunnelbana

Andel nöjda resenärer och länsinvånare (%)
Andel nöjda resenärer (SL ombord)
Andel missnöjda resenärer (SL ombord)

10

11

10

9

11

Andel nöjda resenärer (Svensk Kollektivtrafik)

60

59

64

68

62

Andel missnöjda resenärer (Svensk Kollektivtrafik)

9

8

5

4

6

Andel nöjda länsinvånare (Svensk Kollektivtrafik)

57

53

60

66

60

Andel missnöjda länsinvånare (Svensk Kollektivtrafik)

11

11

9

7

8

Ekonomi och investeringar
Biljettintäkter, nettoomsättning och verksamhetsbidrag i löpande priser (Mkr)
Biljettintäkter
Nettoomsättning*
Verksamhetsbidrag, SLL

2012

2011

2010

2009

2008

6 505

5 870

5 370

5 217

5 099

12 907

12 166

11 469

11 162

10 784

6 402

6 296

6 099

5 945

5 685

* Nettoomsättningen = biljettintäkter + verksamhetsbidrag SLL

Biljettintäkter, nettoomsättning och verksamhetsbidrag i prisnivå med 2012 (Mkr)
Biljettintäkter
Nettoomsättning*
Verksamhetsbidrag, SLL

2012

2011

2010

2009

2008

6 505

5 922

5 560

5 470

5 330

12 907

12 274

11 875

11 704

11 272

6 402

6 352

6 315

6 233

5 942

* Nettoomsättningen = biljettintäkter + verksamhetsbidrag SLL
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Biljettintäkter, nettoomsättning och verksamhetsbidrag per helresa i löpande priser (kronor)
Biljettintäkter per helresa

2012
14,14

Nettoomsättning* per helresa
Verksamhetsbidrag, SLL per helresa

2011
13,16

2010
12,32

2009
12,22

2008
12,08

28,06

27,28

13,92

14,12

26,31

26,14

25,55

13,99

13,92

13,47

2010
12,75

2009
12,81

2008
12,63

* Nettoomsättningen = biljettintäkter + verksamhetsbidrag SLL

Biljettintäkter, nettoomsättning och verksamhetsbidrag per helresa i prisnivå 2012 (kronor)
Biljettintäkter per helresa

2012
14,14

Nettoomsättning* per helresa

28,06

27,52

27,24

27,41

26,71

Verksamhetsbidrag, SLL per helresa

13,92

14,24

14,48

14,60

14,08

2011
13,28

* Nettoomsättningen = biljettintäkter + verksamhetsbidrag SLL

2012

2011

2010

2009

2008

Verksamhetsbidrag/skattekrona

1,41

1,46

1,46

1,46

1,44

Skattefinansieringsgrad (%)

45,8

49,1

51,2

48,6

51,4

4 287

4 439

4 662

3 862

3 533

Bruttoinvesteringar

Biljettintäkter, fördelat på biljetter i löpande priser (Mkr)
2012

2011

2010

2009

2008

Periodbiljetter

4 546

4 089

3 758

3 565

3 466

Förköps- och rabattkuponger

1 423

1 278

1 192

1 261

1 291

502

459

394

374

337

34

44

26

17

5

Zonbiljetter och kuponger
Övriga biljetter

Pris 30-dagarskort inklusive moms (kronor)
2012

2011

2010

2009

2008

Löpande priser

790

790

690

690

690

I 2012 års prisnivå

790

797

714

723

721

2012

2011

2010

2009

2008

88

89

*

91

88

Taxi

93

93

93

94

93

Specialfordon

88

*

91

92

92

Verksamhetstal särskild kollektivtrafik
VERKSAMHETSTAL särskild kollektivtrafik (%)
Andel nöjda resenärer
Punktlighet, tidpassning vid resa (inom 10 minuter)

* Uppgift saknas.

Antal resor (1 000-tal)
Färdtjänstresor
Sjukresor
Totalt

2012

2011

2010

2009

2008

3 142

3 162

3 037

2 894

2 775

767

735

694

660

662

3 909

3 897

3 789

3 612

3 437
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Hållbar utveckling

AB Storstockholms Lokaltrafik vill vara ett ansvarstagande
företag som bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Därför anslöt sig SL i maj 2009 till FN-initiativet Global Compact
och dess principer. Konkret har det inneburit att SL har tydliggjort
sitt hållbarhetsarbete inom främst områdena miljö, medarbetare,
barn, tillgänglighet, trygghet, upphandling och antikorruption.
För tredje året i rad redovisar SL här sitt arbete med Global
Compacts principer i en så kallad Communication on Progress,
COP, som på ett öppet och balanserat sätt redogör för SL:s mest
väsentliga hållbarhetsfrågor. För frågor om redovisningen eller
om SL:s hållbarhetsarbete kontakta hallbarutveckling@sl.se.
SL ÅRSBERÄTTELSE 2012
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Global Compact

– SL:s hållbarhetskompass
Nu finns en politiskt beslutad plan för kollektivtrafikens utveckling
i länet i form av ett trafikförsörjningsprogram. Med det som bas
inledde SL under 2012 ett omfattande strategiarbete, som ökar
SL:s möjligheter att arbeta mer proaktivt – inte minst inom håll
barhetsområdet.

Nytt program och vision lägger
grunden …
SL:s verksamhet styrs ytterst av Stock
holms läns nya regionala trafikförsörj
ningsprogram som landstingsfullmäktige
fastställde i september 2012. Redan i
programmets vision görs det tydligt att
hållbar utveckling ingår som en självklar
del. Programmet innehåller också tre
övergripande mål som sträcker sig ända
fram till 2030:
•• Attraktiva resor.
•• Tillgänglig och sammanhållen
region.
•• Effektiva resor med låg miljöoch hälsopåverkan.
För att nå visionen och målen har SL
påbörjat arbetet med att ta fram fem
strategier, som ska konkretiseras i
utvecklingsplaner och riktlinjer.
… men de centrala frågorna består
Sedan länge har SL identifierat sina
viktigaste hållbarhetsfrågor – det vill
säga områden där SL har en betydande
positiv eller negativ påverkan på en håll
bar utveckling utifrån ett miljömässigt,
socialt eller ekonomiskt perspektiv. De
tyngsta frågorna, som SL också arbetar
mest med, är:
•• Hållbart resande. Ju fler som åker
med SL-trafiken i stället för med
egen bil, desto mindre lokal miljö-
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påverkan och trängsel. Läs mer på
sid: 56–58
•• Resor för alla. Oavsett ålder, funk
tionsnedsättning, etnisk bakgrund
eller kön ska SL-trafiken vara till
gänglig, säker och trygg. Läs mer
på sid: 50–52, 54–55
•• Tung kravställare. Som en betydande
upphandlare kan SL påverka sina
leverantörer och entreprenörer i
positiv riktning genom att ställa olika
hållbarhetskrav och följa upp dem.
Läs mer på sid: 48–49
•• Utsläpp till luft. En del av bussarna
inom SL-trafiken går fortfarande på
fossila drivmedel som orsakar klimat
påverkan. Läs mer på sid: 56–58
•• Störande buller. SL:s spår- och buss
trafik, spårarbeten, utbyggnader och
depåverksamheter kan skapa besvä
rande buller för omgivningen. Även
resenärsmiljön, komforten i fordon
och i stationsmiljön, är viktig ur buller
synpunkt. Läs mer på sid: 55–57
•• Energikrävande verksamhet. SL
använder stora mängder energi för att
driva kollektivtrafiken. Läs mer på sid:
56–58
Så styrs hållbarhetsarbetet
Landstingets politiska organ och SL:s
styrelse beslutar om mål och frågor av
särskild betydelse för SL:s hållbarhets
arbete. Sektionen Hållbar utveckling –
inom avdelningen Strategisk utveckling
– ansvarar för SL:s strategiska utveckling
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inom miljö och socialt ansvar. Sektionen
leder också SL:s arbete med Global
Compact och avrapporterar hur det går
till vd.
SL är en beställar- och förvaltningsorga
nisation. Därmed är SL:s påverkan på
omgivningen till största del indirekt, det
vill säga den beror på hur andra företag
levererar sina produkter och tjänster.
SL:s strategier inom hållbarhetsområdet
omsätts i praktiken främst genom att
ställa krav på de företag som SL samarbetar med och följa upp att kraven
följs. I alla upphandlingar informerar SL
om sitt deltagande i Global Compact och
vikten av att motparten, och dess under
leverantörer, verkar enligt Global Compacts
principer. SL:s kontrollarbete av att
ställda krav följs, kopplade till Global
Compact, kan bli bättre. Det är ett svårt
område och SL följer utvecklingen av
Stockholms läns landstings arbete med
just leverantörsuppföljning.
HR-sektionen ansvarar för medarbetar
frågor såsom arbetsvillkor, antidiskrimine
ring och jämställdhet på arbetsplatsen.
Avdelningen Juridik och internrevision
handlägger en stor del av arbetet med
antikorruption. Avdelningen Verksam
hetsstyrning och ekonomi utför internt
kontrollarbete samt bevakar balansen
mellan SL:s resurser och de ekonomiska
aspekterna av hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Ekologisk
hållbarhet

Hållbar
utveckling
Ekonomisk
hållbarhet
Hållbarhetsanalys ger besked
I slutet av 2012 var utredningen om
SL:s hållbarhetsarbete färdig, som
utgick ifrån den globala vägledande
standarden inom området, ISO 26000.
Standarden täcker mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, kundansvar, miljö, samhälls
engagemang, affärsetik och verksam
hetsstyrning. Syftet med analysen var att
undersöka styrkor och svagheter inom
SL:s arbete med hållbar utveckling.
Resultatet visar att SL inom flera av de
genomlysta områdena uppfyller många
av de förväntningar som finns i ISO
26000 på en ansvarstagande organisation. Personalområdet utmärker sig
som extra starkt. Men inom främst dessa
områden behöver det bli bättre:
•• Uppföljningen av ställda krav på
SL:s leverantörer och entreprenörer.
SL behöver inleda ett affärsstrategiskt
arbete med att på ett systematiskt
sätt hantera riskerna i leverantörs
kedjan.
•• Interna kunskapen om hur SL arbetar
med hållbarhet. För att behålla den
höga nivån inom områden som perso
nal- och verksamhetsstyrning måste
den interna dialogen förbättras på SL.

Social
hållbarhet

Hållbar utveckling för SL
Ekologisk hållbarhet – utsläpp till luft, mark och vatten, buller, vibrationer, förnybara driv
medel, energi, materialval, kemikalier, resursanvändning/avfall, hushålla med naturresurser,
krav vid upphandling/inköp, följa upp avtal.
Social hållbarhet – tillgänglighet, trygghet, barn- och ungdomsfrågor, jämställdhet, jämlik
het, arbetsrätt, attraktiv arbetsgivare, samhällsengagemang, medborgarinflytande, krav vid
upphandling/inköp, följa upp avtal.
Ekonomisk hållbarhet – motverka korruption, affärsetik, ekonomisk effektivitet, resurshushållning, krav vid upphandling/inköp, följa upp avtal.

Global Compacts 10 principer
Mänskliga rättigheter
1.	Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som
företaget kan påverka.
2.	Försäkra sig om att det egna företaget inte är inblandat i kränkningar av
mänskliga rättigheter.
Arbetsrätt
3.	Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
4. Eliminera alla former av tvångsarbete.
5. Avskaffa barnarbete.
6.	Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.
Miljö
7. Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem.
8. Ta initiativ för att stärka större miljömedvetande.
9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.
Motverka korruption
10.	Företag ska arbeta mot alla former av korruption inklusive utpressning och mutor.
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Princip 1 – 2

Mänskliga rättigheter

SL på Ung08-festivalen i Kungsträdgården.

Trygghet har gått som en röd tråd under året i SL:s långsiktiga
arbete med att göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv för alla.
Konkret har det till exempel genomförts särskilda insatser för att
göra SL:s trygghetsnummer känt bland barn och ungdomar.

Styrdokument i urval
•• Jämställdhetsplan 2012–2014
•• RiJäm – Riktlinjer för jämställd
kollektivtrafikplanering
•• Trygghetspolicy
•• Långsiktig tillgänglighetsplan
2011–2021
•• Handlingsplan för tillgänglighet
2011–2013
•• RiTill – SL:s riktlinjer för äldre
och resenärer med funktionsnedsättning
•• RiBarn – Riktlinjer för SL:s arbete
enligt FN:s konvention om barnets
rättigheter
•• Rutin för upphandling och inköp
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Mål och resultat i urval
•• Andelen bussar med lågt insteg ska
vara 100 procent år 2012.
Resultat: 95 procent. Målet nås inte
förrän 2013 i samband med nya
trafikavtal, vilket beror på för höga
kostnader att byta ut bussar i förtid.
SL har informerat handikapporgani
sationerna om situationen.
•• Andel bussar som ”niger”, det vill
säga sänks för att göra det lättare
att gå på bussen, vid hållplats ska
vara 70 procent år 2012.
Resultat: 32 procent. En alldeles för
låg siffra, nigning måste följas upp
och säkras tillsammans med trafikentreprenörerna.
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Arbetssätt
Arbetsmiljö
SL arbetar systematiskt för att främja
en god arbetsmiljö inom SL och i SLtrafiken. Internt är jämställdhetsplanen
ett viktigt verktyg och cheferna får
fortlöpande utbildning i frågor om likabehandling. Medarbetarna får varje år
ge sin syn på verksamheten i en enkät
som följs upp med handlingsplaner.
Vid kränkningar ska medarbetaren i
första hand gå till sin chef, i andra hand
till HR-sektionen och i tredje hand
erbjudas sekretessamtal med företagshälsovården.

Hållbar utveckling

Tillgänglighet och barn
Ute i SL-trafiken är frågorna om tillgäng
ligheten och barnperspektivet centrala.
SL har en tät dialog med framför allt
handikapp- och pensionärsorganisatio
ner. För att hålla en hög servicenivå har
SL:s kundtjänst specialutbildats i tillgäng
lighetsfrågor. Arbetet med barnperspek
tivet bygger på tanken om att alla beslut
som påverkar barn, också ska utgå ifrån
deras bästa. Det sker genom samtal med
barn, undersökningar bland barn och
utbildning av medarbetare. I specifika
projekt arbetar SL med fokusgrupper i
frågor som berör tillgänglighet och barn.
Alla SL-medarbetare får utbildning i
tillgänglighet och FN:s konvention om
barnets rättigheter. Riktlinjer som finns
för tillgänglighet och barn används för
att ställa krav i upphandlingar och följa
upp avtal.
Trygghet
Även tryggheten i SL-trafiken är en
viktig fråga för SL. Där utgör trygghets
centralen själva navet. Dit kan resenärer
ringa om de känner sig otrygga eller vill
påkalla hjälp. Därifrån dirigeras också
SL:s olika trygghetsresurser – trygg
hetsvärdar, ordningsvakter, värdar från
Lugna Gatan med flera – beroende av
behov snabbt ut till platsen. Alla som
arbetar specifikt med trygghet får sär
skild utbildning om hur det är att jobba
publikt, om lagar, etik och moral. Utöver
egna resurser har SL även ett viktigt och
nära samarbete med trafikentreprenörer,
polis, kommuner, stadsdelar och frivilligorganisationer som tillsammans med
trygghetscentralen skapar ett stort
nätverk för trygghet.
Aktiviteter
Nya trygghetsvärdar skapar lugn
För att öka tryggheten för resenärer
och medarbetare i alla trafikslag har SL
sedan november 2012 en ny personalkategori. Trygghetsvärdarna, som de
kallas, känns igen på sina röda uniformer.

De ska finnas överallt i SL-trafiken där
de ska ge service, svara på frågor och
genom sin närvaro och synlighet skapa
trygghet. Kan de inte skapa lugn kontak
tar de trygghetscentralen som skickar
ordningsvakter eller polis till platsen.
Trygghetsvärdarna jobbar alltid i par
och finns ute i trafiken under kvällar och
helger. Under en vanlig vardag finns det
cirka 150 trygghetsresurser i SL-trafiken,
under kvällar och helger cirka 200.
Trygghetscentralen i tv
Våren 2012 visades den första säsongen
av realityserien ”Tunnelbanan” i Kanal  5.
Den följer arbetet i SL:s trygghetscentral
och visar hur centralen arbetar då det
kommer in larm. Under sommaren och
hösten spelades säsong två in med
seriestart 16  januari 2013. Genom
serien har tittarna – ofta ungdomar –
fått en inblick i ordningsvakternas vardag
och hur de arbetar, vilket har förbättrat
dialogen. Fler känner nu också till trygg
hetscentralen och vänder sig dit.
Trygghetsnumret spreds på Ung08
För sjunde året i rad deltog SL under
Europas största ungdomsfestival, Ung08.
Fokus för året var trygghet. Till SL:s tält
kom dagligen runt 4 000 ungdomar. Där
fick de träffa SL:s olika trygghetsresurser
och lära sig SL:s trygghetsnummer
(020-120 25 25) som går direkt till
trygghetscentralen. Dit kan resenärerna
ringa dygnet runt, året om och det är
gratis. SL tog även in synpunkter från
ungdomarna om hur SL kan göra trafi
ken ännu tryggare. Många önskade fler
vuxna ute i trafiken, både i uniform och
”vanliga” vuxna. Ett konkret resultat av
just detta är att SL nu arbetar med mer
synlig personal och gör snabbare insatser
på strategiska platser.
Under sommaren lanserades också
trygghetsnumret till den breda allmänheten genom en kampanj som bland
annat visades på stortavlor ute på stan.

Utbildningspaket för skolinformatörer
För att skapa en tidig kontakt med unga
SL-resenärer och jobba förebyggande
arbetar SL sedan flera år med skolinfor
matörer ute i länets skolor, framför allt
årskurs 5. Skolinformatörerna utgörs av
ett 40-tal medarbetare från SL:s trafikentreprenörer. Under 2012 har särskilt
trygghetsarbetet och trygghetsnumret
lyfts upp. Andra frågor som diskuterats
med barnen har handlat om hur de kan
resa säkert, om skadegörelse och klotter
samt om varför det är viktigt att betala
för sin resa. I år har arbetet med skol
information även strukturerats upp. En
ansvarig på SL för alla skolinformatörer
har utsetts, ett nytt brett, flexibelt utbild
ningspaket har tagits fram och skolinfor
matörerna kan nu dela sina erfarenheter
med varandra via en egen Facebook-sida.
Jämställdhet i kollektivtrafiken
SL har under året fått ökad kunskap
om hur kollektivtrafiken och utform
ningen av den kan bidra till ökad jäm
ställdhet i samhället, det vill säga lika
förutsättningar för män och kvinnor.
En utredning har genomförts som
dels behandlar aktuellt kunskapsläge
om jämställdhet i kollektivtrafiken och

Ungdomar tycker till om tryggheten i SL-trafiken.
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Taktila, kännbara markeringar vid perrongkanten. Bredare spärr. Service på stationen.

hela transportsystemet, dels innehåller
rekommendationer för hur planeringen
av kollektivtrafiken i länet kan bidra till
ökad jämställdhet. En viktig slutsats är
att det inte bara är kollektivtrafiken i sig
som ska vara jämställd, utan den ska
även bidra till det övergripande natio
nella samhällsmålet om jämställdhet.
För SL gäller det nu att få in perspektivet tidigt, redan i planerings- och
samrådsprocesserna och att systematisera arbetet.

satta. Denna målgrupp får nu bättre
service, direktkontakt med personal som
kan tillgänglighetsfrågor och hjälp med
att bland annat hitta på sl.se. Inför lan
seringen av tillgänglighetsnumret har
SL Kundtjänst fått specialutbildning om
tillgänglighet av SL och representanter
från handikapporganisationer. Det här
är ett stort steg framåt i SL:s tillgänglig
hetsarbete.
Resegaranti för funktionsnedsatta
SL har infört en resegaranti för resenärer
med funktionsnedsättning, som gäller för
resor där SL har kommunicerat att den
ska vara tillgänglig. Fordon och stationer
som ännu inte är tillgänglighetsanpas

Kundtjänst utbildad i tillgänglighet
Sedan april 2012 har SL ett särskilt tele
fonnummer, sms-nummer och e-post
som enbart riktar sig till funktionsned

Jämställdhet i ledarskapet

20121)

2011

2010

2009

Antal i styrelse + suppleanter

3+0

3+0

13 + 13

13 + 13

– varav antal kvinnor

1+0

1+0

5+6

5+6

10

8

13

10

3

3

6

4

Antal chefer

43

36

77

87

– varav antal kvinnor

22

16

37

42

Antal i företagsledningen
– varav antal kvinnor

1)

Uppgifter per 2012-12-31.
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sade är undantagna. I all övrig trafik ska
garantin gälla. Konkret innebär garantin
att om SL inte lyckas med att motsvara
utlovad tillgänglighet, till exempel om en
hiss eller rulltrappa inte fungerar, då får
den funktionsnedsatta resenären hjälp
av SL Kundtjänst att resa vidare.
Utbildning genom teater
Sedan tidigare har SL en obligatorisk
insiktsutbildning för att öka kunskapen
och förståelsen hos egna och entrepre
nörernas medarbetare om vad det kan
innebära att ha en funktionsnedsättning.
För att gå ett steg vidare har SL under
2012 tagit fram en frivillig vidareutbild
ning, en teaterföreställning med efterföljande paneldebatt. Föreställningen ger
deltagarna en inblick i vardagen för funk
tionsnedsatta och visar hur viktigt SL:s
tillgänglighetsarbete är för dem. Under
paneldebatten bidrar skådespelarna med
sin kunskap tillsammans med represen
tanter från SL och handikapporganisa
tioner. De första två utbildningstillfällena
ägde rum under november.

Hållbar utveckling

Princip 3 – 6

Arbetsrätt

Trappmöte på SL:s huvudkontor.

Våren 2012 togs ett politiskt beslut om att förvandla landstingsägda bolaget SL till en förvaltning inom landstinget. Konkret
betyder det att SL:s medarbetare vid årsskiftet bytte arbetsgivare.

förande med flera har medverkat. Under
året genomförde SL också systematiska
mätningar för att fånga upp medarbe
tarnas inställning till förändringen.

Styrdokument i urval
•• SLL:s personalpolicy
•• Riktlinjer för arbetsmiljöarbete
•• Riktlinjer för lönesättning
•• Samverkansavtal med facken
(inkluderar kollektiv-, arbetsmiljöoch medbestämmandeavtal)
•• Jämställdhetsplan 2012–2014
•• Rutin för upphandling och inköp

Översynen fortsatte
Den översyn som SL genomförde 2011  
– med fokus på tydligare styrning, effek
tivare arbetssätt och utvecklat ledarskap  –
fortsatte parallellt med förberedelserna
för den nya förvaltningsorganisationen.
Under året har gränsdragningsproblem
och oklarheter kring vissa funktioner
rätats ut. Det har även pågått ett inten
sivt rekryteringsarbete för att tillsätta
kvarvarande vakanser.

Arbetssätt
SL arbetar systematiskt och förebyg
gande för att säkerställa trygga och
säkra arbetsförhållanden för medarbe
tarna. Alla medarbetare ska självklart
behandlas lika oavsett facklig tillhörighet
eller inte. Med de tre fackliga organisa
tioner (Vision, Saco och Seko), som SL
har slutit kollektivavtal med, genomförs
fyra samverkansmöten per år. På dessa
möten diskuteras verksamheten, eko
nomin, arbetsmiljön och personalfrågor.
Vid rekrytering är kompetensen det helt

centrala där kön, ålder, sexuell läggning,
utländsk härkomst eller funktionsned
sättning inte får spela någon roll. Hela
SL:s personalarbete bygger på strävan
efter att vara en attraktiv arbetsgivare.
Aktiviteter
Ny arbetsgivare
Från och med den 1 januari 2013 har
SL:s samtliga medarbetare en ny arbets
givare – Trafikförvaltningen. Under 2012
har SL lagt ner ett omfattande arbete för
att försäkra sig om att medarbetarna får
behålla sina arbetsvillkor och förmåner
vid bytet av arbetsgivare.
Förhandlingarna har varit framgångsrika
och i stort sett blir det ingen skillnad: alla
medarbetare får vara kvar, arbetsuppgif
terna är i princip desamma och interna
organisationen nästan oförändrad. För att
informera och ta emot synpunkter internt
har SL haft ”trappmöten” där vd, ord-

Fackligt anslutna inom SL 2012
Av SL:s medarbetare är cirka 84 procent
fackligt organiserade.

Vision

231

Saco

189

Seko

11

Annan

65

Ej org

94
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• Förstärkt belysning
• Kontrast vid insteg
• Utskjutande fotsteg

• Kontrast mörkt/ljust
• Belysning och kontraster i trapp

• Dörröppningsknapp som gör
att fotsteget skjuts ut
• Tydliga symboler visar vilken
dörr som ska användas

• Dörröppningsknapp
• Handledare i kontrast

Praktikfall:

Roslagsbanan
Med runt 45 000 resenärer per dygn, en siffra som bara ökar,
är Roslagsbanan en viktig länk mellan centrala Stockholm Östra
och länets nordöstra delar. Nu pågår en välbehövlig upprustning
och kapacitetsförstärkning av banan där hållbarhetsaspekterna
ingår som en naturlig del.

Utredningar och samverkan
Arbetet med upprustningen av Roslagsbanan har föregåtts av många olika
undersökningar för att ta största möjliga
hänsyn till frågor som rör trafiksäkerhet,
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tillgänglighet, barnperspektiv, trygg
het, miljö med mera. För att komma
fram till bästa resultat är SL mån om
att under hela projektets gång ha en
nära samverkan och kommunikation
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med berörda intressenter: kommuner,
närboende, resenärer, handikapporganisationer och skolor. Projektet planeras
att vara helt färdigt 2018.
Exempel på vad SL gör
Tillgänglighet
Före: Svårt att stiga på och av vagnarna
och att få plats om man hade funktions
nedsättning, barnvagn eller mycket
bagage. När det var full kunde det vara
svårt att stå då det saknades en stång
att hålla sig i.

Hållbar utveckling

Digital, synbar och hörbar information.

• Prioriterad sittplats med tydlig
symbol

• Linjekarta mot vit bakgrund för
god läsbarhet
• Hjälptelefon på en höjd som nås
av barn och personer i rullstol

Efter: Mellanvagnarna byggs om och
tillgänglighetsanpassas, 3 utav 32 är
färdiga och i trafik. Bredare dörr, låg
golvsdel med låga insteg och automatiskt
fotsteg. Viktiga detaljer är kontrastmarkerade och symboler/dekaler har gjorts
större. Markerad prioriterad plats för
funktionsnedsatta är nära dörrarna.
På stationerna pågår också ett arbete
med att göra dessa mer tillgängliga, 28
utav 38 stationer är nu tillgänglighetsanpassade. Bänkar har höjts, gamla har
bytts ut och fler har tillkommit. Andra
åtgärder är kontrastmarkeringar vid
bänkar, perrongkanter och gångstråk, nya
räcken, resningshandtag och handledare.

Trygghet
Före: Trafikinformationen var tekniskt
föråldrad. Särskilt barn hade svårt att
veta var de var och vilken station som var
nästa. Gammal och sliten miljö – både på
station och i vagnar. Plankorsningar över
banan kunde innebära olycksrisker.
Efter: Digital skylt i vagnarna visar nästa
station, även säkerhetsmeddelanden kan
bli aktuella. Stationsnamn ropas ut auto
matiskt. Vagnarna renoveras, blir ljusa,
luftiga och fräscha samt får kameraöver
vakning. Vissa plankorsningar byggs om
till planskildheter utmed nya dubbelspår.
Omgivande trafikmiljö görs så trygg som
möjligt, exempelvis breda luftiga tunnlar,
rundad tunnelmynning och bra belysning.

• Rullstolsplats/barnvagnsplats
• Förstärkt belysning vid insteg
• Dörrar i kontrast till övrig
inredning

Buller
Före: En del boende längs banan, som
passerade flera tätbebyggda villaområ
den, upplevde tågen som störande. Flera
förelägganden om buller fanns.
Efter: Olika bullerskyddsåtgärder tilläm
pas. Förutom traditionella bullerskydds
skärmar och bullerskyddsvallar utnyttjas
alternativa bullerdämpande metoder,
exempelvis spårnära skärmar som inte
stör landskapsbilden.
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Princip 7 – 9

Miljö

Spårnära bullerskyddsskärmar minskar bullret effektivt, billigt och utan att störa landskapsbilden.

Under 2012 sjösattes landstingets sjätte miljöprogram – Miljö
utmaning 2016 – som SL också ska följa. I och med det höjer
SL sina ambitioner inom området. Det nya miljöprogrammet
har präglat arbetet under året som bland annat inneburit stort
fokus på energieffektiviseringar av olika slag.

Styrdokument i urval
•• Miljöutmaning 2016, Miljöpolitiskt
program för Stockholms läns landsting
2012–2016
•• Miljöpolicy
•• Policy avseende luftburet buller från
spårbunden trafik
•• Rutin för upphandling och inköp
Mål och resultat i urval
•• År 2016 ska resandet med SL (allmän
kollektivtrafik) ha ökat med minst be
hållen marknadsandel jämfört med
år 2011.
Resultat: 3,3  procent ökade resandet
under 2012. SL:s viktigaste bidrag till
en förbättrad miljö är att resandet med
den allmänna kollektivtrafiken ökar.
Antalet resenärer med SL en vinter
vardag 2012 var 763  0 00, jämfört
med 739  000 resenärer år 2011.

56

•• År 2016 ska andelen förnybart bränsle
till transporter i landstingsfinansierad
verksamhet vara minst 75 procent.
Resultat: Andel förnybart bränsle för
busstrafiken var 66 procent och för
färdtjänsttrafiken 22 procent år 2012.
•• År 2016 ska andelen förnybar energi
för uppvärmning, kylning och el till
lokaler där landstingsfinansierad verk
samhet bedrivs vara minst 95  procent.
Resultat: 96  procent. Andelen värme
till SL:s lokaler av förnybart ursprung
har ökat med 2  procent 2012, jäm
fört med år 2011. Ökningen beror
främst på att fyra oljepannor i anslut
ning till Saltsjöbanan har bytts ut mot
värmepumpar under 2012.
•• Landstingsfinansierad verksamhet ska
ställa relevanta och mätbara miljökrav
vid alla upphandlingar av varor och
tjänster, i såväl centrala som lokala
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upphandlingar. Kraven i de miljö
mässigt mest prioriterade upphand
lingarna ska följas upp och kontrol
leras under avtalets gång.
Resultat: SL har en upphandlingsrutin
där det framgår att miljökrav alltid
ska ställas i en upphandling. Miljö
aspekterna identifieras i skedet före
upphandlingsrutinen tas i bruk, då
mallarna för anskaffnings- och ge
nomförandebeslut ska användas.
Mallarna innehåller sex miljöaspekter
och om någon av dessa identifieras
ska relevanta krav ställas för den
specifika upphandlingen. I rutinen
framgår i dagsläget inte hur miljökrav
ska följas upp, men arbete pågår för
att ta fram andra rutiner för detta.
•• År 2016 ska utsläppen av partiklar
och andra luftföroreningar till miljön
från Stockholms kollektivtrafik ha

Hållbar utveckling

minskat med 10  procent jämfört
med år 2011.
Resultat: Utsläppet av partiklar från
busstrafiken fortsätter att minska.
Relaterat till personkilometer har ut
släppet minskat med 10 procent jämfört
med 2011. Utsläppet av kväveoxid har
inte minskat på samma sätt. Relaterat
till personkilometer har utsläppet av
kväveoxid hållit sig på samma nivå som
för 2011 (–0,5 procent). Anledningen
till att utsläppet av partiklar har minskat,
men inte utsläppet av kväveoxid be
döms vara att allt fler nya fordon som
införs i trafiken drivs med RME.
Arbetssätt
SL arbetar efter ett ISO 14001-certifie
rat miljöledningssystem som säkrar ett
förebyggande, effektivt och systematiskt
arbete för att minska belastningen på
miljön. I början av 2012 omcertifierades
verksamheten för en treårsperiod. Uti
från landstingets miljöprogram – Miljö
utmaning 2016 – arbetar SL med att ta
fram relevanta mål och skapa strategier
samt handlingsplaner som leder till att
målen nås. SL ska årligen rapportera till
landstinget om hur arbetet fortskrider.
För att säkerställa att alla medarbetare
har förståelse för de stora miljöproble
men och får kunskap om hur SL arbetar
med miljöfrågor finns en obligatorisk
miljöutbildning. Genom att proaktivt ställa
krav i upphandlingar och avtal strävar SL
efter att minimera sin negativa miljöpåverkan. För att nå avsedd effekt är
det mycket viktigt att kraven följs upp.
SL delar aktivt med sig av sina erfarenheter inom främst förnybara drivmedel

Antal resenärer en vintervardag
2012

739 000

2010
1)

Aktiviteter
Tre olika energiutredningar
Under året har SL tagit ett större grepp
om energieffektivisering i och med det
nya miljöprogrammets ökade fokus på
energi. Tre energiutredningar har genom
förts som behandlar energieffektivisering
i olika delar av SL:s verksamhet: busstrafik, befintliga buss- och spårdepåer
respektive nya depåer. Utredningarna visar
att det finns goda möjligheter för SL att
spara energi – och pengar. Resultatet i utredningarna kommer att ligga till grund för
kommande åtgärdsförslag när det gäller
energieffektivisering av verksamheten.
Bullerforum utvidgat
SL har sedan något år tillbaka en intern
grupp, Bullerforum, för att se till att bullerfrågor kopplade till SL:s verksamhet hanteras på ett effektivt sätt. Behovet av dess
arbete ökar löpande. Därför har Bullerforum breddats under 2012 till att omfatta
medarbetare från alla trafikslag och även
från underhåll.
Låga skärmar mot buller revolutionerar
För att komma tillrätta med buller från
spårtrafiken har SL sedan 2011 testat ny
teknik, så kallade spårnära bullerskydds
skärmar. Det är låga skärmar under en
meter i höjd, som placeras mycket nära
fordonen. Nya ljudmätningar och kom
pletterande utredningar har genomförts
under våren 2012 och de visar att dessa
nya skärmar kan vara ett effektivt och

Andel förnybar energi till SL:s
totala verksamhet
763 000

2011

och samarbetar med andra aktörer för
att utveckla samt sprida mer miljöanpassad teknik inom området.

722 000

74 % 1)

2011

76 %
66 %
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Återanvändning av byggmaterial
I dag ställs inga krav på återanvändning
av material i SL:s bygg- och underhållsarbeten. Tidigare har endast sådant
material som har haft ett högt ekono
miskt värde återanvänts. För att bli bättre
på just det här har SL genomfört en
utredning under året, något som också
ligger i linje med det nya miljöprogram
met. Rapporten blev klar i början av
2013. Där kartläggs bland annat vilka
material som är möjliga att återanvända
utifrån ekonomi, miljönytta, praktisk
hantering, kvalitet och funktion. Den
innehåller också förslag på nytt arbetssätt inom SL för att just förbättra återanvändningen av material och hur det
kan införas i organisationen.

Busstrafik

81 000 ton

Spårtrafik

7 ton

Färdtjänsttrafik

8 600 ton

Energianvändning 4 000 ton
fastigheter

Beräkningen baseras fr o m 2012 på andel förnybart utifrån energiinnehåll i bränslen.
0

Ny miljöutbildning för alla
Under året har SL genomfört en ny
grundläggande webbaserad miljöutbild
ning för samtliga medarbetare, som alla
ska ha gått klart 2013. Nyanställda ska
också framöver gå utbildningen vartefter
de anställs.

Koldioxidutsläpp från SL:s verksamhet 2012

2012

2010

användbart alternativ till traditionella
bullerskyddsskärmar längs banvallen.
De fungerar dessutom bra ur underhållssynpunkt. Det är en stor framgång:
spårnära bullerskyddsskärmar är billigare
än många andra skyddsåtgärder, de
kräver vanligtvis inget bygglov och stör
inte landskapsbilden. Möjligheten att
använda spårnära bullerskyddsskärmar
kommer starkt att påverka SL:s framtida
bullerskyddsarbete.
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Den stora behållningen av EU-projektet
från SL:s sida är att det nu finns ett
mycket bättre underlag för att planera
för biogasbussar och utbyggnader. Och
när andra aktörer också börjar använda
biogas ökar konkurrensen för leverantörer av utrustning, vilket gynnar alla
användare av  biogas. Under året har
antalet biogasbussar i SL-trafiken ökat
med 38 stycken, till totalt 267.

Runt 13 procent av SL-trafikens bussar drivs med biogas.

Utvärdering av ren RME
Hundraprocentig rapsmetylester, RME,
är vid sidan av etanol och biogas ett
förnybart alternativ till fossil diesel. RME
är en biodiesel framställd från raps. För
att skaffa mer erfarenhet från drift med
ren RME i busstrafik har SL gjort en
ekonomisk och miljömässig utvärdering.
Under perioden maj 2011 till augusti
2012 testades 17 bussar som var anpassade till RME-drift. Erfarenheterna
från testet har därefter sammanställts i
en rapport. Där konstateras att utsläppen
av kväveoxider ökade när RME användes
jämfört med diesel, medan utsläppen av
fossil koldioxid minskade. Övriga utsläpp,
som till exempel partiklar, hålls på samma
nivå som för diesel.
I studien ingick även mjukare faktorer
som hur personalen upplevde att serva
bussarna i verkstaden och hur förarna
tyckte det var att köra dem. Ekonomiskt
sett innebär drift med RME, istället för
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med traditionell diesel, en merkostnad.
I slutet av året drevs totalt 408 bussar
i SL-trafiken med RME, en ökning med
197 bussar jämfört med 2011.
EU-projekt om biogas avslutat
Under hösten 2012 avslutades det treåriga EU-projektet Baltic Biogas Bus
som involverat nio städer runt Öster
sjön och där SL har haft huvudansvaret.
Förutom ett 30-tal rapporter, som belyser
biogasen ur olika synvinklar, har projektet
resulterat i att antalet gasdrivna bussar
ökat med mer än 300 i dessa städer.
Dessa gasdrivna bussar har bidragit till
kraftiga utsläppsminskningar i Östersjö
området: koldioxidutsläppen har minskat
med cirka 35  000 ton per år, kväveoxidutsläppen med 140  ton och partiklar
med 2 ton. Även nya bussdepåer och
tankstationer har skapats för biogas
bussar. Rörledningar och andra långsiktigt hållbara system för distribution
har byggts.
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Unikt samarbete kring laddhybridbussar
SL är ständigt på jakt efter hållbara
lösningar i drivmedelsfrågan. Det utmanande målet är att all busstrafik i SL:s
regi ska utföras med förnybara drivmedel senast 2025. Ett ytterligare steg
i den riktningen togs i slutet av 2012.
Då tecknade SL en avsiktsförklaring
tillsammans med Volvo och Vattenfall om
att testa laddhybridbussar på linje 74
mellan Sickla köpkvarter och Mariatorget.
Laddhybridbussen laddas på depå och
vid vissa hållplatser och kan sedan köras
några kilometer på batteri. Troligtvis har
ett liknande test aldrig tidigare genom
förts någonstans i världen. Kopplat till
det här har parterna lämnat in en ansökan om EU-finansering av testet.

Bussbränsleförbrukning volym
(liter/Nm3), procent 2012
Etanol

44,5 %

Diesel (5 % RME) 32 %
RME (100 %)

12 %

Biogas

9,6 %

Naturgas

1,9 %
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Princip 10

Motverka korruption

Ingen korruption ska förekomma inom SL. I egenskap av
skattefinansierad verksamhet är det extra viktigt för SL att
vara en affärsmässig beställare.

Styrdokument i urval
•• Riktlinjer för att förhindra mutor och
annan korruption
•• Rutin för upphandling och inköp
Arbetssätt
SL arbetar förebyggande och syste
matiskt för att förhindra alla former av
korruption kopplade till verksamheten.
Centrala verktyg i det här arbetet är de
interna riktlinjerna inom området, utbildningen av nyanställda, löpande
rådgivning av SL:s jurister och internrevisorer, handfasta råd på SL:s intranät
om mutor/gåvor och en anmälnings
funktion för eventuella överträdelser.
Medarbetare som bryter mot riktlinjerna
kan drabbas av arbetsrättsliga, straff
rättsliga och skadeståndsrättsliga konsekvenser. SL informerar också leverantörer
om sina riktlinjer. I samband med upp
handlingar har SL även möjlighet att:

1. Utesluta leverantör om företrädaren
begått vissa brott.
2. Ställa krav på att leverantören har en
policy eller dylikt för att förhindra
korruption.
3. Avtala om möjlighet för SL att säga upp
ingångna avtal på grund av korruption.

Nya riktlinjer godkända
Före sommaren 2012 fastställde SL
sina uppdaterade riktlinjer inom området
– ”Riktlinjer för att förhindra mutor och
annan korruption”. Uppdateringen genomfördes på grund av den nya lagstiftningen
på området.

Aktiviteter
Ledningen uppdaterad om ny lag
I juli 2012 trädde en ny svensk antikorrup
tionslagstiftning i kraft. Med utgångspunkt
i den har SL:s ledning utbildats under året
om de nya kraven för att säkerställa att de
är uppdaterade om vad som gäller.

Leverantörer fick brev från vd
Även i år skickade SL:s vd inför julen
ett brev till merparten av SL:s leverantörer. Det gjordes för att påminna dem
om SL:s riktlinjer för att förhindra mutor
och annan korruption samt för att tacka
nej till extravaganta gåvor och inbjud
ningar till medarbetare inom SL. Riktlinjerna finns också publicerade på sl.se.

Planerar webbutbildning
För att förstärka samtliga medarbetares
kunskaper ytterligare i antikorruptionsfrågor planerar SL under 2013 att ta fram
en webbaserad utbildning om mutor och
annan korruption.

SL ÅRSBERÄTTELSE 2012
‡ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

59

60

SL ÅRSBERÄTTELSE 2012
‡ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktion: SL i samarbete med Blomquist Annonsbyrå AB, 2013.
Tryck: Edita Västra Aros, 2013. Miljömärkt trycksak: 341142.
Foto: Moa Karlberg, Ricky J Molloy/IMS Bildbyrå AB/Nordic Photos,
Toby Maudsley, Jan E Svensson/SL, Andreas Lundberg,
Peter Rutherhagen/Johnér, Karl Larsson/Rewir.

AB
Storstockholms
Lokaltrafik
105 73 Stockholm
Telefon 08–686 16 00
sl.se

