
2011Årsberättelse

SL i korthet † SID 2 
Årsredovisning † SID 5 

Hållbar utveckling † SID 49

S
L Å

rsberättelse 2
011



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

SL:s

vision



Innehåll

 2  SL i korthet

 3  Vd har ordet

 4  Styrelseordförande har ordet

 5  Årsredovisning

 6  Förvaltningsberättelse

 15  Resultaträkning 

 16 Balansräkning

 18 Kassaflödesanalys

 19 Tilläggsupplysningar

 34  Revisionsberättelse

 35  Granskningsrapport 

 36  Färdtjänstverksamheten 

 40  Styrelse och revisorer

 42 SL:s fastighetsinnehav

 43  Fastighetsbestånd

 44  Verksamhetstal

 49  Hållbar utveckling

 50  Global Compact – SL:s etiska kompass

 51  Så arbetar SL med hållbarhet

 52 Mänskliga rättigheter 

 55  Arbetsrätt

 56 Miljö

 59  Motverka korruption

5

53

43 52

† 

†

SL är anslutet till FN:s initiativ för ansvarsfulla företag, 
Global Compact. Det innebär att SL ska sträva efter 
att arbeta i enlighet med initiativets tio principer om 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverka 
korruption. En gång per år ska SL också redovisa mål, 
resultat och erfarenheter av arbetet i skriftlig form i  
en så kallad Communication on Progress, COP. 

Läs mer  
Hållbar utveckling sid 49
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Ny verksamhetsidé från 2011
SL ska utifrån ägarens krav och intres-
senters förväntningar, föreslå och 
genomföra regionala kollektivtrafiklös-
ningar som underlättar arbetspendling 
och förenklar vardagen för alla i Stock-
holmsregionen.

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

Övergripande mål
 • Attraktiv kollektivtrafik
 • Ekonomisk effektivitet

Utvecklingsmål
 • Kompetent strateg
 • Kompetent projektgenomförare
 • Affärsmässig beställare
 • Effektiv styrning
 • Attraktiv arbetsgivare

Gemensamma värderingar
Samverkan, Ansvar, Förtroende,  
Engagemang (SAFE)

SL:s verksamhet
SL har det övergripande ansvaret för  
att alla som bor i – eller besöker – 
Stockholms län ska ha tillgång till en  
väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig  
kollektivtrafik.

All trafik körs av företag som SL upp-
handlar i konkurrens. SL äger omfat-
tande tillgångar i form av spårfordon, 
spåranläggningar och fastigheter med 
ett återanskaffningsvärde på cirka 110 
miljarder kronor.

För att kunna erbjuda en så bra trafik 
som möjligt, är det avgörande att SL 
har ett affärsmässigt och förtroendefullt 
samarbete med de företag som SL slu-
ter avtal med. SL ska vara expert på att 

Om AB Storstockholms Lokaltrafik

snabba fakta
övergripande planera, beställa och följa 
upp trafik, samt på förnyelse och under-
håll, medan trafik- och underhållsföretag 
svarar för den detaljerade planeringen, 
leveransen och mötet med kunden.

SL ägs av Stockholms  
läns landsting
AB SL ägs av Stockholms läns landsting 
(SLL) och Landstingsfullmäktige utser 
SL:s styrelse. SL finanseras med skatter 
och huvudsakligen biljettintäkter. Skat-
terna står för hälften. •

Fakta verksamhet och ekonomi 2011 2010

Antal resenärer per vinterdag allmän kollektivtrafik 739 000 722 000

Andel nöjda kunder allmän kollektivtrafik, procent 73 74

Antal färdtjänst- och sjukresor, per dag 10 700 10 200

 

Resultat, miljoner kronor –156 –420

Årets intäkter, miljoner kronor 14 949 14 124

Biljettintäkter, miljoner kronor 5 870 5 370

Balansomslutning, miljoner kronor 39 093 35 782

Skattefinansieringsgrad, procent 49,1 51,2

Investeringar, miljoner kronor 4 439 4 662

SL i korthet
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Förra året växte Stockholms län med 
cirka 40 000 personer, en utveckling 
som väntas fortsätta. För länets invånare 
– nya såväl som gamla – är en väl fung-
erande kollektivtrafik en förutsättning för 
att vardagen ska gå ihop. Varje dag reser 
över 700 000 personer till arbete, skola 
och fritidsaktiviteter med SL. De förvän-
tar sig en punktlig, lättillgänglig och att-
raktiv kollektivtrafik. 

SL:s utmaning är att tillhandahålla infra-
struktur och trafiklösningar som upp-
fyller både dagens och morgondagens 
krav. Just nu pågår också några av de 
största satsningarna på kollektivtrafiken 
på mycket länge. 

Under 2011 fortsatte utbyggnaden av 
Citybanan, pendeltågstunneln under 
centrala Stockholm som ska stå färdig 
2017. Utbyggnaden av Tvärbanan mel-
lan Alvik och Solna går framåt enligt 
plan och öppnar för trafik under 2013. 
Dessutom genomfördes en modernise-
ring av tunnelbanans Gröna linje mellan 
Gullmarsplan och Hagsätra. Det var en 
satsning på cirka 1 000 miljoner kronor, 
som genom noggrann planering kunde 
genomföras helt enligt tidsplan.

Planeringen för framtida viktiga sats-
ningar har fortsatt. Dit hör bland många 
andra Spårväg Citys utbyggnad mot 
Ropsten, nytt signalsystem till Röda lin-
jen samt nya fordon till tunnelbanan.

Den kalla och snörika vintern de första 
månaderna 2011 satte framför allt buss-
trafiken på svåra prov. SL kommer aldrig 

att kunna utlova en helt störningsfri tra-
fik, men vi ska ha fastlagda rutiner för att 
minimera störningarna också i händelse 
av svår väderlek. SL och trafikentrepre-
nörerna har därför utarbetat gemen-
samma strategier och sett över våra 
kontaktvägar för att undvika alltför stora 
konsekvenser av vinterns utmaningar i 
framtiden.  

SL har också genomgått ett större 
internt förändringsarbete. Syftet är att 
sätta fokus på den långsiktiga strategin 
för kollektivtrafikens utbyggnad och göra 
SL till en ännu mer effektiv beställaror-
ganisation. Den nya organisationen var 
på plats den 1 maj och under hösten har 
de nya arbetssätten successivt imple-
menterats.

Trafik för dagens och

morgondagens krav

SL är en betydande beställare av entre-
prenader, varor och tjänster. Med det 
följer ett stort samhällsansvar. Inom FN:s 
initiativ för ansvarsfull företagsamhet, 
Global Compact, arbetar SL aktivt inom 
områdena miljö, arbetsrätt, mänskliga 
rättigheter och motverkande av korrup-
tion. Det kommer även i fortsättningen 
att vara en viktig del i SL:s strävan för ett 
långsiktigt hållbart samhälle.

För mig är det en stor förmån att arbeta 
tillsammans med duktiga medarbetare 
och entreprenörer för en gemensam 
vision: att bidra till att Stockholm ska vara 
Europas mest attraktiva storstadsregion.  •
Anders Lindström  
Vd

Vd har ordet
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Varje dag reser över 700 000 stock-
holmare med SL. Våra övergripande 
mål är att få fler och mer nöjda kunder 
eftersom SL finns till för resenärerna. 
Jag vill att fler ska kunna åka kollektivt. 
Därför satsar vi på tillgänglighet, kom-
fort, pålitlighet och trygghet. Att ta hand 
om redan befintlig infrastruktur är minst 
lika viktigt som att vi fortsätter att bygga 
nytt. Vi vill leverera den bästa kollektiv-
trafiken till stockholmarna.

Året inleddes med mycket snö och kyla. 
Det fick stora konsekvenser för många 
resenärer och vi har dragit flera lärdo-
mar. Inför vintern 2011/2012 har det 
genomförts flera åtgärder. Några exem-
pel: så kallad tjänsteman i beredskap 
finns tillgänglig dygnet runt och det har 
blivit en bättre samordning mellan olika 

aktörer inom snöröjningen. Åtgärderna 
handlar självklart också om att upprusta 
befintlig infrastruktur. Det gäller att ha 
moderna växlar, signalsystem, spår och 
broar. Allt detta arbetar vi med bit för 
bit för att kunna erbjuda en ännu bättre 
kollektivtrafik. Under året har vi inte 
bara renoverat Hagsätragrenen på tun-
nelbanans Gröna linje. Vi bygger också 
ut tvärbanan från Alvik till Solna. För-
längningen beräknas vara färdig 2013. 
Detta är två exempel på hur kollektivtra-
fiken blir mer attraktiv.

Årets kundnöjdhet landar på 73 pro-
cent. Det är i grunden ett gott betyg för 
SL. Men det är också en påminnelse för 
oss om att alltid fortsätta arbetet med 
att utvecklas och moderniseras för att 
kunna erbjuda en ännu bättre reseupp-

levelse från start till mål, över hela länet. 
Det uppdraget är ett av de viktigaste vi 
har.

Jag vill ta tillfället i akt att rikta ett tack 
till alla medarbetare på SL som gör ett 
fantastiskt arbete. Jag vill även tacka 
alla entreprenörer som gör resan möjlig. 
Tack också till alla er 700 000 resenärer 
som reser med SL. Tillsammans skapar 
vi världens bästa kollektivtrafik. •
Christer G Wennerholm 
Styrelseordförande

Stora investeringar för

attraktiv kollektivtrafik

Styrelseordförande har ordet
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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 2011-01-01 – 2011-12-31. 

1. Ägarförhållanden  
SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), 
ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen omfattade 
vid slutet av år 2011 moderbolaget, tre rörelsedrivande och fyra 
vilande dotterbolag samt ett intressebolag.

SL svarar för att på uppdrag av SLL utföra lokal och regional 
kollektivtrafik samt för drift och underhåll av kollektivtrafikan-
läggningar och fordon.

AB SL Finans svarar för finansiering av fordon. 

I SL Infrateknik AB återfinns fordon som ägs av SL eller avses bli 
externfinansierade. 

Tågia AB:s verksamhet avser utbildning med inriktning på un-
derhåll och skötsel av spårbundna fordon. Verksamheten avses 
avyttras.

SL Kundtjänst AB verksamhet har ägnats åt information till all-
mänheten om trafikutbudet. Viss begränsad verksamhet har 
bedrivits fram till och med oktober. Därefter är bolaget vilande.   

I koncernen ingår även de vilande bolagen Fastighets AB Vigge-
staberg, SL Lidingö Trafik AB och SL HR-Service AB.

SL är dessutom delägare i intresseföretaget AB Transitio (43,5 
procent) vars verksamhet omfattar förvärv och finansiering av 
fordon på uppdrag av delägarna. 

Därutöver har moderbolaget en ägarandel i Samtrafiken i  
Sverige AB (2,12 procent) vars verksamhet avser samverkan för 

att förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökad kol-
lektivtrafik i hela Sverige. 

Förändringar i koncernen
Under 2011 har koncernens verksamhet enligt plan fortsatt att 
renodlas och utvecklas. En större organisationsförändring har 
genomförts och driftsatts den 1 maj 2011.

AB Transitio
Under 2011 har beslut om förändrad ägarstruktur i bolaget fat-
tats vilket kommer att innebära att SL:s ägarandel reduceras till 
20 procent under 2012.

2. Styrning 
SLL äger AB Storstockholms Lokaltrafik och det är landstings-
fullmäktige som utser ledamöterna i SL:s bolagsstyrelse och 
ledamöterna i det nya politiska organet Trafiknämnden.

Sedan den 1 januari 2011 ansvarar Trafiknämnden för kollektiv-
trafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsned-
sättning. Nämnden ansvarar för landstingets trafikplanering och 
för att ta fram förslag till Trafikförsörjningsplan.

Nämnden har vidare det övergripande ansvaret för planering 
och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten.

SL svarar 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 be-
söker 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 utveck-
ling och marknadsföring av den allmänna kollektivtrafiken på 
spår och väg samt den särskilda kollektivtrafiken avseende färd-
tjänstresor och sjukresor.

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

SL:s organisation
I syfte att utveckla SL till en tydligare och effektivare beställare 
och strateg med hög kompetens har en översyn av SL:s organi-
sation genomförts.

Den 1 maj 2011 trädde den nya organisationen i kraft. Den om-
fattar knappt 600 anställda mot tidigare drygt 700 personer.

AB Storstockholms 
Lokaltrafik

SL Infrateknik AB
100 %

SL HR-Service AB
vilande
100 %

AB SL Finans
100 %

Tågia AB
100 %

SL Kundtjänst AB
100 %

AB Transitio
43,5 %

SL Lidingö Trafik AB
vilande
96,7 %

Fastighets AB 
Viggstaberg, vilande

100 %
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Verksamhetsplanering och målstyrning
SL:s vision, övergripande mål, utvecklingsmål, verksamhetsidé 
och värderingar finns samlade i en strategisk karta och ligger till 
grund för SL:s strategiska planering.

SL:s strategiska planering sker inom ramen för en tioårig ge-
nomförandeplan som färdigställs för första gången våren 2012. 
Genomförandeplanen utgör grunden för SL:s verksamhetsplane-
ring och knyter ihop den långsiktiga planeringen med den årli-
gen fastställda verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen ges en 
samlad bild av SL:s verksamhet och ekonomi för den kommande 
treårsperioden. 

Genom verksamhetsplanen omsätts genomförandeplanen till 
olika aktiviteter vilka uttrycks i form av vd-uppdrag till respektive 
avdelningschef.

Målen i strategisk karta speglar:
 •   kraven på yttre effektivitet – övergripande mål för SL-trafi-

kens totala attraktionskraft, värdeskapande och effektivitet
 •   kraven på inre effektivitet – utvecklingsmål som pekar ut de 

prioriterade områden inom vilka SL ska stärka sin förmåga 
att leverera en attraktiv kollektivtrafik

Strategisk karta är godkänd av SL:s styrelse. Måltal för de över-
gripande målen fastställs och beslutas inom ramen för den årli-
gen framtagna verksamhetsplanen. 
 

Resandet i länet
Stockholms län har den högsta marknadsandelen av kollektivtra-
fik i Sverige. Vid maxtimmen är marknadsandelen över inner-
stadssnittet cirka 80 procent. Cirka 80 procent av Stockholms 
läns befolkning åker med SL någon gång per månad eller mer. 
Mer sällan än en gång i månaden säger cirka 15 procent att de 
åker med SL och 5 procent uppger att de aldrig åker med SL.

En vanlig vintervardag 2011 reser över 700 000 personer med 
SL. Det trafikslag som har flest antal påstigande är tunnelbanan 
med 43 (45) procent, därefter kommer buss med 41 (40) pro-
cent, pendeltåg med 10 (10) procent och lokalbanor med 6 (5) 
procent. Fördelningen mellan trafikslagen är stabil över åren.

Resandet med SL ökade under år 2011 med 2,3 (2,3) procent 
jämfört med föregående år. Antalet påstigande en vanlig vinter-
vardag uppgick till 2 616 (2 556 ) tusen. Antalet resenärer vin-
tervardagar uppgick under 2011 till 739 (722) tusen per dag, en 
ökning med 2,4 (1,7) procent jämfört med föregående år.

Antalet personkilometer har fortsatt att utvecklas positivt under 
2011 och uppgick till 5 073 (4 966) miljoner kilometer, en ök-
ning med 1,9 (2,0) procent. Ökningen avser samtliga trafikslag 
med undantag för tunnelbanan.

Den totala trafikproduktionen mätt i sittplatskilometer ökade 
med 2,0 (–2,1) procent till 16 115 (15 802) miljoner kilometer. 

Kunden i centrum
Sedan 2007 genomförs SL:s ombordmätning av Upplevd Kvali-
tet varje månad. Den genomsnittliga nöjdheten för 2011 var 73 
(74) procent. Sett över året var kundnöjdheten något högre un-
der våren än under hösten 2011.

Enligt Kollektivtrafikbarometern från Svensk Kollektivtrafik är 
andelen nöjda med SL 53 (60) procent bland länsinnevånarna 
och 59 (67) procent bland de resenärer som reser en gång i 
veckan eller mer. Resultaten är i linje med SL:s egen mätning 
”Upplevd Kvalitet” där intervjuerna sker ombord i trafiken.

Resegarantin fortsätter att utvecklas för att möta kundernas 
krav och är en viktig service om det uppstår störningar i SL-trafi-
ken. Garantin gäller för all SL-trafik i Stockholms län och för pen-
deltågen även över länsgränserna till Bålsta respektive Gnesta. 
Ersättning kan erhållas både för taxiresor och resor med bil.

Under 2011 uppgick antalet ersättningar till 44 404 (63 892) 
stycken. Utbetald ersättning uppgick till 13,8 (18,6) mkr.

Klottersanering och förebyggande åtgärder för att reducera van-
dalisering och klotter är fortsatt högt prioriterade åtgärder. Tra-
fikoperatörerna har ett tydligt åtagande inom ramen för teck-
nade trafikavtal. Förebyggande åtgärder och kostnadseffektiva 
lösningar har inneburit att kostnaderna kunnat hållas på en oför-
ändrad nivå jämfört med 2010. Kostnaderna uppgick till 11 (12) 
mkr.

Styrelse

VdVice vd

HR

ProjektStrategisk  
utveckling

Juridik och  
Internrevision

Verksamhets
styrning och 

ekonomi

Trafik
försörjning

Vdstab

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

ÖVERGRIPANDE 
MÅL

UTVECKLINGSMÅL

VERKSAMHETSIDÉ

VÄRDERINGAR

En attraktiv  
kollektivtrafik

Ekonomisk 
effektivitet

Attraktiv  
arbetsgivare

Affärsmässig 
beställare

Effektiv  
styrning

Kompetent 
projekt

genomförare

Kompetent  
strateg

”SL ska utifrån ägarens krav och intressenters  
förväntningar, föreslå och genomföra regionala  

kollektivtrafiklösningar som underlättar arbetspendling 
och förenklar  vardagenför alla i Stockholmsregionen.”

Samverkan – Ansvar – Förtroende – Engagemang
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4. Miljö
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 Bandepå 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.

SL har eller har haft verksamhet på ett stort antal platser i 
Stockholmsområdet. I ett tidigare skede inventerades möjliga 
förorenade områden inom de fastigheter som ägs av SL, men 
där ingen verksamhet längre bedrivs. Ett par av dessa områden 
har analyserats kemiskt och bedömts med avseende på förore-
ningar. 

I ett fall är föroreningen sannolikt av äldre datum än SL:s överta-
gande av marken. En kvarvarande undersökning av marken har 
dock fullföljts under året för att säkerställa föroreningens utbred-
ning i bredd och djup. Denna undersökning visar att föroreningen 
är relativt grund och snabbt avtar med ökande avstånd från ban-
vallen. Undersökningsresultaten har delgivits de berörda kommu-
nerna. En avsättning för åtgärder finns med 35 mkr. Se not 17.

SL har under 2011 bedrivit ett systematiskt bullerreduktionsar-
bete. En handlingsplan för bullerskyddsåtgärder utifrån bedöm-
ningsgrunderna i SL:s bullerpolicy har fastställts. Handlingspla-
nen grundas på den stora kartläggning av SL:s spårtrafik som 
slutfördes 2010.

Antalet bussar som drivs med förnybart drivmedel utökas suc-
cessivt. Vid årets slut var 768 (545) etanolbussar och 229 (131) 
gasbussar i trafik varav 195  biogasbussar och 34 nytillkomna 
bussar som temporärt drivs med naturgas. Dessutom tillkom 
under året 211 bussar som drivs med ren rapsmetylester (RME). 
Inkluderas effekten av låginblandad RME är andelen bussar som 
drivs med förnybart drivmedel drygt 56 procent. Totalt ingår 
2 168 bussar i SL-trafiken.

I enlighet med SLL:s och SL:s miljömål, baserade på Miljösteg 5, 
Miljöpolitiskt program för SLL 2007 – 2011, ska minst hälften av 
bussarna i SL-trafiken drivas med förnybara drivmedel år 2011. 

5. Säkerhet, trygghet, tillgänglighet och information
Säkerhet och trygghet     
SL arbetar systematiskt och långsiktigt för att öka säkerheten 
och tryggheten för resenärer och anställda. Samverkan med 
kommuner, polis och frivilligorganisationer sker kontinuerligt.

Resan med SL ska upplevas trygg och säker för både resenärer 
och personal. SL arbetar med utbildade ordningsvakter, så kall-
lade trygghetsresurser respektive trygghetsvärdar fördelade 
mellan de olika trafikslagen. Trygghetsresurserna och trygghets-
värdarna finns till för att öka tryggheten och hjälpa såväl resenä-
rer som personal. Särskilda trygghetsrum finns vid åtta större 
stationer utefter tunnelbane- och pendeltågsnätet. Arbete sker 
löpande för att iordningställa trygghetsrum vid fler stationer. 

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 pendeltågssta-
tioner fortsätter enligt plan.

Införandet av alkolås i bussar pågår. All busstrafik kommer att 
vara försedd med alkolås under hösten 2012.

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-
siktiga målet för tillgänglighetsarbetet är att ”SL:s allmänna 
kollektivtrafik ska upplevas som det mest attraktiva resealterna-
tivet för resenärer med funktionsnedsättning”.

Stora insatser har under åren gjorts för att förbättra tillgänglig-
heten i SL-trafiken, främst inom buss- och tunnelbanetrafiken. 
Insatser för förbättrad information och kommunikation samt 
utbildning genomförs samtidigt som den fysiska miljön fortlö-
pande utvecklas för att tillgodose kraven på god tillgänglighet. 
Vid årsskiftet 2011 – 2012 hade samtliga, det vill säga 100 (83) 
av tunnelbanestationernas plattformar taktila och visuella var-
ningsmarkeringar. Vidare finns taktila varningsmarkeringar vid 
spärrlinjerna på alla stationer.

Andelen låginstegsbussar ökade under 2011 från 83 procent till 
94 procent och spårjusteringar för att minimera avstånd i höjd- 
och sidled har genomförts på totalt 89 av 100 tunnelbanestatio-
ner. Samtliga tunnelbanestationer är försedda med hiss.

Under 2011 har investeringarna i tillgänglighetsanpassningar 
fortsatt. Investeringarna avser i huvudsak åtgärder i stationer 
ifråga om plattformshöjd, hissar, rulltrappor och taktila ledstråk. 
Därutöver görs investeringar för att förbättra trafikinformationen 
samt att kunna visa information i realtid på skyltar och displayer.

Hörbar och synbar dynamisk trafikinformation finns installerade 
på samtliga tunnelbanestationer. Alla bussar har yttre anrop 
installerat.
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Närmare 2 000 dynamiska samlings- och hållplatsskyltar har un-
der perioden 2009 till 2011 satts upp inom Stockholms län. 
Samtliga hållplatsskyltar har även försetts med ”pratorfunktion”.

Alla trafikslag har inventerats med avseende på ”enkelt avhjälpta 
hinder” och åtgärder vidtas löpande för att undanröja dessa.

6. Personal   
Verksamhetsförändringar och omstruktureringar   
Det övergripande målet inom personalområdet är att SL ska 
vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och be-
hålla medarbetare som förverkligar bolagets vision och affärs-
idé. För att nå framgång arbetar SL inom tre målområden:

 • Engagerat och tydligt ledarskap
 • Aktivt varumärkesbyggande på arbetsmarknaden
 • Säkerställa kompetens

Personalarbetet under 2011 har dominerats av bemanning av 
den nya organisationen, som driftsattes den 1 maj 2011.

I maj startade SL dessutom ett omställningsprogram för överta-
liga medarbetare. Syftet var att hjälpa dessa medarbetare till ny 
anställning utanför företaget eller till studier för att höja sin 
kompetens. 

Chef och ledarskap
Under året har aktiviteter genomförts för att utveckla chefskap 
och arbetet i ledningsgrupper på olika nivåer i företaget i syfte 
att stärka samverkan i ledningsgrupper och förändringsledar-
skap. Arbete har även genomförts för att vidareutveckla kultur 
och värderingar.

Chefer från SL har deltagit i nätverket ”Ung och chef”, ett forum 
inom SLL där unga chefer kan mötas och diskutera frågor i sin 
roll som chef. Chefer i SL har vidare erbjudits möjligheten till en 
mentor. Mentorerna arbetar på olika nivåer inom SLL. Mentor-
programmet har under hösten 2011 varit i en planeringsfas.

Arbetsmiljö och hälsa
SL har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön i företaget och 
arbetar systematiskt för att säkerställa en god arbetsmiljö.
 
En av flera satsningar för att förebygga ohälsa är att erbjuda 
samtliga anställda hälsoundersökning vartannat år. 2011 utnytt-
jade 168 (112) medarbetare erbjudandet. Under året nyttjade 
cirka 446 (470) medarbetare SL:s friskvårdssubvention. Det väl-
utrustade ”gymet” på Lindhagensgatan besöks varje vecka av 
cirka 10 procent av SL:s medarbetare.

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhets- och mångfaldsplan finns och uppdateras årligen. 
SL strävar efter en jämn könsfördelning i alla yrkesgrupper in-
kluderande ledningsgrupper på olika nivåer i företaget. 

I företagsledningen återfinns 3 (6) kvinnor och 5 (7) män. Bland 
övriga chefer är andelen kvinnor 46 (48) procent. Se 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, verk-
samhetsrisker och finansiella risker.

Riskhanteringen integreras i den strategiska och operativa styr-
ningen som ett naturligt led i den löpande planeringen, uppfölj-
ningen och kontrollen.
 
I december 2011 fastställde SL:s styrelse en intern kontrollplan 
för 2012 som sammanfattar verksamhetens högst prioriterade 
risker och dess hantering. 

Kontrollplanen följs upp och revideras årligen i enlighet med 
landstingets direktiv.
 
Försäkringsbara risker
SL har sedvanliga försäkringsprogram avseende egendoms- och 
ansvarsrisker för koncernen. I samband med förnyad upphand-
ling av försäkringsskyddet gjordes en detaljerad genomgång och 
värdering av SL:s samlade försäkringsskydd. 
 
Finansiella risker
Styrelsen för SL fastställer årligen ”Riktlinjer för finansverksam-
heten inom AB Storstockholms Lokaltrafik”. Riktlinjerna följer i 
tillämpliga delar landstingets finanspolicy.

Målet för den finansiella verksamheten är att säkerställa kort- 
och långfristig kapitalförsörjning samt uppnå lägsta möjliga fi-
nansieringskostnad samtidigt som de finansiella riskerna hante-
ras i enlighet med angivna riktlinjer. Genom samordning av fi-
nansverksamheten inom landstingskoncernen bär landstingets 
internbank, AB SLL Internfinans, huvudansvaret för hantering av 
de finansiella risker, som uppkommer inom landstingskoncernen. 
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 upp-
kommer inom finansieringsverksamheten genom ett aktivt age-
rande, god kompetensförsörjning samt dokumenterade rutiner 
och processer.

Utvecklingen på finansmarknaden har inneburit krav på ett ak-
tivt löpande arbete i samråd med SLL för att bevaka och säker-
ställa att villkoren i ingångna finansiella avtal uppfylls.

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

För att säkerställa en hög och uthållig krisberedskap, har funk-
tionen Tjänsteman i Beredskap (TIB) införts. TIB finns i tjänst 
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Verksamhetens utveckling  

(mkr) 2011  2010 2009 2008 2007

Biljettintäkter 5 870 5 370 5 217 5 099 4 476

Verksamhetsbidrag SLL 6 296 6 099 5 945 5 685 5 346

Aktiverat arbete för egen räkning1) 94 119 89 54 –

Övriga intäkter 2 689 2 536 2 597 2 267 2 213

Summa  14 949 14 124 13 848 13 105 12 035

1) För år tidigare än 2008 saknas redovisning 

Köpt trafik –10 092 –9 637 –8 561 –8 049 –7 534

Övriga kostnader  –4 421 –4 496 –4 525 –4 119 –3 737

Finansiella poster –592 –411 –348 –655 –444

Årets resultat –156 –420 414 282 320

Balansomslutning 39 093 35 782 32 769 30 477 29 614

Skattefinansieringsgrad 49,1% 51,2% 48,6% 49,9% 51,4%

dygnet runt, inklusive backup-resurs, och har ett långtgående 
mandat att hantera uppkomna händelser under tid då ordinarie 
befattningshavare inte är tillgänglig.

Målet för krishanteringen inom SL är att minska riskerna för, och 
konsekvenserna av allvarliga händelser och kräver funktionell or-
ganisering, koordinering, samordning, information och utbildning 
i krishantering inom organisationen. En större krisövning tillsam-
mans med trafikentreprenörerna har genomförts under året.

8. Ekonomi 
Verksamhetens utveckling 
Årets resultat uppgick till -156 (-420) mkr. Under året höjdes 
priset på periodkort med 100 kronor. Totalt har detta inneburit 
ökade biljettintäkter med cirka 208 mkr. Resandeutvecklingen 
har varit positiv vilket därutöver bidragit till ökade biljettintäkter 
med 292 mkr.

Snökaoset under inledningen av verksamhetsåret innebär redu-
cerade intäkter och ökade kostnader med sammanlagt cirka 55 
(120) mkr. Resultatet belastas vidare med kostnader för att upp-
nå SLL:s och SL:s miljö- och tillgänglighetsmål, Miljösteg 5.

Skattefinansieringsgraden visar den andel av kostnaderna för 
SL:s verksamhet som täcks av bidrag från SLL. 

Baserat på landstingets samlade skatteintäkter innebär detta att 
av varje beskattad 100-lapp går 1,46 (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 14 949 (14 124) mkr, en ök-
ning med 5,8 (2,0) procent. Biljettintäkterna svarade för 5 870 
(5 370) mkr, en ökning med  500 (153) mkr motsvarande 9,3 
(2,9) procent. Verksamhetsbidraget från landstinget uppgick till 
6 296 (6 099) mkr, en ökning med 2,8 (2,6) procent. 

Från och med 1 september höjdes biljettpriset på månadskort 
med 100 kronor. Samtidigt gjordes konsekvensändringar på det 
övriga biljettsortimentet. Biljettintäkterna beräknas ha ökat med 
cirka 208 mkr till följd av prishöjningen. Övriga rörelseintäkter 
såsom reklamintäkter, hyresintäkter med mera uppgick till 
2 689 (2 536) mkr. 

De totala rörelseintäkterna för moderbolaget uppgick till 13 588 
(12 773) mkr. 

Koncernens rörelsekostnader uppgick till 14 513 (14 133) mkr. 
Här ingår främst produktionskostnader för tunnelbanan, buss-
trafiken, pendeltågen och lokalbanorna samt kostnader för drift 
och underhåll av SL:s trafikanläggningar. 

Kostnaderna för köpt trafik uppgick till 10 092 (9 637) mkr, en 
ökning med 4,7 (12,6) procent. Kostnadsökningen omfattar hel-
årseffekter av beslutade trafikutökningar, indexering av trafikav-
tal samt kostnader till följd av satsningar för att nå SL:s och 
SLL:s fastställda mål avseende tillgänglighet och miljömål enligt 
Miljösteg 5.

I samband med översynen av SL:s organisation avtalades om ett 
Trygghetspaket för de anställda som inte erbjöds fortsatt anställ-
ning inom SL. Kostnaden för Trygghetspaketet uppgick till 103 
mkr. Totalt uppgick årets personalkostnader till 525 (486) mkr.
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Avskrivningar och nedskrivningar ingår i koncernens rörelsekost-
nader med 1 688 (1 590) mkr. Av beloppet hänför sig 632 (623) 
mkr till vagnar och fordon som finansierats med finansiell leasing. 

Rörelseresultatet uppgick till 436 (–9) mkr.

Koncernens finansnetto uppgick till –592 (–411) mkr. Av belop-
pet hänför sig räntekostnader på 230 (74) mkr till räntedelen i 
finansiella leasar.

Årets resultat uppgick till –156 (–420) mkr.

Verksamhetens resultat per trafikslag

(mkr) 2011 2010*

Tunnelbana –2 679 –2 388

Pendeltåg –1 664 –1 469

Lokalbanor –817 –762

Buss –4 733 –4 581

Trafikslagsgemensamt –170 –263

Produktionskostnad –10 063 –9 463
* 2010 års siffror har 2011 reviderats till följd av omklassificeringar. 

Kostnaderna för trafikproduktionen har under 2011 ökat med 
600 (908) mkr eller 6,3 (9,4) procent. Av produktionsresultatet 
avser 27 (25) procent tunnelbanan, 17 (16) procent pendeltåg,  
8 (8) procent lokalbanor, 47 (48) procent bussar samt 2 (3) pro-
cent trafikslagsgemensamt resultat.

Kostnaderna ökade till följd av helårseffekter av beslutade tra-
fikutökningar, utökat avtal för pendeltåg samt indexering av tra-
fikavtalen. Indexeringen sker utifrån en indexkorg huvudsakligen 
bestående av inflation, marknadsräntor, bränslekostnadsindex 
och arbetskraftskostnadsindex.

De ökade produktionskostnaderna beror vidare på ökade drift-
kostnader och ökade kostnader för ersättande busstrafik i sam-
band med snökaoset under inledningen av verksamhetsåret 
samt höga el- och värmekostnader i början av 2011.

Av de totala kostnaderna svarar köpt trafik inklusive avtalade 
tjänster såsom kundservice och visst underhåll av fordon och 
trafikantmiljöer för drygt 80 procent. Nivån är i stort sett oför-
ändrad mellan åren.

Under 2011 har satsningen på miljö- och tillgänglighetsåtgärder 
fortsatt liksom arbetet med att minska trängseln i trafiken.

Investeringar 
Investeringar uppgick till 4 439 (4 662) mkr, en förändring jäm-
fört med föregående år med –223 (800) mkr. Investeringarna 
avser nyinvesteringar, investeringar till följd av myndighetsbeslut 
samt ombyggnad av befintliga anläggningstillgångar liksom in-
vesteringar i fordon och tekniska system. 

Under året har 0 (2) fastigheter förvärvats. 

Investeringarna i SLtrafiken framgår av följande tabell:  

(mkr) 2011 2010 2009 2008 2007

Tunnelbana 1 455 790 890 1 046 812

Pendeltåg 172 671 492 1 083  1 104

Lokalbana 1 307 1 900 1 101 520 447

Buss 1 251 886 521 431 387

Gemensamt/Övrigt 254 415 858 453 360

Summa investeringar 4 439 4 662 3 862 3 533 3 110

 

Förändring i procent –4,8 20,7 9,3 13,6 –9,7

Större investeringsprojekt 2011
Samlad upprustning av Hagsätragrenen
Under våren, sommaren och hösten 2011 genomfördes som 
planerat den samlade upprustningen av sträckan mellan Hag-
sätra och Gullmarsplan. Hagsätragrenen öppnades åter för trafik 
den 26 september. Upprustningen har omfattat spår, broar, 
plattformar och stationer. Tillgänglighetsanpassningar har ge-
nomförts och informationssystem bytts ut.

Utbyggnad av Tvärbanans Solnagren 
Tvärbanans Solnagren mellan Alvik och Solna station, via Ulvsun-
da industriområde där en ny depå ska byggas och vissa förbere-
delser ska göras för Kistagrenens avgrening, är under byggna-
tion. Under året har spårunderbyggnadsarbeten inklusive byg-
gande av tunnlar och broar pågått utefter hela sträckan. Spår 
har lagts från Alvik fram till Ankdammsrondellen i Solna och alla 
hållplatser, teknikbyggnader och likriktarstationer på denna 
sträcka har färdigställts. Banan ska enlig nuvarande planer tas i 
drift  sommaren 2013. 
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Finansieringen av SL:s investeringar
(mkr) 2011 2010 2009 2008 2007

Statsbidrag 305 259 140 208 297

Finansiell leasing 576 230 210 1 060 1 485

Lån SLL 3 500 3 500 2 000  1 000 700

Egna medel 58 673 1 512 1 265 628

Summa finansiering 4 439 4 662 3 862 3 533 3 110

Roslagsbanan Dubbelspårutbyggnad
Roslagsbanan genomgår under ett antal år en upprustning och 
modernisering. Utbyggnaden av dubbelspår mellan Åkers Runö 
och Åkersberga samt färdigställandet av mötesstationen 
Kragstalund under 2010 innebar möjlighet till regelbunden fem-
tonminuterstrafik och insatståg i rusningstrafik. Under 2011 har 
detta lett till att antalet resenärer ökat med 13–14 procent per 
månad jämfört med föregående år. Planeringsarbetet fortsätter i 
dialog med kommuner och berörda fastighetsägare inför den 
fortsatta utbyggnaden av dubbelspår samt de två depåerna vid 
Molnby och Rydbo. 

Spårväg City
Arbetet med Spårväg City fortsätter för en utbyggnad från Djur-
gårdsbron till Ropsten, inklusive ihopkoppling med, och upprust-
ning, av Lidingöbanan. I planeringen ingår en ny spårvagns- och 
bussdepå på Lidingö. Arbetet omfattar även planering för ba-
nans förlängning mot T-Centralen och Sergels torg. Samråd 
med berörda parter utefter den planerade sträckningen av Spår-
väg City pågår och järnvägsplan är under framtagande. För 
Lidingö banan har en förstudie tagits fram och arbetet med järn-
vägsplan har påbörjats. Projektering och samråd med Lidingö 
kommun har skett om utställning av ny detaljplan för spårvagns-
depån samt för bygglov och ny bussdepå.

Under 2011 har SL erhållit 305 (259) mkr i statliga investerings-
bidrag. Investeringsbidrag har betalats ut av Trafikverket avse-
ende utbyggnaden av Tvärbana norr mot Solna samt anslut-
ningsspår med mera mellan Södertäljedepån och Södertälje 
hamn och infartsparkering södra Norrtälje. 

Andelen bussar som finansieras av SL genom finansiell leasing 
har ökat något. Vid årsskiftet var 845 (738) bussar, av totalt 
2 168 (2 050) bussar i trafik finansierade via SL. Detta motsva-
rar cirka 39 (36) procent av SL-trafikens bussflotta. Bussarna 
hyrs ut till trafikentreprenörerna på marknadsmässiga villkor.

SL:s spårfordon finansieras huvudsakligen genom finansiell  
leasing. 

Totalt uppgår antalet spårfordon i SL-trafiken till 886 (904) 
stycken, varav tunnelbanevagnar svarar för 58 (57) procent eller 
513 (513) stycken.

Likviditet och räntebärande skulder 
Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 1 032 (814) 
mkr. Av de likvida medlen är 769 (660) mkr tillgodohavande på 
koncernkontot. Disponibel likviditet inklusive outnyttjad check-
räkningskredit uppgår till 2 032 (1 814) mkr.

Räntebärande låneskulder uppgick per den sista december 2011 
till 11 730 (8 324) mkr, en ökning med drygt 41 (69) procent. 

Leasingfinansiering av fordon uppgår per den sista december 
2011 till 12 164 (12 240) mkr.

9. Andra händelser
SL Access
Lanseringen av SL Access har fullföljts enligt plan. Samtliga bil-
jetter utom förköpsremsor finns tillgängliga via SL Access. Möj-
ligheten att köpa biljetter via internet introducerades under 
2011.

Försäljning via SL Access utgör 62 (53) procent av biljettförsälj-
ningen under 2011. Försäljning av periodkort görs uteslutande 
via SL Access.

Introduktion av Reskassan som ersättare till förköpsremsan pla-
neras till mitten av 2012.
  
Spårvägsmuseet
Under 2011 slog Spårvägsmuseet besöksrekord för andra året i 
rad med 113 349 (94 160) besökare. En ökning med 20 procent 
jämfört med 2010. Under 2011 öppnades utställningarna ”De-
sign: SL – en resa genom SL:s visuella värld 1877–2011”, samt 
fotoutställningarna ”Innan det är för sent” och ”Sommaren 76”, 
som i bilder visar kollektivtrafiken ur ett lite annorlunda perspek-
tiv. Satsningar på digitala medier har fortsatt och museet har nu 
haft närmare en halv miljon bildvisningar på sociala medier som 
Flickr.

Snösäsongen
Erfarenheterna från säsongen är sammanfattningsvis övervägan-
de positiva. Trafikentreprenörernas utökade samordningsansvar 
för snöröjning inom tunnelbanan och lokalbanorna har fått verka 
fullt ut denna säsong med ett mycket gott resultat som följd.

I början av februari drabbades länet av ett intensivt klass 2 var-
nat snöoväder. I samband med detta uppstod stora störningar 
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inom busstrafiken. Erfarenheter från denna händelse hanteras 
gemensamt av SL, trafikentreprenörerna, kommunerna och väg-
hållarna. Som ett exempel på resultatet från detta samarbete 
finns nu gemensamma kartor för hur snöröjningen ska priorite-
ras vid allvarliga situationer.

Inom trafikslag pendeltåg har trafiken fungerat relativt väl under 
snösäsongen. SL och trafikentreprenören deltar aktivt i Trafik-
verkets arbete med att förbättra tillförlitligheten i Trafikverkets 
infrastruktur.

SL arbetar systematiskt efter en särskilt framtagen handlings-
plan för att långsiktigt förbättra hela funktionen avseende snö-
röjning. Som en del i detta arbete har SL deltagit i Nordisk ex-
pertkonferens hösten 2011 med tema ”extrema vintrar”.

Trafikupphandlingar 2011 
Under året har ett stort antal trafikupphandlingar slutförts. Trafik-
avtalen omfattar busstrafiken i stora delar av länet. För första 
gången har avtal ingåtts som innebär att en trafikentreprenör har 
det samlade ansvaret för trafiken för både buss och lokalbana.

Trafikupphandlingar har slutförts för följande trafikområden:
 •  Bromma, Solna/Sundbyberg, Sollentuna samt Tvärbanan, 
Nockebybanan, Saltsjöbanan

 • Norrort samt Roslagsbanan
 • Norrtälje
 • Huddinge, Botkyrka, Söderort
 • Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Ekerö
 • Solna/Sundbyberg, Sollentuna, Nynäshamn
 • Södertälje, Järfälla Upplands Bro
 • Innerstaden
 • Handen 
 • Lidingö, Täby, Vaxholm, Åkersberga
 • Tyresö
 • Bromma 

USleasar
År 2000 ingick AB Transitio, på uppdrag av SL, leasingavtal med 
amerikanska investorer. Under verksamhetsåret genomfördes, i 
enlighet med beslut i SL:s styrelse och i landstingsfullmäktige 
förtida avslut av US-leasar avseende 88 tunnelbanevagnar och 
39 pendeltågsvagnar.

Därigenom säkerställdes ett kostnadseffektivt arbete med den 
fortsatta optimeringen av fordonsflottan.

Vd AB Storstockholms Lokaltrafik
Göran Gunnarsson slutade den 22 juni 2011. Madeleine Raukas 
har varit tillförordnad vd fram till den 31 december 2011. An-
ders Lindström utsågs i oktober 2011 till vd från och med den 1 
januari 2012.
 
Nya ägardirektiv samt ny bolagsordning
Reviderade specifika ägardirektiv samt ny bolagsordning fast-
ställdes i landstingsfullmäktige den 6 december 2011 och vid 
extra bolagsstämma i SL den 20 december 2011.

10. Fortsatt utveckling
Befolkningen i Stockholms län uppgår till drygt 2 miljoner invå-
nare. 

Varje dag väljer över 700 000 resenärer att göra 2,5 miljoner 
resor med SL. Stockholmsregionen är Sveriges största tillväxtre-
gion med en befolkningsökning på mellan 35 000 och 40 000 
personer per år. För att alla dessa människor ska ha möjlighet 
att arbeta, resa och bo i länet, krävs en fungerande och väl ut-
byggd kollektivtrafik som är väl utrustad för såväl dagens som 
morgondagens krav.

Kollektivtrafikens betydelse för en attraktiv Stockholmsregion 
ligger inte bara i förmågan att erbjuda punktliga, pålitliga och 
trygga persontransporter. SL:s verksamhet är också en förut-
sättning för att nå de miljömål som regionen ställt upp. Ju fler 
som väljer gemensamt resande framför bilen, desto mindre blir 
den totala påverkan på miljön. SL-trafiken står idag för cirka 25 
procent av persontrafiken i länet, men bara 6 procent av koldi-
oxidutsläppen.

Under kommande tioårsperiod förväntas Stockholms län växa 
med runt 220 000 personer. Denna tillväxt ställer stora krav på 
en utbyggd och förbättrad kollektivtrafik. När Stockholm växer 
måste även kollektivtrafiken växa. 

Ett antal samverkande faktorer såsom konjunktur, arbetslöshet, 
bränslekostnader med mera gör att resandeutvecklingen de 
kommande åren är svårbedömd. En kontinuerlig anpassning 
sker av trafikutbudet, i samarbete med berörda kommuner, till 
behovet i både nya och etablerade bostads- och arbetsplatsom-
råden.

Utbyggnadsprojekten i RUFS 2010 vilar på Stockholmsöverens-
kommelsen mellan staten och regionen från december 2007. De 
utbyggnadsprojekt som hänförs till närmast kommande tioårs-
period är i huvudsak synkroniserade med de statliga planerna 
för medfinansiering för perioden 2010-2021, både länsplanen 
för regional transportinfrastruktur och den nationella transport-
planen. Landstingets åtaganden för RUFS-projekten gäller idag 
främst utbyggnad av Tvärbanan, nya spårvägar, satsningar på 
befintliga lokalbanor och investeringar i pendeltågsstationer, 
samt en utökning av den kollektiva sjötrafiken för bofasta i skär-
gården. 

Sammantaget uppgår den totala investeringsvolymen till drygt 
37 miljarder för RUFS-objekten fram till år 2020 exklusive åt-
gärder i bytespunkter. 

Med dessa stora satsningar på kollektivtrafikens utbyggnad kan 
SL i stort sett bibehålla dagens kollektivtrafikandel. För att öka 
kollektivtrafikandelen i takt med befolkningsökningen på 10 års 
sikt krävs ytterligare kompletterande styrmedel. 

En utbyggnad av infrastrukturen inklusive kompletterande styr-
medel och incitament för att dämpa biltrafiken samt kraftfull tek-
nikutveckling är en förutsättning för att målen beträffande regio-
nens tillväxt och miljö ska uppnås i ett långsiktigt perspektiv.
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11. Styrelsearbete
Styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik har under 2011 
bestått av tre ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter. 
Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordfö-
rande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Styrelsen har under året haft 23 styrelsemöten.

Arbetet följer av styrelsen fastställd arbetsordning vilken även 
reglerar styrelsens och verkställande direktörens åligganden 
samt arbetsfördelningen dem emellan.

12. Resultatdisposition
Enligt upprättad balansräkning uppgår fritt eget kapital i moder-
bolaget till 2 043 998 364 kronor. Avsättning till bundna reser-
ver behöver ej göras. 

Till årsstämmans förfogande står följande resultatmedel:

Balanserad vinst 2 614 670 668  kronor
Årets resultat –570 672 304  kronor

 2 043 998 364  kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att i ny räkning balanseras 2 043 998 364 kronor. 

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och finan
siella ställning med mera hänvisas till efterföljande resultaträk
ningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt tilläggs
upplysningar.

13. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Ny kollektivtrafiklag
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft som 
innebär att kollektivtrafikföretag fritt får etablera kommersiell 
trafik. Tidigare reglering innebar att kommersiella bussföretag 
hade möjlighet att bedriva lokal och regional kollektivtrafik.

Syftet med den nya lagen är att få till stånd ett större utbud, 
ökat resande och bättre samordning med annan samhällsplane-
ring. Från 1 januari 2012 ska varje län ha en regional kollektiv-
trafikmyndighet, RKTM. I Stockholm är det landstinget som är 
RKTM. Denna beslutar om trafikförsörjningsprogram vilket se-
dan ligger till grund för beslut om allmän trafikplikt, det vill säga 
den trafik som samhället ska upphandla eller avtala om. Pro-
grammet upprättas efter samråd med motsvarande myndighe-
ter i angränsande län och berörda intressenter inom länet och 
planeras att fastställas av landstingsfullmäktige under septem-
ber 2012.

Trafiknämndens förvaltningsorganisation 2012
Landstingsfullmäktige fattade den 6 december 2011 beslut rö-
rande trafiknämndens förvaltningsorganisation.

Trafiknämnden ska på uppdrag av landstingsfullmäktige fullgöra 
landstingets uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet 
(RKTM) i enlighet med den nya lagstiftning som trädde i kraft 
den 1 januari 2012.

Trafiknämnden ska därför förses med den kompetens som krävs 
för att fullgöra de uppgifter som åligger RKTM. Landstingsfull-
mäktiges beslut innebär att all förvaltningsorganisation inom SL 
ska överföras till Trafiknämnden förutom vad som krävs för att 
fullgöra bolagets fortsatta funktion och ansvar för avtalsupp- 
följning, fullgörande av kontraktsvillkor och liknande juridiska 
omständigheter.

Trafiknämnden ska, i samarbete med SL, utreda och förbereda 
att centrala delar av bolagets förvaltningsorganisation överförs 
till Trafiknämnden för beslut i landstingsfullmäktige senast den 
30 maj 2012.

SL:s vd från och med 2012, Anders Lindström, utsågs av Trafik-
nämnden till nämndens förvaltningschef från och med 1 januari 
2012.

Stockholm 2012-02-21

 Erika Ullberg Christer G Wennerholm Lennart Rohdin 
Styrelsens ordförande

 Martin Lindahl Anders Lindström Arne Grundberg 
 Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör Arbetstagarrepresentant 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avlämnats 2012-03-13

Ernst & Young AB
Magnus Fredmer

Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2011 års granskning är avgiven 2012-03-30
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Resultaträkning

 KONCERNEN MODERBOLAGET
(Mkr) Not 2011 2010 2011 2010

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 1 12 166 11 469 12 166 11 469

Aktiverat arbete för egen räkning  94 119 94 120

Övriga rörelseintäkter 2 2 689 2 536 1 328 1 184

Summa rörelsens intäkter   3 14 949 14 124 13 588 12 773

Rörelsens kostnader     

Entreprenadkostnader, trafik  –10 092 –9 637 –10 125 –9 677

Personalkostnader 4 –525 –486 –523 –461

Avskrivningar av materiella och   

immateriella anläggningstillgångar 5, 9, 10, 11 –1 688 –1 590 –1 002 –897

Andel i intresseföretags resultat 12 1 –1 – –

Övriga rörelsekostnader 8 –2 209 –2 419 –2 190 –2 403

Summa rörelsens kostnader  3 –14 513 –14 133 –13 840 –13 438  

       

RÖRELSERESULTAT   436 –9 –252 –665

     

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande intäkter 6 46 230 22 218

Räntekostnader o liknande kostnader 7, 11 –638 –641 –341 –450

Summa resultat från finansiella poster   –592 –411 –319 –232

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   –156 –420 –571 –897

     

Skatt på årets resultat   0 0 0 0

     

ÅRETS RESULTAT   –156 –420 –571 –897
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Balansräkning

 KONCERNEN MODERBOLAGET
(Mkr) Not 20111231 20101231 20111231 20101231

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar   9, 25

  Nyttjanderätter och tomträtter  7 2 7 2

  Pågående nyanläggningar  0 9 0      9

   7 11 7 11

Materiella anläggningstillgångar  10, 11, 25

  Byggnader och mark  7 147 6 635 7 147 6 635

  Spåranläggningar  7 303 7 400 7 303 7 400

  Rullande materiel  12 023 12 168 388 429

  Maskiner och inventarier  1 727 1 592 1 727 1 592

  Pågående nyanläggningar och förskott  8 318 5 977 7 830 5 491

   36 518 33 772 24 395 21 547

Finansiella anläggningstillgångar 

  Aktier och andelar i koncernföretag  12 – – 175 175

  Aktier och andelar i intresseföretag 12 18 13 9 9

  Andra långfristiga värdepappersinnehav  223 – 223 –          

  Övriga långfristiga fordringar  63       19 18     19

  304 32 425 203

Summa anläggningstillgångar   36 829 33 815 24 827 21 761

Omsättningstillgångar

Varulager  13    199      178 199 179

Kortfristiga fordringar

  Kundfordringar 23 538 363 520 344

  Fordringar hos koncernföretag 3 – – 108 0

  Fordringar hos intresseföretag 3 0 61 0 61

  Övriga fordringar  200 326 198 371

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 295 225 291 221

   1 033 975 1 117 997

Kassa och bank  14, 23 1 032 814 810 693

Summa omsättningstillgångar   2 264 1 967 2 126 1 869

SUMMA TILLGÅNGAR   39 093 35 782 26 953 23 630
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 KONCERNEN MODERBOLAGET
(Mkr) Not 20111231 20101231 20111231 20101231

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  15

  Aktiekapital  4 000 4 000 4 000 4 000

  Bundna reserver/reservfond  1 983 1 988   14       14

   5 983 5 988 4 014 4 014

  Balanserad vinst eller förlust  840 835 2 615 2 760

  Årets resultat  –156 –420 –571    –897

  684 415 2 044 1 863

Summa eget kapital   6 667 6 403 6 058 5 877

   

Minoritetsintresse   5 5 – –

Obeskattade reserver   16 – – 1 923 1 923

Avsättningar  17, 18 1 067 1 132 1 020 1 075

Långfristiga skulder     

Långfristiga lån från SLL 19, 23 11 636 8 230 11 636 8 230

Långfristiga upplupna kostnader  

och förutbetalda intäkter        19, 20 5 107 5 108 3 946 3 906

Övriga långfristiga skulder     11, 19, 20 11 408 11 666  2 2

Summa långfristiga skulder   28 151 25 004 15 584 12 138

     

Kortfristiga skulder    

  Skulder till SLL 23 94 94 94 94

  Leverantörsskulder 23 1 102 1 439 999 1 315

  Skulder till koncernföretag 3 – – 120 188

  Skulder till intresseföretag 3 0 2 0 2

  Skatteskulder   6 9 6 8

  Övriga kortfristiga skulder  795 615 29 30

   Upplupna kostnader  

och förutbetalda intäkter 22 1 206 1 079 1 120 980

Summa kortfristiga skulder   3 203 3 238 2 368 2 617

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   39 093 35 782 26 953 23 630  

     

Ställda säkerheter  11   Inga Inga

Ansvarsförbindelser  24 10 10 10 10
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Kassaflödesanalys

 KONCERNEN MODERBOLAGET
(Mkr) Not 2011 2010 2011 2010

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat  436 –9 –252 –663

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:   

   Av- och nedskrivning av materiella och   

immateriella anläggningstillgångar 5 1 688 1 590 1 002 897

  Avsättningar  5 –297 15 –268

  Rearesultat försäljning/utrangering  4 114 3 110

  Resultatförda näringsbidrag  –227 –217 –201 –187

  Övrigt  –10         5 –19      –7

   1 896 1 186 548 –118

Terminering US-lease  –284 – –284               –

Erhållen ränta  22 7 10 4

Erlagd ränta  –551 –232 –326 –161

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändringar i rörelsekapital   1 083 961 –52 –275

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

  Ökning (–)/minskning (+) av varulager/förrådsmaterial  –21 6 –20 8

  Ökning (–)/minskning (+) av fordringar  –64 97 –566 –26

  Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder  –348 230 –398 47

Kassaflöde från den löpande verksamheten   650 1 294 –1 036 –246

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella och materiella  

anläggningstillgångar 25 –3 863 –4 432 –3 847 –3 990

Försäljning av dotter- och intresseföretag  – 48 – 48

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  7 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten   –3 856 –4 384 –3 847 –3 942

    

Finansieringsverksamheten     

Investeringslån SLL  3 500 3 500 3 500 3 500

Förändring av övriga långfristiga skulder  – 300 – 300

Amortering av leasingskuld     –653 –559 – –

Amortering av lån samt övriga skulder  –94 –94 –94 –94

Erhållet näringsbidrag  305 259 305 259

Erhållet koncernbidrag  – – 869 467

Erhållet aktieägartillskott  420 – 420 –

Förändring av övriga långfristiga fordringar  –50 –8 – –8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 428 3 398 5 000 4 424

Årets kassaflöde   222 308 117 236

Likvida medel vid årets början 14, 25 814 514 693 457

Kursdifferenser i likvida medel  –4 –8 – –

Likvida medel vid årets slut  14, 25 1 032 814 810 693
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
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 Koncernre-
dovisning, RR 2:02 Varulager, RR 4 Redovisning av extraordinära 
intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelseända-
mål, RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip, RR 6:99 
Leasingavtal, RR 7 Redovisning av kassaflöden, RR 8 Redovis-
ning av effekter av ändrade valutakurser, RR 11 Intäkter, RR 12 
Materiella anläggningstillgångar, RR 13 Intresseföretag, RR 15 
Immateriella anläggningstillgångar, RR 16 Avsättningar, ansvars-
förbindelser och eventualtillgångar, RR 21 Lånekostnader – med 
ett undantag enligt nedan, RR 23 Upplysningar om närstående 
samt RR 27 Finansiella instrument: Upplysningar och klassifice-
ring. URA 1 Reala nollkupongsobligationer tillämpas vid redovis-
ning av nollkupongsobligationer. 

Från 2011 bruttoredovisas koncernmellanhavanden i balansräk-
ningen. Jämförelsesiffror för 2010 har uppdaterats.

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 bund-
na reserver (Se skatter). 

Internförsäljning, internvinster och övriga mellanhavanden inom 
koncernen har eliminerats i koncernredovisningen. 

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

Intresseföretag
Företag där koncernens röstinnehav uppgår till minst 20 % och 
högst 50 %, eller där koncernen på annat sätt har ett betydande 
inflytande betecknas som intresseföretag. Innehav i intresseföre-
tag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Är koncernens 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. 

Skatter
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 redovi-
sas linjärt över periodens löptid. Sålda ännu ej utnyttjade kort re-
dovisas som en förutbetald intäkt i balansräkningen. Biljetter sålda 
i form av kuponger tas upp som intäkt vid försäljningstillfället. 

Verksamhetsbidraget från SLL utgör ersättning för prestationer 
beräknade enligt av SLL bestämd budget. SLL:s bidrag kan änd-
ras 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 tillgång-
ar och har balanserats som anläggningstillgångar. Timpriset ba-
seras på direkta och indirekta kostnader för tillverkning av till-
gången. 

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 
förluster ska det intäktsredovisas i sin helhet. 

Erhållna näringsbidrag som är knutna till en anläggningstillgång 
redovisas som långfristig, respektive kortfristig förutbetald in-
täkt i balansräkningen och som intäkt i resultaträkningen förde-
lat på ett systematiskt och rimligt sätt över tillgångens nyttjan-
deperiod.

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 beloppet 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. 

SL ÅRSBERÄTTELSE 2011    19



De immateriella tillgångarna värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjande-
perioden. Periodens avskrivningar redovisas som kostnad.

Avskrivningar baseras på tillgångarnas bedömda nyttjande-
period enligt följande:

Nyttjanderätter 5 år 
Tomträtter 50 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas vid förvärvet upp till an-
skaffningsvärde. Efter anskaffningstidpunkten redovisas de 
materiella anläggningstillgångarna till anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar. Det avskrivningsbara beloppet periodiseras linjärt 
över tillgångens nyttjandeperiod i syfte att återspegla hur till-
gångens värde successivt förbrukas. Periodens avskrivningar 
redovisas som kostnad. 

Avskrivningar baseras på tillgångarnas bedömda nyttjande-
period enligt följande:

Byggnader, markanläggningar och
förbättringar på annans fastighet 17 – 50 år
Spåranläggningar 20 – 50 år
Rullande materiel: 
   Bilar  5 år
   Bussar 12 år
   Spårbundna fordon  30 år
Inventarier 3 – 17 år

Varulager 
Förrådsmateriel och varulager har värderats till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämman-
de av anskaffningsvärdet tillämpas genomsnittsmetoden. Avse-
ende inkurans görs en individuell bedömning.

Pågående arbeten för annans räkning omfattar uppdrag på lö-
pande 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 redovis-
ningen första gången till den kurs som gäller på transaktionsda-
gen. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländ-
ska 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 re-
dovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på fordringar 
redovisas bland ränteintäkter och liknande intäkter, samtidigt 
som valutakursdifferenser på skulder redovisas bland räntekost-
nader och liknande kostnader. 

Icke monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta
Icke monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländ-
ska valutor redovisas till anskaffningsdagens kurs. Löpande vär-
deförändringar värderas till periodens genomsnittskurs. Omräk-
ningsdifferenser för icke monetära finansiella tillgångar och skul-
der redovisas i samband med att vinst eller förlust realiseras. 

Lånekostnader
SL:s lånekostnader är räntekostnader för lån till investeringar i 
anläggningstillgångar. Till SL:s lånekostnader räknas också rän-
tedelen i finansiella leasar. 

SL:s lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken 
de hänför sig, med undantag för pendeltågen X60 där ränta in-
går 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 lea-
singavtalets löptid, medan de kostnader som uppkommer, inklu-
sive 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 perio-
den hänförliga till den löpande verksamheten, investeringsverk-
samheten och finansieringsverksamheten. Kassaflödesanalysen 
upprättas enligt den indirekta metoden, vilket innebär att kassa-
flödet från den löpande verksamheten beräknas genom att net-
toresultatet 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.

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.

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.

Obligationer (EPUA)
Syfte med indirekt förvärv 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 swa-
par, som utnyttjas för att minska effekten av valutakursföränd-
ringar och effekten av ändrade räntenivåer. Derivatinstrumenten 
värderas till anskaffningsvärde. 

Skulder
Samtliga skulder redovisas vid efterföljande värdering till upplu-
pet anskaffningsvärde, vilket är summan av återstående betal-
ningsåtaganden. 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 vär-
deras utan diskontering till nominellt belopp.

Ansvarsförbindelser
Upplysning om ansvarsförbindelse lämnas när:
a)   det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade hän-

delser 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 skuld- 
eller avsättningspost i balansräkningen. 

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

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges)

NOT 1  Nettoomsättning

 KONCERNEN MODERBOLAGET 

 2011   2010 2011 2010

Biljettintäkter 5 870 5 370   5 870  5 370

Verksamhetsbidrag SLL 6 296 6 099   6 296 6 099

Summa 12 166 11 469 12 166 11 469

NOT 2  Övriga rörelseintäkter 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Fordonsuthyrning 1 322 1 304 15 27

Hyresintäkter 639 596 640 598

Näringsbidrag mm 1) 231 221  201 191

Reklamintäkter 245 189 245 190

Övrigt 252 226 227 178

Summa 2 689 2 536 1 328 1 184

1) Se not 22

NOT 3  Transaktioner med närstående  

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

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

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. 

SL HR-Service AB har under året inte bedrivit någon verksamhet.

Kvarvarande verksamhet i SL Kundtjänst AB har under året avvecklats och 
personalen har erhållit anställning i moderbolaget. 

Transaktioner 2010 mellan moderbolaget och dotterbolagen.

Dotterbolag Försäljning Köp Fordringar Skulder

 till från hos till

AB SL Finans 16 34 0 170

SL HR-Service AB   0   1 0     8

SL Kundtjänst AB   1   6 0     5

SL Infrateknik AB   2   2 0     2

SL Lidingö Trafik AB   0   0 0     2

Tågia AB   2   0 0     1

Summa 21 43 0 188

Transaktioner 2011 mellan moderbolaget och dotterbolagen. 

Dotterbolag Försäljning Köp Fordringar Skulder
 till från hos till

AB SL Finans 16 33    0 106

SL Kundtjänst AB 0  2    0    8

SL Infrateknik AB 1 0 108    0

SL Lidingö Trafik AB 0 0    0    2

Tågia AB 1 0    0    4

Summa 18 35 108 120

Moderbolagets försäljning till andra företag inom koncernen utgjorde 0,1 
(0,1) procent av rörelseintäkterna. Motsvarande köp från övriga koncernbolag 
utgjorde 0,3 (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 2010 mellan koncernbolagen och intressebolagen.

Intressebolag Försäljning         Köp Fordringar Skulder
            till         från hos till

Busslink i Sverige AB 73        1 430 61 0

AB Transitio   0     2   0 2

Summa 73 1 432       61 2

Försäljning till och köp från Busslink i Sverige AB omfattar räkenskapsperiod 
till 2010-08-02. 

Transaktioner 2011 mellan koncernbolagen och intressebolagen.

Intressebolag Försäljning  Köp Fordringar Skulder 

  till från hos till

AB Transitio 0 726        0  0

Summa 0    726              0  0

I samband med lösen av US-leasar har AB SL Finans köpt pendeltåg- och 

tunnelbanevagnar från AB Transitio.

Transaktioner 2010 mellan moderbolaget och intressebolagen.

Intressebolag Försäljning Köp Fordringar Skulder 
 till från hos till

Busslink i Sverige AB          73       1 430         61        0

AB Transitio            0              2           0        2

Summa          73       1 432         61        2

Försäljning till och köp från Busslink i Sverige AB omfattar räkenskapsperiod 

till 2010-08-02.
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Transaktioner 2011 mellan moderbolaget och intressebolagen. 

Intressebolag Försäljning Köp Fordringar Skulder 
 till från hos till

AB Transitio           0             284            0        0

Summa                    0             284          0        0

SL har finansierat termineringskostnader i samband med avslut av US-leasar i 
AB Transitio.

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 (0,7) procent av försäljningen andra företag och enheter inom SLL.

Övrigt

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

NOT 4 Personal  

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Personalkostnader 2011 2010 2011 2010

Styrelse och vd 3 3 3 3

Övriga 294 317  288 300

 297 320 291 303

Sociala kostnader  204 144   208 137

Övriga personalkostnader 24 22   24 21

 228 166 232 158

Totalt 525 486 523 461

Av sociala kostnader utgör pensionskostnader till vd och vvd i moderbolaget 
0,9 (0,7) mkr.

Av koncernens sociala kostnader utgör pensionskostnader till vd, vvd och vd i 
dotterbolag 0,9 (0,8) mkr.  
 

Antal anställda, löner och ersättningar

  Antal anställda   Varav kvinnor
Medelantal anställda

(årsarbetare) 2011 2010 2011 2010

Moderbolaget  573 650 251 279

Dotterbolagen 15 47 5 21

Koncernen totalt 588 697 256 300 

Antalet anställda 

per 31 december 2011 2010 2011 2010

Moderbolaget  605 690 284 311

Dotterbolagen 8 19 2 7

Koncernen totalt 613 709 286 318 

Löner och andra ersättningar samt Sociala kostnader

  Löner och andra Sociala 
 ersättningar totalt kostnader

 2011 2010 2011 2010

Moderbolaget  291 303 208 137

(varav pensionskostnader)   (93)* (32)

Dotterbolagen 6 17 –4 7

(varav pensionskostnader)   (–7)* (2)

Koncernen totalt 297 320 204 144
(varav pensionskostnader)   (86) (34)

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

Löner och andra ersättningar   

 Styrelse och vd Övriga anställda

 2011 2010 2011 2010

Moderbolaget  3,5 2,7 287,3 300

Dotterbolagen – 0,4 6,4 17

Koncernen totalt 3,5 3,1 293,7 317 

   Varav   Varav
Könsfördelning Antal kvinnor Antal kvinnor

 2011 2010

Styrelse 3 1 13 5

Ersättare – – 13 6

Företagsledning 8 3 13 6

Ledande befattnings- 

   havare i db, vd 2 1 2 1

Förmåner till ledande befattningshavare: 

Löner och ersättningar till styrelse, vd och vvd i AB SL har uppgått till 3 515 
(2 726) tkr, varav till vd och vvd med 3 487 (1 849) tkr. Av AB SL:s pensions-
kostnader avser 918 (726) tkr vd och vvd.

Göran Gunnarsson avgick som vd för SL 2011-06-22 och Madeleine Raukas 
var tillförordnad vd perioden 2011-06-23 till och med 2011-12-31. Anders 
Lindström tillträdde som vd 2012-01-01.

Pensionsvillkor för Göran Gunnarsson: Pensionslösning följer enligt regler i 
SLLs chefspension. Chef som omfattas av SLL:s chefspension kan avstå från 
pensionsförmånerna i KAP-KL och i stället själv välja att placera hela pen-
sionspremien. Premiens storlek motsvarar i princip landstingets kostnad för 
pensionsförmåner i KAP-KL.

Pensionsvillkor för Madeleine Raukas är pensionsförmåner enligt KAP-KL.

Göran Gunnarsson har uppburit uppsägningslön för tiden fram till 2011-12-31.

Vid uppsägning 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 MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Avskrivningar

Immateriella tillgångar –1 – –1 –

Byggnader och mark –341 –291 –341 –292

Spåranläggningar –401 –373 –401 –373

Rullande materiel –725 –724 –39 –45

Maskiner och inventarier –220 –188 –220 –187

Summa avskrivningar –1 688 –1 576 –1 002 –897

Nedskrivningar

Rullande materiel –  –14  –        –

Summa nedskrivningar –  –14  –        –

Av och nedskrivningar, 
totalt –1 688 –1 590  1 002 –897

NOT 6  Ränteintäkter och liknande intäkter 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Ränteintäkter från SLL 9 2 9 2

Ränteintäkter från övriga 8 2 1 1

Reavinst försäljning av

andelar I intressebolag – – – 2

Valutakursförlust på kortfristiga

   fordringar, netto –3 –5 0 0

Övriga finansiella intäkter 32 231 12 213

Summa 46 230 22 218 

NOT 7  Räntekostnader och liknande kostnader  

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Ränta på lån från SLL –387 –294 –317 –160

Ränta finansiell leasing –230 –74 – –

Ränta, övriga –19 –9 –24 –10

Valutakursförlust på

   skulder, netto –2 15 0 –1

Övriga finansiella kostnader 0 –279 0 –279

Summa –638 –641 –341 –450

NOT 8  Arvoden och övrig ersättning till revisorer 

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

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Revisionsuppdrag 1 240 1 229 1 109 980

Revisionsverksamhet

  utöver revisionsuppdraget 23 149 23 149

Skatterådgivning 373 48 347 48

Övriga tjänster    447 – 447 –

Summa Ernst & Young 2 083 1 426 1 926 1 177

Annan revisionsverksamhet – 100 – 100

Summa Deloitte – 100 – 100

Totalt 2 083 1 526 1 926 1 277 

 
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. All övrig revisionsverksam-
het redovisas som Annan revisionsverksamhet utförda av företagets revisorer 
och revisorer som representerar företaget i intressebolag.    

NOT 9  Immateriella anläggningstillgångar  

Nyttjanderätter, tomträtter och hyresrätter

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden, 

   1 jan 18 154 18 154

Investeringar – – – –

Omföring från pågående  

   nyanläggningar 5 – 5 –

Försäljningar/utrangeringar – –136 – –136

Omklassificeringar – – – –

Utgående anskaffningsvärden, 

   31 dec 23 18 23 18

Ingående avskrivningar, 1 jan –9 –140 –9 –140

Årets avskrivningar –1 – –1 –

Försäljningar/utrangeringar – 131 – 131

Omklassificeringar 1 – 1 –

Utgående ack avskrivningar,  

  31 dec –9 –9 –9 –9

Ingående nedskrivningar, 1 jan –7 –7 –7 –7

Utgående ack nedskrivningar,  

  31 dec –7 –7 –7 –7

Utgående redovisat värde, 

   31 dec 7 2 7 2
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Goodwill

Koncernmässig goodwill kopplad till förvärv av aktier i Tågia AB.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden, 

   1 jan 4 4 – –

Utgående anskaffningsvärden, 

   31 dec 4 4 – –

Ingående nedskrivningar, 1 jan –4 –4 – –

Utgående ack nedskrivningar, 

   31 dec –4 –4 – –
Utgående redovisat värde, 
   31 dec 0 0 – – 

Pågående immateriella anläggningstillgångar   

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden, 

   1 jan 9 6 9 6

Investeringar – 3 – 3

Omföring till övriga immateriella  

   anläggningstillgångar –5 – –5 –

Försäljningar/utrangeringar – – – –

Omklassificeringar –4 – –4 –

Utgående anskaffningsvärden,  

   31 dec 0 9 0 9
Utgående redovisat värde, 
   31 dec 0 9 0 9

4 mkr har omklassificerats till Byggnader och mark not 10. 

 

 NOT 10  Materiella anläggningstillgångar  

Omföringar från pågående nyanläggningar till övriga tillgångsslag inom mate-
riella anläggningstillgångar redovisas som omföring från pågående nyanlägg-
ningar. 

Byggnader och mark

Tillgångsslaget Byggnader och mark omfattar byggnader, byggnadstillbehör, 
mark, markanläggningar samt förbättringsutgifter på annans fastighet.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden,  

   1 jan 10 526 8 852 10 527 8 851

Investeringar – 130 – 131

Omföring från pågående  

   nyanläggningar 849 1 547 849 1 547

Försäljningar/utrangeringar – –3 – –2

Omklassificeringar 4 – 4 –

Utgående anskaffningsvärden,  

   31 dec 11 379 10 526 11 380 10 527

Ingående ack avskrivningar,  

   1 jan –3 880 –3 590 –3 881 –3 590

Årets avskrivningar –341 –291 –341 –292

Försäljningar/utrangeringar – 1 – 1

Omklassificeringar – – – –

Utgående ack avskrivningar,  

   31 dec –4 221 –3 880 –4 222 –3 881

Ingående ack nedskrivningar,  

   1 jan –11 –11 –11 –11

Utgående ack nedskrivningar,  

   31 dec –11 –11 –11 –11
Utgående redovisat värde,  
   31 dec 7 147 6 635 7 147 6 635
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Spåranläggningar
Spåranläggningar omfattar banöverbyggnader, underbyggnader samt el- och 
signalsystem.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden,  

   1 jan 10 254 9 593 10 254 9 593

Investeringar – 0 – 0

Omföring från pågående  

   nyanläggningar 304 665 304 665

Försäljningar/utrangeringar – –4 – –4

Omklassificeringar – – – –

Utgående anskaffningsvärden,  

   31 dec 10 558 10 254 10 558 10 254

Ingående ack avskrivningar,  

   1 jan –2 854 –2 483 –2 854 –2 483 

Årets avskrivningar –401 –373 –401 –373

Försäljningar/utrangeringar – 2 – 2

Omklassificeringar – – – –

Utgående ack avskrivningar,  

   31 dec –3 255 –2 854 –3 255 –2 854
Utgående redovisat värde,  
   31 dec 7 303 7 400 7 303 7 400 

Rullande materiel
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

 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden,  

   1 jan 17 417 17 296 560 583

Investeringar 576 230 – 0

Omföring från pågående  

   nyanläggningar – 80 – 80

Försäljningar/utrangeringar –102 –189 –3 –103

Omklassificeringar –1 – – –

Utgående anskaffningsvärden  

   31 dec 17 890 17 417 557 560

Ingående ack avskrivningar,  

   1 jan –5 235 –4 615 –131 –107

Årets avskrivningar –725 –724 –39 –45 

Försäljningar/utrangeringar 92 104 1 21

Omklassificeringar 1 – – –

Utgående ack avskrivningar  

   31 dec –5 867 –5 235 –169 –131

Ingående nedskrivningar,  

   1 jan –14 – – –

Årets nedskrivning – –14 – –

Omklassificeringar 14 – – –

Utgående ack nedskrivningar,  

   31 dec 0 –14 – –

Utgående redovisat värde  
   31 dec 12 023 12 168 388 429

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

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden,  

   1 jan 2 535 1 799 2 535 1 788

Investeringar 6 0 6 0

Omföring från pågående  

   nyanläggningar 349 776 349 776

Försäljningar/utrangeringar –2 –40 –2 –29

Omklassificeringar 0 – – –

Utgående anskaffningsvärden  

   31 dec 2 888 2 535 2 888 2 535

Ingående ack avskrivningar,  

   1 jan –943 –773 –943 –765

Årets avskrivningar –220 –188 –220 –187

Försäljningar/utrangeringar 1 18 1 9

Omklassificeringar 1 – 1 –

Utgående ack avskrivningar  

   31 dec –1 161 –943 –1 161 –943

Ingående ack nedskrivningar,  

   1 jan 0 –2 – –

Försäljningar/utrangeringar – 2 – –

Utgående ack nedskrivningar,  

   31 dec 0 0 – –
Utgående redovisat värde,  
   31 dec 1 727 1 592 1 727 1 592 

Pågående nyanläggningar och förskott  
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

 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden,  

   1 jan 5 977 4 782 5 491 4 703

Investeringar 3 857 4 299 3 841 3 856

Omföring till övriga  

   anläggningstillgångar –1 502 –3 068 –1 502 –3 068

Försäljningar/utrangeringar – – – –

Omklassificeringar –14 –36 – –

Utgående anskaffningsvärden  

   31 dec 8 318 5 977 7 830 5 491
Utgående redovisat värde  
   31 dec 8 318 5 977 7 830  5 491

I årets investeringar ingår förskott med 24 (615) mkr i koncernen och i mo-

derbolaget 23 (212) mkr. Under året har i koncernen 17 (0) mkr förskott 

reglerats och i moderbolaget 17 (0) mkr. Omklassificeringar avser upparbet-

ningar, vilka har omvärderats och bokförts mot resultatet. 
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NOT 11 Leasingavtal

Svenska leasingavtal

Finansiella leasingavtal där SL är leasetagare
Utöver egna anläggningar har SL-koncernen under året genom finansiella 
leasingavtal disponerat anläggningstillgångar (spårfordon och bussar). Finan-
siellt leasade tillgångars bokförda värde i koncernen uppgick på balansdagen 
till      

 Rullande materiel

  20111231  20101231

Anskaffningsvärde  15 875  15 398

Avgår ackumulerade avskrivningar  –4 592  –4 051

Avgår ackumulerade nedskrivningar  0  –14
Bokfört värde finansiellt  
   leasade tillgångar  11 283  11 333

Årets avskrivningar  
   och nedskrivningar uppgår till  632  623

Leasingskulden uppgår till 12 164 (12 240) mkr. Av leasingskulden har 
11 407 (11 664) mkr redovisats som långfristig skuld och kommande års 
amorteringar samt lösen 757 (576) mkr som kortfristig skuld. Dessa leasing-
engagemang redovisas i SL-koncernens balansräkning. I SL-koncernens resul-
taträkning redovisas kostnaden för leasade fordon som räntekostnad 230 
(74) mkr, vilket motsvarar räntedelen av leasingavgifterna, samt som avskriv-
ning 635 (617) 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 2,8 procent 2012, 3,1 procent 2013 och 
3,2 procent 2014 och framåt. 

Sammanställningen avser åtagande för vagnar och bussar:

KONCERNEN Minimileaseavgifter 

 inkl lösen Nuvärde

2012 1 002 971

2013–2016 5 589 4 941

2017 och senare 7 178 5 465

  

Operationella leasingavtal där SL är leasetagare

Sammanställningen avser vagnar:

MODERBOLAGET Minimileaseavgifter 

 inkl lösen

2012 176

2013 – 2016 –

2017 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 2011-12-31 17 801 

Årets avskrivningar –725 

Ackumulerade avskrivningar 2011-12-31 –6 239

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

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 2,8 procent 2012, 3,1 procent 2013 och 3,2 procent 2014 och framåt.

KONCERNEN 

Minimileaseavgifter 

2012 1 350 

2013–2016 5 122 

2017 och senare 1 629

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 transak-
tion. 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 komplette-
rande säkerhet i form av bankgarantier uppgående till sammanlagt 117 miljo-
ner USD har ställts ut för att uppfylla villkoren i ingångna leasingavtal. Avtal 
om kreditlöfte 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 avtalsef-
terlevnad är låg, varför inget åtagande har tagits upp under ansvarsförbindel-
ser. 
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NOT 12  Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag m fl

 Moderbolaget

 Bokfört värde

Koncernföretag Org.nummer Säte Antal andelar Ägd andel1) Eget Kapital Årets resultat 20101231 20091231

AB SL Finans 556402-7166 Stockholm 1 000 100,0 % 0,1 361,6 0,10 0,10

SL HR-Service AB 556402-7190 Stockholm 1 000 100,0 % 0,1 7,4 0,10 0,10

SL Kundtjänst AB 556401-0022 Stockholm 1 000 100,0 % 7,2 –2,3 0,10 0,10

SL Infrateknik AB 556402-4684 Stockholm 1 000 100,0 % 1,3 –36,2 174,90 174,90

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 1,6 – –

Fastighets AB Viggestaberg2)  556094-4158 Stockholm 1 000 100,0 % 0,1 – 0,10 0,10

Summa aktier och andelar 
   i koncernföretag       175,30 175,30 

 Moderbolaget

 Bokfört värde

Intresseföretag m fl Org.nummer Säte Antal andelar Ägd andel1) Eget Kapital Årets resultat6) 20101231 20091231

AB Transitio 556033-1984 Stockholm 87 000 43,5 % 18,4 0 8,7 8,7

Samtrafiken i Sverige AB4) 556467-7598 Stockholm 30 2,12 % –  – 

Summa aktier och andelar i intresseföretag       8,7 9,1

Summa aktier och andelar i koncernföretag 
   och intresseföretag m fl       184,0 184,4

Resultat och kapitalandelar i intresseföretag 

  KONCERNEN

   2011 2010

Resultat från andelar i intresseföretag  1 –1

Kapitalandelar i intresseföretag 

AB Transitio   18 13

Summa kapitalandelar i intresseföretag  18 13

Resultatandelar och kapitalandelar i intresseföretag har baserats på delvis 

preliminära uppgifter.

1) Ägd andel = rösträttsandel 
2) Vilande bolag  
3) Ägs av SL Infrateknik AB till 96,74 procent 
4) Ej intresseföretag
5) Eget kapital från UB 2010
6) Årets resultat baserat på delvis preliminära siffror

NOT 13  Varulager  

 KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2011  2010 2011 2010

Förrådsmaterial 110 116 110 116

Pågående arbeten för  

   annans räkning 89 62 89 63

Summa 199 178 199 179

Pågående arbeten för annans räkning omfattar huvudsakligen upparbetade 

utgifter för projektet Citybanan. Löpande fakturering sker månadsvis.

 

NOT 14  Kassa och bank – kassaflödesanalys 

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 MODERBOLAGET

 20111231 20101231 20111231  20101231

Tillgodohavanden  

      på koncernkonto 769 660 769 660

Övriga banktillgodohavanden 263 154 41 33

Summa 1 032 814 810 693

Koncernens kassaflöde har påverkats av poster av engångskaraktär.
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NOT 15  Eget kapital   

KONCERNEN   Balanserad Årets Summa 

 Aktiekapital  Bundna reserver vinst/förlust resultat Eget kapital

Ingående eget kapital 2010-01-01  4 000 1 991 418 414 6 823

Förskjutning mellan bundna och fria reserver – –3 3 – 0

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma – – 414 –414 0

Årets resultat – – – –420 –420

Eget kapital 20101231 4 000 1 988 835 –420 6 403

Aktieägartillskott – – 420 – 420

Förskjutning mellan bundna och fria reserver – –5 5 – 0

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma – – –420 420 0
Årets resultat – – – –156 –156

Eget kapital 20101231 4 000 1 983 840 –156 6 667

 

MODERBOLAGET Bundet eget kapital Fritt eget kapital

   Balanserad Årets Summa 
 Aktiekapital  Bundna reserver vinst/förlust resultat Eget kapital

Eget kapital 2010-01-01 4 000 14 1 869 22 5 905

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma – – 22 –22 0

Lämnade/erhållna koncernbidrag – – 869 – 869

Årets resultat – – – –897 –897

Eget kapital 20101231 4 000 14 2 760 –897 5 877

Erhållet aktieägartillskott   420  420

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma – – –897 897 0

Lämnade/erhållna koncernbidrag – – 332 – 332
Årets resultat – – – –571 –571

Eget kapital 20101231 4 000 14 2 615 –571 6 058

Aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik:

Antal aktier, serie A uppgår till 315 000 stycken och kvotvärdet är per aktie 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

 20111231 20101231

Ackumulerade överavskrivningar 1 923 1 923

Summa 1 923 1 923
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NOT 17  Avsättningar   

KONCERNEN  Ianspråk Återföring   Ianspråk Återföring  
  taget ej utnyttjat Årets  taget ej utnyttjat Årets 
 20091231  under året belopp avsättning 20101231 under året belopp avsättning 20111231

Avsatt till pensioner (not 18) 309 – – 15 324 – – 56 380

Beräknade underhållskostnader  516 –2 –22 50 542 –33  –22 38 525

Omstruktureringsreserv  79 –51 –4 73 97 –28 –16 12 65

Betalningar till SJ 280 –277 –3 – – – – – –

Anläggningsreserv 69 – –69 33 33 –20 –1 – 12

Miljöriskreserv 35 – – – 35 – – – 35

Terminering US lease – – – 70 70 –70 – – –

Övrigt  27 –21 – 25 31 –2 – 21 50

Summa 1 315 –351 –98 266 1 132 –153 –39 127 1 067

MODERBOLAGET  Ianspråk Återföring   Ianspråk Återföring  
  taget ej utnyttjat Årets  taget ej utnyttjat Årets 
 20091231  under året belopp avsättning 20101231 under året belopp avsättning 20111231

Avsatt till pensioner (not 18) 303 – – 14 317 – – 63 380

Beräknade underhållskostnader  516 –2 –22 50 542 –33 –22 38 525

Omstruktureringsreserv 72 –47 –1 73 97 –28 –16 12 65

Betalningar till Statens Järnvägar 280 –277 –3 – – – – – –

Miljöriskreserv 35 – – – 35 – – – 35

Terminering US lease – – – 70 70 –70 – – –

Övrigt 22 –18 –1 11 14 –1 – 2 15

Summa 1 228 –344 –27 218 1 075 –132 –38 115 1 020

 • Beräknade underhållskostnader avser tunnelbanevagnar, pendeltågvagnar 
och tvärbanevagnar. 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 entrepre-
nörer eller ägare till dessa. 

 • Avsättning till miljöriskreserv avser markförorening. 

 • Terminering av US lease avser av SL:s styrelse och landstingsfullmäktige 
beslutat avslut av en US lease, vilken genomfördes 2011.

 • Övrigt består av ett antal mindre poster där krav ställts mot SL eller  
svårigheter i övrigt föreligger att bedöma åtagandets exakta storlek.  
De ingående posterna bör vara färdigbehandlade inom några år.

   

30    SL ÅRSBERÄTTELSE 2011



NOT 18 Avsatt till pensioner 

Pensionsförpliktelser som upparbetats från och med 1992 redovisas från 
2011 av SL som pensionsskuld i moderbolaget.

 20111231 20101231

AB SL 380 317

SL HR-Service AB – 7

Summa 380 324 

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 överförs 2012 till AB SL.

Åtagande för tryggande av tjänstepension för tidigare anställda i i SL HR-
Service AB fördes 2011 över till AB SL.

KAP-KL innebär att den avgiftsbestämda delen beräknas med viss procent på 
hela löneunderlaget. Lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp omfattas av för-
månsbestämd ålderspension och redovisas mot pensionsskulden. Under året 
upparbetad avgiftsbestämd ålderspension är inte inräknad i avsättningen 
utan redovisas som kortfristig skuld.  

Räntan fastställs årligen av Finansinspektionen (FI) och gäller för nästkom-
mande år. Diskonteringsränta som fastställdes av FI den 14 oktober är 3,6 % 
för nominella åtagande och. 1,4 % för indexerande åtagande för år 2011. SLL 
har centralt beslutat att en lägre ränta, 3,5 %, ska användas för nominella 
åtagande för år 2011. För år 2012 har FI fastställt motsvarande räntor till 
3,5 % respektive 1,1 %.   

Kostnaderna för pensionsförpliktelser avseende tiden före 1992 redovisas av 
och belastar SLL.

 NOT 19 Långfristiga skulders förfallotid

KONCERNEN

20101231 1 – 5 år Senare än 5 år Totalt 

Långfristiga lån från SLL 375 7 855 8 230
Upplupna kostnader och    
   förutbetalda intäkter 1 898 3 210 5 108
Långfristiga skulder 3 483 8 183 11 666

Summa 5 756 19 248 25 004

KONCERNEN

20111231 1 – 5 år Senare än 5 år Totalt 

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

MODERBOLAGET

20101231 1 – 5 år Senare än 5 år Totalt 

Långfristiga lån från SLL 375 7 855 8 230
Upplupna kostnader och    
   förutbetalda intäkter 1 687 2 219 3 906
Långfristiga skulder 2 0 2

Summa 2 064  10 074 12 138

MODERBOLAGET

20111231 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
Långfristiga skulder 2 0 2

Summa 2 089 13 495 15 584 

Se kommentar not 20.

NOT 20 Långfristiga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 20111231 20101231 20111231  20101231

Statliga bidrag enligt Länsplanen 

   Dennisöverenskommelsen m fl 2 771 2 637 2 771 2 637

Banverkets Framtidsplan 731 791 0 0

Statligt bidrag för merkostnad 

   för trängselskatteförsöket 234 272 234 272

Finansieringsbidrag 430 453 0 42

Förutbetalda intäkter på fastigheter 941 955 941 955

Summa 5 107 5 108 3 946 3 906 

Statliga bidrag enligt Länsplanen och Dennisöverenskommelsen med flera utgör bidrag för fasta anläggningsinvesteringar. Av det statliga bidraget för merkost-
nad för trängselskatteförsöket avser 108 (144) mkr investeringar i anläggningstillgångar.

Kortfristig del redovisas i not 22.
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NOT 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 20111231 20101231 20111231  20101231

Förutbetalda försäkringspremier 0 12 0 12

Förutbetalda hyreskostnader 13 12 13 12

Förutbetalda entreprenadkostnader, trafik 204 0 204 0

Förutbetalda entreprenörskostnader 0 137 0 137

Upplupna avtalsintäkter 0 15 0 15

Upplupna biljettintäkter 30 23 30 23

Övrigt 48 26 44 22

Summa 295 225 291 221

NOT 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 20111231 20101231 20111231  20101231

Upplupna entreprenadkostnader, trafik 193 216 193 216

Upplupna räntekostnader 71 81 – –

Förutbetalda biljetter och kort 419 251 419 251

Kortfristig del av långfristiga  

   upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 237 194 230 180

Soc avgifter, pensions- och lönekostnader 56 26 56 25

Upplupna avtalskostnader 0 72 0 72

Övrigt 230 239 222 236

Summa 1 206 1 079 1 120 980

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 finan-
siella 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 transaktio-
ner med derivat, främst valutaterminer och ränteswapavtal, i syfte att han-
tera 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 2011-12-31 har ränteswapavtal på totalt 3 100 (3 700) mkr 
tecknats. Marknadsvärdet per 2011-12-31 var –257,7 (–109,0) 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 resul-
tatförs vid realisering. Belopp som ska erläggas eller erhållas till följd av rän-
teswappar redovisas löpande som räntekostnader eller ränteintäkter.

Transaktioner med finansiella instrument kan leda till att företaget tar på sig 
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 valu-
takursrisk. I enlighet med SL:s riktlinjer och SLL:s finanspolicy ska valutaex-
ponering i möjligaste mån undvikas. Finansiering och placeringar är tillåtna 
att göras i utländsk valuta, men all valutaexponering som uppstår tolv måna-
der framåt i tiden och där avtalet gäller ett belopp över 5 mkr ska skyddas. 
Utformningen 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 3 100 (3 700) mkr. 
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På balansdagen 2011-12-31 var den genomsnittliga räntebindningstiden 2,7 
(2,0) år, vilket ligger inom ramen för vad SL:s riktlinjer och landstingets 
finans policy föreskriver.

Kreditrisk

Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instru-
ment 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 bankga-
ranti från leverantören erhållas innan dess att betalning görs. SL:s nettoom-
sättning utgörs till cirka hälften av bidrag från SLL och till hälften av biljett-
försäljning 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 erfor-
derliga medel. Därmed är risken för bristande likviditet liten. 

Kassaflödesrisk

Kassaflödesrisken motverkas genom att SLL, genom avtal med SL, garante-
rar 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 24 Ansvarsförbindelser   

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 20111231 20101231 20111231  20101231

Miljörisk 10 10 10 10

Summa 10 10 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.

NOT 25 Kassaflödesanalys  

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Förvärv av KONCERNEN MODERBOLAGET

anläggningstillgångar 2011 2010 2011 2010

Investeringar/inköp 

   enligt not 9–10 4 439 4 662 3 847 3 990

Ej kassaflödespåverkande post:

   Redovisning finansiell leasing –576 –230 – –

   Ej reglerade fastighetsaffärer – – – –

Summa kassaflöde  
från investeringar 3 863 4 432 3 847 3 990 
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
AB Storstockholms Lokaltrafik för år 2011. Bolagets årsredovis-
ning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
5–33.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen 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 be-
dömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning 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 koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-
nen enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säker het att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständ-
ligheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektivite-
ten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en ut-
värdering av den övergripande presentationen i årsredovisning-
en 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 koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens 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 reviderat förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för AB Storstockholms Lokaltrafik 
för år 2011.

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 en-
ligt 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 en-
ligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner 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 verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års-
redovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga 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 13 mars 2012
Ernst & Young AB

Magnus Fredmer
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik
Org.nr 556013-0683
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Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer har granskat AB 
Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet år 2011.

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 gran-
ska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamhe-
ten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunal-
lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och lands-
tingets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för vår bedömning och har gett det resultat som redovi-
sas i Årsrapport 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik. Vi 
bifogar en redo görelse för resultatet av granskningen.1)

Flera av de problem avseende SL:s interna styrning och kontroll 
som revisionen tidigare påtalat, bedöms kvarstå efter revisionens 
granskning av årsbokslutet och övrig granskning under 2011.

Det finns fortfarande betydande brister i uppföljningen av trafik-
avtalen, framförallt för bussar, pendeltåg och tunnelbana vilket 
bl a innebär att SL inte har en tillfredsställande intern kontroll 
över vilka tjänster som faktiskt utförts. Årets granskning har 
förstärkt vår uppfattning att styrning, uppföljning och rapporte-
ring av stora projekt inom trafikområdet behöver förbättras. 
Beslutsunderlagen avseende investeringar är otillräckliga. Redo-
visning av stora projekt av principiell vikt bör lyftas till lands-
tingsfullmäktige i särskild ordning för att möjliggöra ställnings-
tagande om finansiering och genomförande. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet inte har 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt. Efter samråd med den auktoriserade revi-
sorn bedöms att det finns stora brister i den interna styrningen 
och kontrollen. Vi riktar anmärkning mot styrelsen för bristande 
styrning och intern kontroll.

Stockholm 2012-03-30

Gunilla Jerlinger
Berit Assarsson Karin Brodin
Gunilla Hansson Anders Ödmark

Granskningsrapport 
Granskningsrapport för AB Storstockholms Lokaltrafik år 2011

1) Årsrapport 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik, SL finns tillgänglig på www.sll.se/rev.
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Styrelsen och verkställande direktören för AB Storstockholms 
Lokaltrafik (SL) avger härmed årsredovisning för färdtjänstverk-
samheten för räkenskapsåret 2011-01-01 –  2011-12-31. 

Ägarförhållande
Färdtjänstverksamheten är en resultatenhet inom Stockholms 
läns landsting, i vilken redovisning sker av landstingets färd-
tjänstservice exklusive myndighetsutövning. Färdtjänstverksam-
heten förvaltas sedan 2009-07-01 av SL enligt beslut av Stock-
holms läns landsting och i enlighet med de specifika ägardirektiv 
och den ändrade bolagsordning som fullmäktige beslutat om 
2009-05-12. 

Färdtjänstverksamheten har inte haft någon anställd personal.

Verksamhetens art och inriktning 
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsätt-
ning och regleras av lagen om färdtjänst. I Stockholms län har 
kommunerna överlåtit sitt lagstadgade ansvar för färdtjänsten 
till landstinget, som givit uppdraget avseende färdtjänsttrafiken 
till SL. Verksamheten innefattar förutom färdtjänstresor också 
närtrafik samt sjuk- och tjänsteresor. Sjukresor regleras av la-
gen om resekostnadsersättning vid sjukresor. Resorna utförs av 
upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag. 

Tillståndsprövning och resetilldelning handhas av ett myndig-
hetsutövande färdtjänstutskott. Tillstånd till sjukresa ges av 
vårdgivaren.

Ekonomi
Verksamhetens utveckling
Årets resultat uppgick till –92 (–43) mkr.  Förändringen mellan 
åren 2010 och 2011 avser huvudsakligen ökade trafikkostnader 
till följd av en ökad resebenägenhet och en därmed ökad volym 
resor.

(mkr) 2011 2010 2009*

Resenärsintäkter 171 160 82

Verksamhetsbidrag SLL 963 946 450

Övriga intäkter 13 19 10

Summa  1 147 1 125 542

   

Köpt trafik –1 199 –1 127 –544

Övriga kostnader –39 –41 –20

Finansiella poster  –1 – –1

Årets resultat –92 –43 –23

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

Verksamhetens resultat
Rörelseintäkterna uppgick för 2011 till 1 147 (1 125) mkr, en 
ökning med 2,0 procent. Resenärsintäkterna svarade för 171 
(160) mkr en ökning med 6,9 procent. Ökningen hänför sig dels 
till en ökad resevolym, dels till ett höjt högkostnadsskydd för 
färdtjänstresenärer från den 1 september enligt landstingsbe-
slut. Verksamhetsbidraget från landstinget uppgick till 963 

(943) mkr, en ökning med 1,8 procent. Övriga rörelseintäkter 
såsom försäljning av resor till andra landstingsförvaltningar, ut-
hyrning av kommunikationsutrustning till entreprenörer med 
mera uppgick till 13 (19) mkr. 

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 238 (1 167) mkr, en ökning 
med 6,1 procent. Rörelsens kostnader avser i huvudsak köpt tra-
fik. Kostnaderna för köpt trafik uppgick till 1 199 (1 127) mkr, en 
ökning med 72 mkr motsvarande 6,4 procent. Kostnadsökningen 
avser prisutveckling samt en ökad volym resor. Övriga rörelse-
kostnader uppgick till 39 (41) mkr. I övriga rörelsekostnader ingår 
kostnader för färdtjänstanknutna IT-system, callcentertelefoni, 
ekonomiadministration, posthantering och viss information.

Rörelseresultatet uppgick till –91 (–43) mkr. Finansnettot upp-
gick till –1 (0) mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till –92 
(–43) mkr.

Investeringar 
Inga investeringar har gjorts under år 2011.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
En ny politisk organisation trädde i kraft från och med 2011. En 
särskild trafiknämnd ansvarar för kollektivtrafiken till lands och 
till sjöss samt för resandet för personer med funktionsnedsätt-
ning. Till Trafiknämnden har knutits ett färdtjänstutskott för 
myndighetsutövning mot enskild person och två beredningar, en 
för färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor och en för sjötrafik. 

En översyn har gjorts av SL:s organisation och en ny organisation 
med tydligare beställarfokus startade 1 maj 2011. Färdtjänst-
verksamheten är fullt integrerad i SL också i den nya organisatio-
nen, men fortsätter vara en egen ekonomisk resultatenhet.

Landstingsfullmäktige beslutade den 15 juni 2011 att höja färd-
tjänstresenärernas högkostnadsskydd från 690 till 790 kr per 
månad för fullbetalande och från 420 till 490 kr för resenärer 
med pensionärsrabatt. Höjningen trädde i kraft den 1 september.

Kostnadsansvaret för sjukresor ska överföras till hälso- och sjuk-
vården enligt beslut av landstinget. Avtal har under året träffats 
om en överföring från och med 2012. 

Avtalet om specialfordonstransporter upphörde 1 februari 
2011. Rullstolstaxi fick därvid ett utökat uppdrag som färdtjäns-
tens resform för personer med behov av specialfordon. Avtalet 
om rullstolstaxi gäller till 1 oktober 2013. Vissa specialtjänster 
som bårtransporter och närtrafik, som tidigare ingick i special-
fordonsavtalet har upphandlats separat. En ny närtrafiklinje 
startade i Nynäshamn i juni.

Upphandling av taxitransporter har genomförts under året. Av-
tal har träffats med fyra leverantörer för tiden från 1 februari 
2012, då nuvarande avtal upphör, till 1 februari 2014. En upp-
handling av rullstolstaxi för personer som ej önskar kundval på-
går, liksom upphandling av mottagning av beställningar av färd-
tjänst- och sjukresor. 

Färdtjänstverksamheten 
Årsredovisning och förvaltningsberättelse • Färdtjänstverksamheten • Org.nr. 232100-0016
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Resultaträkning

Balansräkning

(Mkr) Not 2011 2010

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning 1 1 147 1 125

Summa rörelsens intäkter  1 147 1 125

Rörelsens kostnader   

Entreprenadkostnader, trafik  –1 199 –1 127

Övriga externa kostnader 2 –39 –40

Avskrivningar av materiella  

anläggningstillgångar 3 – –1

Summa rörelsekostnader  –1 239 –1 168

RÖRELSERESULTAT  –91 –43

Resultat från finansiella poster   

Ränteintäkter och liknande intäkter  0 0

Räntekostnader och liknande kostnader  –1 0

Summa resultat från finansiella poster  –1 0

 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER –92 –43

ÅRETS RESULTAT  –92 –43

   

(Mkr) Not 20111231 20101231

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Maskiner och inventarier 3 0 0

Summa anläggningstillgångar   0 0

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  27 23

Övriga fordringar  11 10

Förutbetalda kostnader  

   och upplupna intäkter 4 12 12

Summa kortfristiga fordringar  50 45

Kassa och bank 5 0 11

Summa omsättningstillgångar  50 56

SUMMA TILLGÅNGAR  50 56

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Eget kapital 6 48 48

Årets resultat  –92 –43

Summa eget kapital  –44  5

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  44 48

Utnyttjad checkräkningskredit 5 43 0

Upplupna kostnader  

   och förutbetalda intäkter 7 7 3

Summa kortfristiga skulder  94 51

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER  50 56

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Rullstolstaxi startade i oktober 2008. Tjänsten erbjuds med 
kundval. Efterfrågan på rullstolstaxiresor ökar. Antalet resor 
uppgick år 2011 till 876 000 (765 000), en ökning på 111 000 
resor motsvarande 14,5 procent.  Antalet taxitransporter upp-
gick till 3 077 000 (3 024 000) en ökning på 1,8 procent.  

Resultatdisposition

Årets resultat –91 732 523 kronor
      
Styrelsen och verkställande direktören för SL föreslår att  
resultatet, enligt gällande regelverk för resultatenheter inom 
landstinget och i avvaktan på överföring till landstingets  
koncernfinansiering disponeras så

att i ny räkning balanseras  –91 732 523 kronor

Beträffande redovisat resultat och finansiell ställning för år 
2011, hänvisas till efterföljande resultaträkning, balansräkning 
och kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Samtliga belopp 
anges i mkr om inte annat anges.

Stockholm den 21 februari 2012

Christer G Wennerholm  Anders Lindström
Styrelsens ordförande   Verkställande direktör
AB Storstockholms Lokaltrafik AB Storstockholms  
    Lokaltrafik

Landstingsrevisorerna upprättar en årsrapport för färdtjänstverksam
heten. Rapporten finns på www.sll.se/rev 
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Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar

   

(Mkr) 2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –91 –43

Avskrivningar 0 1 

 –91 –42

Erhållen ränta 0 0

Erlagd ränta –1 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  –92 –42
före förändringar av rörelsekapitalet  

Förändring i rörelsekapitalet  

Ökning (–)/ Minskning (+) av fordringar –5 1

Ökning (+)/ Minskning (–) av skulder 0 0

Kassaflöde från löpande verksamheten –97 –41

Finansiering  

Erhållen täckning av resultat 43 23

Erhållen del av eget kapital  0 47

Kassaflöde från finansiering 43 70

Årets kassaflöde  –54 29

LIKVIDA MEDEL  

Likvida medel vid årets början 11 –18

Förändring av likvida medel –43 11 

Likvida medel vid årets slut –54 29 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfär-
dade av Rådet för kommunal redovisning.

Fordringar upptas till det belopp varmed de efter prövning be-
räknas inflyta. Skulder redovisas till ursprungligt anskaffnings-
värde.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Verksamhetsbidraget från SLL utgör 
ersättning för prestationer beräknade enligt av SLL bestämd 
budget. SLL:s bidrag kan ändras från år till år till följd av ändrad 
verksamhet eller kostnadsnivå för denna. Resenärsavgifter fak-
tureras färdtjänst- och sjukresenärer månadsvis. SLL fastställer 
avgiftsnivån i sitt budgetbeslut. Tjänsteresor faktureras lands-
tingets förvaltningar och andra avtalsbundna parter månadsvis 
utifrån färdtjänstverksamhetens kostnad för dessa. Övriga intäk-
ter faktureras löpande.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas vid förvärvet upp till anskaff-
ningsvärde. Efter anskaffningstidpunkten redovisas de materiella 
anläggningstillgångarna med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. Det avskrivningsbara be-
loppet periodiseras linjärt över tillgångens nyttjandeperiod i syfte 
att återspegla hur tillgångens värde successivt förbrukas. Perio-
dens avskrivningar redovisas som kostnad.

Avskrivningar baseras på tillgångarnas bedömda nyttjande-
period enligt följande: 

Maskiner och inventarier 3 – 5 år

Fordringar 
Fordringar är redovisade till det belopp de beräknas inflyta.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen utvisar in- och utbetalningar under perio-
den hänförliga till den löpande verksamheten, investeringsverk-
samheten och finansieringsverksamheten. Kassaflödesanalysen 
upprättas enligt den indirekta metoden, vilket innebär att netto-
resultatet från den löpande verksamheten justeras för:

 • Poster i resultaträkningen som inte medför in- och utbetal-
ningar

 • Periodens förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 
samt

 • Poster som ingår i kassaflödet för investerings- eller finansie-
ringsverksamheten
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Noter

NOT 1  Rörelseintäkter

 2011 2010

Resenärsavgifter 171 160

Verksamhetsbidrag från SLL 963 946

Försäljning övriga tjänster 13 19 

Summa 1 147 1 125

Färdtjänstverksamheten är en redovisningsenhet under landstingsstyrelsens 

förvaltning. Av omsättningen utgör 84 (84) procent verksamhetsbidrag från 

Stockholms läns landsting och 1 (1) procent försäljning till andra enheter och 

bolag inom Stockholms läns landsting. Av den totala kostnadsomslutningen 

utgör 3 (3) procent inköp från andra landstingsenheter.

NOT 2  Arvoden och övriga ersättningar till revisorer

 Arvoden till revisorer har utgått från Stockholms läns landstings revisions-

kontor.

 

NOT 3  Anläggningstillgångar

 20111231 20101231 

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 1 jan 2 2

Årets investeringar 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 31 dec 2 2

Ingående ackumulerade avskrivningar 1 jan 2 1 

Årets avskrivningar 0 1
Utgående ackumulerade avskrivningar 31 dec 2 2

Utgående redovisat värde 31 dec 0 0

NOT 4  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

    

 2011 2010

Upplupna intäkter för resenärsavgifter, färdtjänst 12 11

Övriga upplupna intäkter 0 1 

Summa 12 12

 

NOT 5  Kassa och bank

Verksamhetens tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i posten 

kassa och bank. Detta tillgodohavande är en kortfristig fordran på SLL inom 

ramen för koncernkontosystemet. Beviljad kreditlimit på koncernkontot upp-

går till 120 (84) mkr. Vid slutet av 2011 utnyttjades 43 (0) mkr av denna 

kredit.

NOT 6  Eget kapital

Fördelning av den tidigare färdtjänstnämndens balansräkning mellan färd-

tjänstnämnden och färdtjänstverksamheten har slutförts under 2010. 

  Eget kapital

Ingående eget kapital 2010-01-01  48

Resultat 2010  –43

Eget kapital 20101231  5

Överföring av 2010 års resultat till landstingets koncernfinansiering 43

Årets resultat  –92 

Eget kapital 20111231  –44

NOT 7  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 20111231 20101231  

Köpt trafik 6 2

Övriga upplupna kostnader 1 1 

Summa 7 3
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Styrelse och revisorer 

Bolagsstämma
SL:s senaste årsstämma hölls den 24 maj 
2011. På stämman fastställdes 2010 års 
resultat- och balansräkningar. Samtidigt 
beviljade stämman styrelseledamöterna 
och vd ansvarsfrihet för förvaltningen 
under år 2010. Därutöver har extra bo-
lagsstämma hållits den 20 december 
2011 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.

Ändamålet med bolagets verksamhet är 
enligt bolagsordningen att bolaget på 
uppdrag av Stockholms läns landsting ska 
utföra den lokala och regionala kollektiv-
trafiken på land samt i enlighet med tra-
fiknämndens tillståndsgivning handha de 
uppgifter som erfordras för att säkerställa 
en god färdtjänstservice. I detta uppdrag 
ingår att upphandla erforderliga varor, 
tjänster och entreprenader, att ingå avtal 
om allmän trafik, att genomföra upphand-
lingar av erforderliga persontransport- 
och samordningstjänster samt att i övrigt 
vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra 
uppdraget.

Styrelsen
Stockholms läns landstingsfullmäktige 
väljer styrelseledamöter till AB SL. Om 
närvarorätt för arbetstagarrepresen-
tanter gäller bestämmelserna i lagen 
(1987:1245) om styrelserepresentation 
för de privat anställda. I SL:s styrelse har 
arbetstagarrepresentanterna yttrande- 
och yrkande rätt samt rätt att få sin me-
ning antecknad till protokollet, men ej 
beslutanderätt.

Styrelsen hade 24 styrelsesammanträden 
under 2011. Vid sina sammanträden har 
styrelsen behandlat fasta punkter som 
affärsläge, upphandlingar, ekonomisk 
rapportering, investeringar samt budget 
och trafikförändringar för pendeltåg och 
tunnelbana. Därutöver har över gripande 
strategiska frågor avseende bland  annat 
SL:s framtida inriktning och  visioner 
 diskuterats. Under året har Sara Catoni 
varit styrelsens sekreterare.

Ordförande
Landstingsfullmäktige utser styrelse-
ordförande och vice styrelseordföranden. 
Ordförande för styrelsen är sedan 1 janu-
ari 2007 trafiklandstingsrådet Christer G 
Wennerholm (M). Lennart Rohdin (FP) är 
1:e vice ordförande sedan 2007,  Helene 
 Hellmark Knutsson (S) var 2:e vice ord-
förande t o m 2011-05-03 och fr o m 
2011-05-04 är Erika Ullberg (S) 2:e vice 
ordförande.

Verkställande direktören
Vd sköter den löpande förvaltningen och 
leder verksamheten i enlighet med de 
instruktioner som styrelsen har antagit. 
Vd ska, efter samråd med styrelsens 
ordförande, tillse att styrelsen får infor-
mation och nödvändigt beslutsunderlag. 
Vd, eller den han utser, är föredragande 
och förslagsställare vid styrelsemötena i 
frågor som beretts inom bolags ledningen 
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.

Finansiell rapportering och  
intern kontroll
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. 

Revisorerna
Bolagets auktoriserade revisor ska granska 
räkenskaperna och styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning  enligt 
god revisionssed. Den auktoriserade 
 revisorn väljs av bolagsstämman. Lek-
mannarevisorer ska granska att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
och ekonomiskt tillfredsställande sätt och 
att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
Granskningen ska ske enligt god sed för 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer 
väljs av landstingsfullmäktige och anmäls 
på bolagsstämman.

Auktoriserad revisor
Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB, 
t o m 2011-05-24.
Magnus Fredmer, Ernst & Young AB, 
fr o m 2011-05-25.

Lekmannarevisorer
Gunilla Jerlinger (S), ordförande,  
Berit Assarsson (M), vice ordförande,  
Karin Brodin (M),  
Gunilla Hansson (C),  
Amir Sajadi (MP)
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Styrelse, revisorer och vd
Ordförande 
Christer G Wennerholm (M)  

1:e vice ordförande
Lennart Rohdin (FP)

2:e vice ordförande
Helene Hellmark Knutsson (S)  
t o m 2011-05-03
Erika Ullberg (S) fr o m 2011-05-04

Arbetstagarrepresentanter
Arne Grundberg Vision
Lennart Hallgren SACO t o m 2011-06-13
Martin Lindahl SACO fr o m 2011-06-14

Lekmannarevisorer 2011 – 2014
Gunilla Jerlinger (S) ordförande
Berit Assarsson (M) vice ordförande
Karin Brodin (M)
Gunilla Hansson (C) 
Amir Sajadi (MP)

Ernst & Young AB
Huvudansvarig revisor
Magnus Fagerstedt (auktoriserad revisor) 
t o m 2011-05-24
Magnus Fredmer (auktoriserad revisor)  
fr o m 2011-05-25

Suppleant
Magnus Fredmer (auktoriserad revisor)  
t o m 2011-05-24
Mikael Sjölander (auktoriserad revisor)  
fr o m 2011-05-25

Verkställande direktör
Göran Gunnarsson t o m 2011-06-22
Madeleine Raukas tf vd fr o m  
2011-06-23 t o m 2011-12-31
Anders Lindström, vd fr o m 2012-01-01
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SL:s fastighetsinnehav

SL äger 3,7 miljoner kvadratmeter mark, 1,2 miljoner kvadrat-
meter lokaler varav 456 000 kvadratmeter är hyreslokaler och 
750 000 kvadratmeter övriga lokaler. I den uthyrningsbara are-
an ingår ej driftutrymme, plattformar och entréutrymmen. På 
nästa sida finns dessa redovisade per trafikslag och kommun.

SL:s förvaltningsorganisation är uppdelad i fyra trafikslagssek-
tioner, Tunnelbana, Buss och färdtjänst, Pendeltåg och Lokal-
bana. Förvaltning sker av samtliga kommersiella lokaler och 
ända målsfastigheter med tillhörande tekniksystem som SL äger 
eller har förvaltningsansvar för. Sektionerna förvaltar även 
arren den, servituts- och nyttjanderättsavtal för de olika trafik-
slagen. Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Förvaltning av hyres- och arrendeavtal, tomträttsavtal  
samt inhyrda lokaler. Reklamavtal och konst förvaltas inom  
Tunnelbanesektionen

 • Fastighetsplanering (per förvaltningsobjekt)
 • Hyresgästinvesteringar
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Fastighetsinnehavet, 245 fastigheter består av cirka: 250 statio-
ner, 50 depåer, 85 bussterminaler, 115 infartsparkeringar och 
30 pauslokaler. Huvuddelen av dessa lokaler disponeras av SL:s 
trafikentreprenörer, resterande lokaler hyrs ut till externa hyres-
gäster på kommersiella villkor. Hyresintäkterna i SL:s verksam-
het är 523 miljoner kr och de externa hyresintäkterna är 116 
miljoner.

Strategisk utveckling och sektion Fastighetsutveckling ansvarar 
för SL:s strategiska planer för fastighetsbestånd, strategier för 
kommersiell utveckling av fastigheter (Mötesplatser), förvalt-
ningsstrategier, kundmiljöstrategi och finansieringslösningar vid 
utbyggnadsprojekt.

AB SL:s rätt till mark och anläggning för att bedriva trafik skiljer 
sig mellan trafikslagen:

 • Tunnelbaneanläggningens rättigheter är i huvudsak nyttjande-
rätt och servitut, tunnelbanans depåer ligger dock på mark 
som SL äger.

 • Pendeltågsverksamheten bedrivs i och på Trafikverkets och 
Jernhusens anläggningar som SL nyttjar med avtalsformen 
trafikeringsrätt. Depåerna är förlagda på mark som SL äger, 
undantag är Älvsjödepån som Jernhusen äger.

 • Roslags-, Saltsjö- och Lidingöbanan inklusive dess depåer är 
förlagda på mark som SL äger, Nockeby- och Tvärbanan är 
förlagd på mark som disponeras via servitut, för Brommade-
pån gäller tomträtt. Spårväg Citys markområde disponeras 
genom nyttjanderätt.

 • Bussdepåer och terminaler disponeras via äganderätt, tomt-
rätt, arrende och nyttjanderätt.

Hyresintäkter i SL:s  523
 verksamhet 

Externa hyresintäkter 116

Hyresintäkter 2011, miljoner kronor

Hyresintäkter i SL:s  523
 verksamhet 

Externa hyresintäkter 116
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Fastighetsbestånd

  kvm kvm kvm 
Trafikslag Kommun Markareal Lokalarea Hyreslokaler

Tunnelbana Botkyrka  18 240 899
I trafikslag tunnelbana ingår Danderyd  9 472 237
stationer och depåer. Huddinge  6 091 381
 Solna 3 385 35 910 3 286
 Stockholm 394 601 536 203 184 000
 Sundbyberg 43 857 46 690 29 395

Tunnelbana totalt  441 843 652 606 218 198

Pendeltåg Botkyrka  2 083 
I trafikslag pendeltåg ingår Gnesta  504 
stationer och depåer. Haninge  20 315 89
 Huddinge  20 427 37
 Järfälla  20 980 83
 Nynäshamn  10 590 
 Salem  9 167 6
 Sigtuna  4 290 
 Sollentuna  16 876 6
 Solna  4 983 6
 Stockholm  69 553 28 910
 Södertälje 68 582 44 428 25 600
 Upplands Väsby  8 028 6
 Upplands-Bro 428 332 37 266 34 360

Pendeltåg totalt  496 914 265 840 86 453

Lokalbanor Danderyd 236 497 13 925 7 778
I trafikslag lokalbanor ingår Lidingö 176 587 5 216 4 699
Lidingöbanan, Nockebybanan,  Nacka 308 106 6 509 5 686
Roslagsbanan, Saltsjöbanan,  Norrtälje 143 811  
Tvärbanan och Spårväg City. Solna 9 002  
 Stockholm 180 087 32 759 23 233
 Täby 376 523 10 206 914
 Vallentuna 400 473 5 086 358
 Österåker 243 433 4 321 156

Lokalbanor totalt  2 074 519 78 022 42 824

Buss och färdtjänst Botkyrka 30 315 7 403 4 637
I trafikslag buss ingår Danderyd  344 358
bussdepåer och bussterminaler. Ekerö 16 440 3 910 3 053
 Haninge 67 735 5 377 3 939
 Huddinge  140 96
 Järfälla 19 349 2 709 2 002
 Nacka 37 313 6 647 4 383
 Norrtälje 26 437 2 856 1 648
 Nynäshamn 12 167 1 785 1 209
 Salem  15 
 Sigtuna 24 194 2 787 1 976
 Sollentuna  65 43
 Stockholm 149 812 119 923 75 185
 Sundbyberg 57 131 12 916 9 304
 Södertälje 21 420 3 494 2 807
 Tyresö 32 398 4 468 2 543
 Täby 46 995 8 379 7 741
 Vallentuna 32 396 1 015 984
 Vaxholm 3 261 30 40
 Värmdö 22 715 2 327 1 360
 Österåker 12 220 510 610

Buss totalt  612 298 172 100 108 918

TOTALT  3 725 574 1 169 068 456 392 
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Befolkning i Stockholm län (1000tal invånare)

  2011 2010 2009 2008 2007

Befolkning  2 088 2 050 2 017 1 981 1 949

       

Antal personbilar i Stockholms län (1000tal)

  2011 2010 2009 2008 2007

Personbilar  818 800 793 791 783

Påstigande en vanlig vintervardag (1000tal)

Trafikslag  2011 2010 2009 2008 2007

Tunnelbana  1 133 1 137 1 123 1 117 1 094

Pendeltåg  269 258 252 250 242

Lokalbanor  146 136 126 126 123

Buss  1 068 1 025 997 989 975

Summa  2 616 2 556 2 498 2 482 2 434

Påstigande (miljoner)

Trafikslag  2011 2010 2009 2008 2007

Tunnelbana  309 310 307 307 303

Pendeltåg  73 70 69 68 66

Lokalbanor  45 38 34 35 34

Buss  291 284 277 270 269

Summa  718 702 687 680 672

Helresor (miljoner)

  2011 2010 2009 2008 2007

Totalt  446 436 427 422 417

       

Personkilometer (miljoner)

Trafikslag  2011 2010 2009 2008 2007

Tunnelbana  1 725 1 731 1 715 1 715 1 690

Pendeltåg  1 279 1 226 1 218 1 211 1 177

Lokalbanor  277 252 226 241 240

Buss  1 792 1 757 1 713 1 673 1 654

Summa  5 073 4 966 4 872 4 840 4 761

       

Sittplatskilometer (miljoner)

Trafikslag  2011 2010 2009 2008 2007

Tunnelbana  4 181 4 131 4 475 4 289 4 390

Pendeltåg  5 087 5 010 4 867 4 855 4 504

Lokalbanor  1 111 1 082 944 921 938

Buss  5 736 5 569 5 849 5 609 5 336

Summa  16 115 15 802 16 135 15 674 15 168

       

Verksamhetstal
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Kollektivresandeandel (%)

Infartssnitt  2011 2010 2009 2008 2007

Tullsnitt 6–21  69 67 66 66 66

Tullsnitt maxtimme  81 80 79 78 78

Antal sålda biljetter (1000tal)

  2011 2010 2009 2008 2007

30-dagarsbiljett  4 549 4 379 4 010 4 056 3 969

90-dagarsbiljett  253 53 – – –

Säsongsbiljett   88 187 183 181 191

Års- och företagsbiljett  29 18 15 4 3

Förköps- och rabattremsor – antal kuponger  133 816 129 105 136 927 143 086 111 000

Kontant- och förköpskuponger  7 001 7 894 10 154 10 812 11 259

Zonbiljetter (SMS,SL Access, automater)  12 734 10 724 8 764 7 148 3 676

Antal fordon i SLtrafiken

  2011 2010 2009 2008 2007

Tunnelbanevagnar, äldre  242 242 242 244 264

Nya tunnelbanevagnar C20  271 271 271 271 271

Pendeltågsvagnar, äldre  51 136 144 166 188

Nya pendeltågsvagnar X60  71 71 71 58 38

Lokaltågs-/spårvagnar  194 194 184 188 188

Bussar  2 168 2 050 2 016 1 929 1 897

Totalt  2 997 2 954 2 928 2 869 2 866

       

Antal resenärer vintervardag (1000tal)

  2011 2010 2009 2008 2007

Totalt  739 722 705 701 687

       

Punktlighet (% avgångar i rätt tid)  

  2011 2010 2009 2008 2007

Tunnelbana  94,3 93,5 94,8 94,1 92,7

  Gröna linjen  93,1 91,8 92,6 92,2 91,6

  Röda linjen   94,4 94 95,3 94,7 93

  Blå linjen  97,4 96,9 98 97,5 95,4

Pendeltåg  88,9 84,8 90,4 87,7 84,5

Roslagsbanan  94,7 90,6 95,4 96 92,9

Lidingöbanan  92,6 94,3 95,2 95,6 95,2

Tvärbanan  94,9 95,9 96,5 95,8 95,2

Nockebybanan  99,4 99 98,3 98,4 98,6

Saltsjöbanan   94,6 82,9 91,7 93,6 94,1

Spårväg City  98,2 96,9   

Busstrafik  88,5 88 91,1 91 91,2

  norra regionen  93,6 93,9 96,3 95,5 95,3

  centrala regionen  82 83,4 88,3 88,4 88,5

    – varav innerstaden  75,5 76,7 82 82,8 83,7

  södra regionen  94,1 93,2 95,4 95,3 95,7
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Inställda avgångar (% av beställda)  

  2011 2010 2009 2008 2007

Tunnelbana  2,2 2,5 0,7 0,6 1

  Gröna linjen  3 2,7 0,6 0,4 0,4

  Röda linjen   2,4 3,2 0,9 0,9 1,3

  Blå linjen  1,1 1,4 0,6 0,6 1,3

Pendeltåg  1,4 3,4 1,5 1,7 2,3

Roslagsbanan  0,5 1,2 0,4 0,3 1,4

Lidingöbanan  1,2 0,8 0,6 0,6 1,1

Tvärbanan  1,2 1 0,9 0,9 1,4

Nockebybanan  0,2 0,2 1,1 0,7 0,5

Saltsjöbanan   0,7 1,1 0,5 0,6 0,3

Spårväg City  4,8 2,1 – – –

Busstrafik  0,6 0,4 0,3 1,7 0,3

  norra regionen  0,4 0,3 0,2 1,2 0,2

  centrala regionen  0,7 0,5 0,4 2,4 0,5

    – varav innerstaden  1 0,5 0,5 2,9 0,8

  södra regionen  0,6 0,4 0,3 1,2 0,2

* Utfallen påverkades under 2010 av problem med snö, kyla och halka, framför allt under februari.

Stopp i tunnelbanetrafiken (mer än 10 minuter)  

  2011 2010 2009 2008 2007

Tunnelbanan totalt  140 176 244 333 357

  Gröna linjen  53 74 85 133 152

  Röda linjen  61 70 112 149 140

  Blå linjen  26 32 47 51 65

       

Andel nöjda resenärer och länsinvånare (%)  

  2011 2010 2009 2008 2007

Andel nöjda resenärer (SL ombord)  73 74 76 72 68

Andel missnöjda resenärer (SL ombord)  11 10 9 11 14

Andel nöjda resenärer (Svensk Kollektivtrafik)  59 64 68 62 60

Andel missnöjda resenärer (Svensk Kollektivtrafik) 8 5 4 6 9

Andel nöjda länsinvånare (Svensk Kollektivtrafik)  53 60 66 60 55

Andel missnöjda länsinvånare (Svensk Kollektivtrafik) 11 9 7 8 11

 
 

Ekonomi och investeringar
 Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i löpande priser (Mkr)

  2011 2010 2009 2008 2007

Biljettintäkter  5 870 5 370 5 217 5 099 4 476

Nettokostnader inkl resultat  12 166 11 469 11 162 10 784 9 822

Verksamhetsbidrag, SLL  6 296 6 099 5 945 5 685 5 346

       

Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i prisnivå med 2011 (Mkr) 

  2011 2010 2009 2008 2007

Biljettintäkter  5 870 5 511 5 422 5 283 4 798

Nettokostnader inkl resultat  12 166 11 770 11 600 11 172 10 529

Verksamhetsbidrag, SLL  6 296 6 259 6 179 5 890 5 731

*
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Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag per helresa i löpande priser (kronor) 

  2011 2010 2009 2008 2007

Biljettintäkter per helresa  13,16 12,32 12,22 12,08 10,73

Nettokostnader inkl resultat per helresa  27,28 26,31 26,14 25,55 23,55

Verksamhetsbidrag, SLL per helresa  14,12 13,99 13,92 13,47 12,82

Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag per helresa i prisnivå 2011 (kronor) 

  2011 2010 2009 2008 2007

Biljettintäkter per helresa  13,16 12,64 12,70 12,52 11,51

Nettokostnader inkl resultat per helresa  27,28 27,00 27,17 26,47 25,25

Verksamhetsbidrag, SLL per helresa  14,12 14,36 14,47 13,96 13,74

  2011 2010 2009 2008 2007

Verksamhetsbidrag / skattekrona  1,46 1,46 1,46 1,44 1,44

Skattefinansieringsgrad (%)   49,1 51,2 48,6 51,4 53,1

Bruttoinvesteringar  4 439 4 662 3 862 3 533 3 110
       

Biljettintäkter, fördelat på biljetter i löpande priser (Mkr) 

  2011 2010 2009 2008 2007

Periodbiljetter  4 089 3 758 3 565 3 466 2 949

Förköps- och rabattkuponger  1 278 1 192 1 261 1 291 1 129

Zonbiljetter och kuponger  459 394 374 337 354

Övriga biljetter  44 26 17 5 44

       
Pris 30dagarskort inklusive moms (kr)  

  2011 2010 2009 2008 2007

Löpande priser  790 690 690 690 620

I 2011 års prisnivå  790 708 717 715 665

       

Verksamhetstal särskild kollektivtrafik 

 VERKSAMHETSTAL särskild kollektivtrafik (%)      

  2011 2010 2009 2008 2007

Andel nöjda resenärer  89 * 91 88 89

Punktlighet, tidpassning vid resa (inom 10 minuter)
Taxi  93 93 94 93 93

Specialfordon  * 91 92 92 93

* Uppgift saknas

Antal resor (1 000tal)

  2011 2010 2009 2008 2007

Färdtjänstresor  3 897 3 037 2 894 2 775 2 765

Sjukresor  3 162 694 660 662 689

Totalt  735 3 789 3 612 3 437 3 454
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AB Storstockholms Lokaltrafik vill bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling och agera på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

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.

Global Compact 

– SL:s etiska kompass

För att synliggöra de här värderingarna anslöt sig SL 
i maj 2009 till FN-initiativet Global Compact och dess 
principer. Konkret har det inneburit att SL har tydlig-
gjort sitt hållbarhetsarbete inom främst områdena miljö, 
medarbetare, barn och tillgänglighet samt upphandling 
och antikorruption.

Det är nu andra året som SL redovisar sitt arbete med 
Global Compacts principer i en så kallad COP, ”Commu-
nication on Progress”. Redovisningen täcker områden 
som är av stor vikt för SL ur ett hållbarhetsperspektiv. 
För frågor om redovisningen eller om SL:s hållbarhets-
arbete, kontakta hallbarutveckling@sl.se
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Så arbetar SL 

med hållbarhet

Viktiga hållbarhetsfrågor
SL har både en positiv och negativ 
påverkan på en hållbar utveckling – 
 ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  
Här är några väsentliga områden som 
SL aktivt arbetar med:

 • Hållbart resande. Ju fler som åker 
med SL-trafiken i stället för med 
egen bil, desto mindre utsläpp, buller 
och trängsel.

 • Utsläpp till luft. En del av bussarna 
inom SL-trafiken går fortfarande på 
fossila drivmedel som orsakar klimat-
påverkan.

 • Störande buller. SL:s spår- och buss-
trafik, spårarbeten, utbyggnader och 
depåverksamheter kan skapa besvä-
rande buller för omgivningen.

 • Energikrävande verksamhet. SL an-
vänder stora mängder energi för att 
främst driva bussarna och spårtrafi-
ken.

 • Resor för alla. Oavsett ålder, funk-
tionsnedsättning, etnisk bakgrund 
eller kön ska SL-trafiken vara till-
gänglig, säker och trygg.

 • Tung kravställare. Som en betydan-
de upphandlare kan SL påverka sina 
leverantörer i positiv riktning genom 
att ställa olika hållbarhetskrav.

Styrning, organisation och ansvar
Landstingets politiska organ och SL:s 
styrelse beslutar om mål och frågor 
av särskild betydelse för SL:s hållbar-
hetsarbete. Sektionen Hållbar utveck-
ling ansvarar inom SL för den strate-

Under hösten påbörjades ett arbete för att identifiera luckor 
och ta fram underlag för de hållbarhetsfrågor som SL bör 
prioritera framöver.  

upphandling – där bland annat upphand-
lingar samordnas – och avdelningen  
Trafikförsörjning – där det operativa 
arbetet hos till exempel de anlitade 
trafik entreprenörerna följs upp.

HR-avdelningen ansvarar för medar-
betarfrågor såsom arbetsvillkor och 
antidiskriminering på arbetsplatsen. 
Avdelningen Juridik och internrevision 
har hand om mycket 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. •

giska utvecklingen av de miljömässiga 
och sociala områdena. Viktiga verktyg i 
det här arbetet är intressentdialog och 
omvärldsbevakning.

SL är en beställar- och förvaltningsor-
ganisation. Därför 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 framför allt genom 
att ställa krav på de företag som SL 
samarbetar med och följa upp avtalen 
med dem. Det här dagliga arbetet sker 
främst inom avdelningen Projekt och 

Ekonomisk  
hållbarhet

Social  
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Hållbar 
utveckling



52    SL ÅRSBERÄTTELSE 2011

Hållbar utveckling

Princip 1 – 2

Mänskliga rättigheter
Den nya medarbetarenkäten gav ett gott betyg för det interna 
arbetet med jämställdhet. Och för att förbättra SL-trafikens till-
gänglighet för resenärer med funktionsnedsättning genomfördes 
en rad aktiviteter under året.

Styrdokument i urval
 • Jämställdhetsplan 2009–2011
 • Långsiktig tillgänglighetsplan  
2011–2021

 • 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
 
Mål och resultat
Tillgänglighet

 • Utbyte till låggolvsbussar ska vara 
100 procent år 2011. 
Resultat: 94 procent. På grund av 
höga kostnader för att byta ut bussar 
i förtid har målet inte uppnåtts. När 
nya trafikavtal börjar gälla i augusti 
2012 kommer andelen låggolvsbussar 
att öka, men målet kommer inte att 
nås förrän 2013. SL har informerat 
handikapporganisationerna om detta 
och utreder alternativa åtgärder som 
kan starta under tiden. 

 • Andel bussar som niger vid hållplats 
ska vara 50 procent år 2011. 
Resultat: 33 procent. En för låg siffra, 
nigning måste följas upp bättre med 
trafikentreprenörerna. 

 • Upplevd tillgänglighet i typresor (indi-
kator tillgänglighet) genom trafikin-
formation ska öka varje år. (Läs mer 
om typresor på sidan 54.) 
Resultat: 76 i årets undersökning, 71 i 
undersökningen dessförinnan (2008). 

 • Upplevd tillgänglighet i typresor (indi-
kator bemötande) ska öka vid varje 
undersökning. 
Resultat: 70 i årets undersökning, 81 
i undersökningen dessförinnan 
(2008). En försämring som, även om 
undersökningen är för liten för att ge 
statistiskt säkra data, bör ses som en 
varningsklocka.

 

Arbetssätt
SL jobbar systematiskt för att främja en 
god arbetsmiljö på SL och för att SL-
trafiken ska vara tillgänglig för så många 
som möjligt. Internt är jämställdhets-
planen 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 
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hand gå till sin chef, i andra hand till HR-
avdelningen och i tredje hand erbju-
das sekretessamtal med företagshälso-
vården. Externt deltog SL under året i 
Diskrimineringsombudsmannens arbete 
med att ta fram konkreta verktyg för 
att förhindra diskriminering på svenska 
arbetsplatser.

Ute i SL-trafiken är frågorna om tillgäng-
ligheten och barnperspektivet centrala. 
SL har en tät dialog med framför allt 
handikapp- och pensionärsorganisa-
tioner. Arbetet med barnperspektivet 
bygger på tanken att alla beslut som 
påverkar barn också ska utgå ifrån deras 
bästa. Det sker genom samtal med barn, 
undersökningar bland barn och utbild-
ning av medarbetare. Vid specifika pro-
jekt arbetar SL med fokusgrupper både 
i tillgänglighetsfrågor och frågor som 
berör barn. All personal på SL får utbild-
ning i tillgänglighet och FN:s konvention 
om barnets rättigheter. De riktlinjer som 
finns för tillgänglighet och barn används 
för att ställa krav i upphandlingar och för 
att följa upp avtal.

Aktiviteter
Ny enkät för medarbetarna
Under oktober genomfördes den interna 
medarbetarenkäten. Enkäten var i år 
omarbetad för att fånga upp resultatet 
och inriktningen från omorganisationen. 
Det nya övergripande styrmåttet heter 
MMI – Motiverad Medarbetar Index – 
och beskriver SL:s status på väg mot 
målet att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Totalt ingick 482 medarbetare i enkä-
ten, där 88 procent svarade. Utfallet blev 
60 av 100 möjliga. Inom MMI finns även 
ett jämlikhetsindex som hamnade på 
88 av 100. SL ser allvarligt på alla typer 
av kränkande särbehandling och age-
rar som arbetsgivare omedelbart vid till 
exempel sexuella trakasserier.

Resenärernas trygghet i fokus
SL-trafiken ska vara trygg och säker för 
alla resenärer, oavsett tid på dygnet. Som 
en del i arbetet med att öka trygghe-
ten för resenärerna har SL tagit fram ett 
eget trygghetsnummer (020-120 25 25), 
dit resenärer kan ringa dygnet runt och 
meddela om de ser pågående klotter, 

vandalisering eller om man känner sig 
otrygg. Det finns kameror i fordonen 
och i stationslokalerna för att göra den 
offentliga miljön mer trygg. SL har även 
trygghetsresurser ute i kollektivtrafiken 
i form av ordningsvakter, egendoms-
väktare och trygghetsvärdar samt har 
samarbetsavtal med exempelvis Stads-
missionen och Nattvandring.nu för att 
ytterligare öka den upplevda tryggheten.

Skolinformatörer
SL har genom trafikentreprenörernas 
personal ett 40-tal skolinformatörer som 
besöker länets grundskolor. Skolinforma-
törerna träffar barn och ungdomar för  
att berätta om SL, hur de kan resa 
säkert, skadegörelse och varför det är 
viktigt att betala för sin resa. I gengäld 
får SL synpunkter från eleverna.

Barn och unga skapar historia
Bygget av Citybanan, två nya pendeltågs-
spår i en tunnel under Stockholm, påver-
kar vardagslivet för tusentals människor. 
I ett projekt som drivs av Projekt Cityba-
nan inom Trafikverket, SL, Stockholms 
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Jämställdhet i ledarskapet 2011* 2010 2009 2008

Antal i styrelse + suppleanter 3 + 0 13 + 13 13 + 13 15 + 15
– varav kvinnor, st 1 + 0 5 + 6 5 + 6 5 + 7
Antal i ledningsgrupp 8 13 10 11
– varav kvinnor, st 3 6 4 5
Antal chefer 36 77 87 79
– varav kvinnor, st 16 37 42 39

Tillgänglighetsanpassade perronger och busshållplatser

A

Elektroniska 
skyltar

Digitala skyltar 
med högtalare för 
talad information

Rulltrappa/ 
rullband

Hiss

Utjämnat  
insteg

Taktila, kännbara, 
markeringar vid 
perrongkanten

Automatiska 
informations- 
system med tal

Hållplatsutrop

Skyltar som visar 
nästa blåbuss

Ramp

Taktila marker-
ingar, kännbara 
mönster på  
marken

Knapp för 
hållplats- 
information

Lågt insteg

stadsmuseum och Stockholms stads Tra-
fikkontor, får unga stockholmare genom 
teckningar, berättelser och annat kreativt 
arbete dokumentera stadens föränd-
ring. Det ger framtidens huvudstadsbor 
möjlighet att ta del av det som hände i 
Stockholm 2010-2017 – och vad barn 
och ungdomar tänkte om det.

Nya spårvagnar mer tillgängliga
I samband med upphandlingen av nya 
spårvagnar (A35) samrådde SL redan 
tidigt med handikapporganisationer. 
Organisationerna fick först lämna sina 
önskemål och därefter undersökte SL 
vad som var tekniskt möjligt. Slutsat-

serna påverkade sedan vilka krav som 
ställdes i själva upphandlingen. Organi-
sationerna har även fått utvärdera en 
fullskalemodell av den vagn som offe-
rerades av den vinnande leverantören. 
Utifrån de lärdomar som SL har dragit 
av den här upphandlingen har nya for-
donsriktlinjer utvecklats, som gäller för 
kommande upphandlingar.

Länets mest tillgängliga bussterminal
Under året invigdes den nya busstermi-
nalen vid Jakobsberg, som är en av SL-
trafikens större knutpunkter med runt 
33 000 dagliga på- och avstigningar. 
Planeringen inför och byggandet av ter-

minalen har skett i nära samarbete med 
olika handikapporganisationer. Här har 
SL ställt mycket hårdare krav än tidigare 
vad gäller anpassningar framför allt för 
synskadade personer. Jakobsberg anses 
i dag vara länets mest tillgängliga buss-
terminal.

Typresor testar verkligheten
Vart tredje år följer SL upp upplevd 
och observerad tillgänglighet i trafiken. 
Under året genomfördes undersök-
ningen för andra gången. Elva personer 
med funktionsnedsättning fick genom-
föra tio förutvalda resor. Med var och en 
av personerna följde också en observa-
tör. Alla deltagare gjorde samma resor. 
Resultaten från resorna utgör sedan 
underlag till ett tillgänglighetsindex som 
delas in i två kategorier (tillgänglighet 
och bemötande).  •

* Uppgifter per 2011-12-31
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Princip 3 – 6

Arbetsrätt

Styrdokument i urval
 • Personalpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Lönepolicy
 • Samverkansavtal med facken  
(inkluderar kollektiv-, arbetsmiljö- 
och medbestämmandeavtal)

 
Arbetssätt
SL jobbar systematiskt och förebyg-
gande för att säkerställa trygga och 
säkra arbetsförhållanden för medarbe-
tarna. Alla medarbetare ska behand-
las lika oavsett facklig tillhörighet eller 
inte. Med de tre fackliga organisatio-
ner (Vision, Saco och Seko), som SL 
har slutit kollektivavtal med, genomförs 

Uppsägningar, trygghetspaket, nyrekryteringar och intrimning av 
den slimmade SL-organisationen. Det var frågor som präglade 
SL internt under 2011, där tillämpningen av arbetsrätten skapade 
stadga och säkerhet för medarbetarna under en turbulent period.

fyra samverkansmöten per år. På dessa 
möten diskuteras verksamheten, eko-
nomin, arbetsmiljön och personalfrågor. 
Vid rekrytering är kompetensen det helt 
centrala – kön, ålder, sexuell läggning, 
utländsk härkomst eller funktionsned-
sättning får inte spela någon roll.

Aktiviteter
Översyn av SL:s organisation
Under året har det centrala för medar-
betarna varit organisationsförändringen 
som trädde i kraft den 1 maj 2011. Målet 
med översynen var att utveckla SL till ”en 
tydligare och effektivare beställare och 
strateg med hög kompetens”. Medarbe-
tarna har löpande informerats och stöt-

tats av framför allt HR-avdelningen i den 
omfattande bemanningsprocess som har 
ägt rum.

Trygghetspaket som hjälp  
till nytt arbete
För att bemanna den nya organisationen 
med rätt kompetens har SL förhand-
lat med de fackliga organisationerna. 
De medarbetare som blev övertaliga i 
bemanningen av den nya organisationen 
har omfattats av ett trygghetspaket inne-
hållande förlängd uppsägningstid och 
stöd att hitta nytt arbete. I samband med 
översynen erbjöds alla anställda som 
uppnått 61 år avtalspension.  •

Fackligt anslutna inom SL

Av SL:s anställda är ca 80 procent  
fackligt organiserade.

Vision 264

Saco 206

Seko 12

Annan  35

Ej org 101
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Princip 7 – 9

Miljö

Den förnybara rapsmetylestern utan dieselinblandning gjorde 
entré som drivmedel i bussarna och antalet biogasbussar 
ökade rejält under året – allt för att närma sig målet om en helt 
fossilfri SL-trafik 2025. Bullerfrågorna fick också ny kraft med 
förra årets kartläggning som grund.

Styrdokument i urval
 • SLL:s Miljö Steg 5, Miljöpolitiskt  
program för Stockholms läns lands-
ting 2007–2011

 • Miljöpolicy
 • Policy avseende luftburet buller från 
spårbunden trafik

 • Handlingsplan för omställning till  
förnybara drivmedel för bussar 
2008–2011

 • Rutin för upphandling och inköp

Mål och resultat
SL:s viktigaste bidrag till en förbättrad 

miljö är att resandet med den allmänna 
kollektivtrafiken har ökat under året. 
Antalet resenärer med SL en vinter-
vardag 2011 var 739 000, jämfört med 
722 000 året innan.

Utsläpp till luft från SL-trafiken
 • Minst 50 procent av SL:s busstrafik 
ska vid utgången av 2011 drivas med 
förnybara drivmedel. 
Resultat: 58 procent. Andel förnybar 
busstrafik har ökat kraftigt 2011, 
jämfört med tidigare år. Måluppfyllel-
sen beror dels på fler biogasbussar i 

SL-trafiken, dels på att ren rapsmety-
lester (RME) har börjat användas 
som drivmedel. 

 • Minst 50 procent av taxibilarna som 
kör för färdtjänstverksamheten ska 
2011 vara miljöbilar (enligt statens 
definition). 
Resultat: Drygt 76 procent. Andelen 
miljöbilar i taxiflottan har ökat under 
året och utgörs av etanol-, gas- och 
hybridbilar. 

 • Utsläppen av fossil koldioxid från SL:s 
busstrafik ska vid utgången av 2011 
vara högst 55 gram per personkilo-
meter. 
Resultat: 53 gram per personkilome-
ter. Det totala fossila koldioxidutsläp-
pet från busstrafiken har minskat 
tack vare den stora ökningen av bus-
sar som drivs med förnybara drivme-
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del. Även resandet i form av antalet 
personkilometer har ökat, vilket sam-
mantaget gör att målet har uppnåtts. 

 • Utsläppen av kväveoxider och partik-
lar från SL:s busstrafik ska vid ut-
gången av 2011 ha minskat med 15 
procent respektive 25 procent, jäm-
fört med 2006 och relaterat till tra-
fikarbetets storlek (personkilometer).
Resultat: Minskning med 22 procent 
respektive 46 procent. Minskningen 
av utsläppen av kväveoxider och par-
tiklar från busstrafiken mellan åren 
2006 och 2011 beror på att bussar 
med lägre euroklasser har fasats ut 
och att andelen bussar med förny-
bara bränslen har ökat. Trafikarbetet 
har också vuxit mellan åren.

 
Energianvändning

 • Andel förnybar energi till SL:s totala 
verksamhet ska vid utgången av 
2011 vara minst 74 procent. 
Resultat: 76 procent. Andelen förny-
bar energi till SL:s verksamhet (buss-,  
spår-, och färdtjänsttrafik samt loka-
ler) ökade under året. Störst bety-
delse för utfallet har den stora ök-
ningen av busstrafik som körs med 
förnybara drivmedel. 

 • Minst 85 procent av värmen till SL:s 
lokaler ska vid utgången av 2011 
komma från förnybara energikällor. 
Resultat: 86,6 procent. Andel värme 

till SL:s lokaler som kommer från 
förnybara källor har ökat med drygt 
två procentenheter 2011, jämfört 
med år 2010. Ökningen beror främst 
på en övergång från oljeeldning till 
fjärrvärme på bussdepåer. 

 • Energianvändningen till spårtrafik 
och lokaler ska vid utgången av 2011 
ha minskat med 5 procent, baserat 
på trafikvolymen under 2006. 
Resultat: Minskning med 7 procent. 
Energianvändningen till SL:s lokaler 
har ökat mellan åren, medan energi-
användningen till SL:s spårtrafik har 
minskat. Även trafikvolymen i form av 
personkilometer har ökat, vilket leder 
till att nyckeltalet har minskat med 
mer än 5 procent.

Arbetssätt
SL arbetar efter ett ISO 14001-certifie-
rat miljöledningssystem som säkrar ett 
förebyggande och systematiskt arbete 
för att minska belastningen på miljön. 
SL delar aktivt med sig av sina erfaren-
heter inom främst förnybara drivmedel 
och samarbetar med andra aktörer för 
att utveckla samt sprida mer miljöan-
passad teknik inom området. 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.

Aktiviteter
Biogasen på stark frammarsch
Antalet bussar i SL-trafiken som drivs med 
gas har ökat – från 131 år 2010 till 229 
i år. Ökningen beror delvis på att anta-
let biogasbussar har utökats på depån i 
Frihamnen. Även på SL:s nya bussdepå i 
Gubbängen, som togs i bruk i augusti, kör 
bussarna på gas. Än så länge naturgas, 
men målsättningen är att bussarna på 
Gubbängsdepån under 2013 ska gå över 
till biogas som är tillverkad genom rötning 
av avfall och sekundära jordbruksproduk-
ter. Övriga gasbussar i SL-trafiken körs 
på biogas från rötat avloppsslam. Under 
året har också biogastankning färdigställts 
på bussdepån i Björknäs, för att tas i drift 
under 2012.

Vid införandet av biogas kan det vara 
svårt att få tillgången på biogas att 
matcha exakt med anskaffningen av nya 
bussar. SL köper bland annat biogas från 
reningsverket vid Käppalaverket och syf-
tet är att den gasen också ska försörja 
SL:s framtida biogasbussar vid en tänkt 
bussdepå vid Charlottendal på Värmdö. 
I avvaktan på att denna bussdepå fär-
digställs, säljs den biogas som SL inte 
förbrukar i bussarna vidare till externa 
aktörer. Då den sålda mängden biogas 
överstiger mängden förbrukad naturgas, 
redovisar SL samtliga gasbussar i SL-
trafiken som biogasbussar och därmed 
all förbrukad gas som biogas, en slags 
”grön-gas-princip” motsvarande ”grön el”.
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Premiär för ren RME i tanken …
I samband med det nya trafikavtalet i 
Norrtälje ställde SL krav på 75 procents 
användning av förnybara drivmedel vid 
utgången av 2016. Men bussentrepre-
nören Nobina valde redan från start att 
köra sina bussar på 100-procentig RME. 
Även Keolis har – i de nya trafikavtalen 
för Huddinge/Botkyrka/Söderort och 
Nacka/Värmdö – valt att direkt köra med 
en högre andel förnybart än vad avta-
let kräver. Det är första gången som SL 
använder ren RME i stor skala. Tidigare 
har RME endast använts i mindre mäng-
der som drivmedelskomponent i diesel. 
Genom att använda biodiesel i form av 
RME minskar nettoutsläppen av växthus-
gaser med över 60 procent jämfört med 
vanliga dieselbussar.

… och test av RME
För att skaffa egna erfarenheter av RME 
har SL under året startat ett viktigt test 
med 100-procentig RME. Försöket omfat-
tar 18 befintliga dieselbussar, i trafikom-
rådet Tyresö, som har konverterats för att 
drivas med RME. Syftet är att undersöka 
hur drivmedlet fungerar i drift vid olika 
väderlekar och vad det ger för utsläpp.

Bulleråtgärder på gång …
SL har tagit fram en handlingsplan för 
åtgärder för bullerskydd, som grundar 
sig på den stora bullerkartläggningen av 
spårtrafiken som blev klar 2010. Utifrån 
den har SL sedan genomfört olika tester 
och uppföljande mätningar av bullerdäm-
pande åtgärder. Exempel på sådana är 

spårnära bullerskyddsskärmar, som tes-
tades längs en provsträcka på Roslags-
banan för att utreda aspekter rörande 
säkerhet och underhåll. Ett annat test 
med så kallade hjul- och rällivdämpare 
visade att dessa relativt effektivt kan 
dämpa buller. Under året har SL också 
etablerat ett internt bullerforum för att 
effektivisera arbetet, arrangerat buller-
seminarium med bussbranschen och 
ställt bullerkrav i samband med upp-
handlingen av nya spårvagnar (A35).

… men arbetet tar tid att få effekt
Under 2011 har SL fått bullerföreläg-
ganden från olika kommuners miljö- och 
hälso skyddsförvaltningar som rör spår-
trafiken på Roslagsbanan och Saltsjö-
banan. SL har lagt ned mycket tid och 
resurser för att utreda dessa. I de flesta 
fall avser föreläggandena åtgärder, men 
ibland krävs även utredningar. Hälften 
av fallen med åtgärdsförelägganden har 
dock visat sig klara de nationella riktvär-
dena utan ytterligare åtgärder.

Miljökrav vid stora upphandlingar
I november avslutade SL två stora kom-
binerade spår- och busstrafikupphand-
lingar. I avtalen ställde SL bland annat 
följande miljökrav på entreprenören: 
inom viss tid ska de ha ett certifierat 
miljö ledningssystem, samtliga bus-
sar, personbilar och tjänstefordon som 
används inom uppdraget ska drivas med 
förnybart drivmedel vid utgången av 
2016 och däcken får inte innehålla vissa 
hälsoskadliga oljor.

Inventering av kemikalier
Under hösten påbörjade SL en kemika-
lieinventering hos samtliga sina trafiken-
treprenörer. Detta sker inom ramen för 
SLL:s nya miljöpolitiska program för peri-
oden 2012–2016. Entreprenörerna har 
fått specificera alla kemiska produkter 
och dess ingående ämnen som används 
i verksamhet som utförs på uppdrag av 
SL. Inventeringen ska ligga till grund för 
att ta fram en ny utfasningslista, som syf-
tar till att särskilt miljö- och/eller hälso-
farliga kemikalier ska tas bort eller bytas 
ut. Inventeringen planeras vara klar i 
början av 2012.

Östersjösamarbete kring biogas
Arbetet inom EU-projektet Baltic Biogas 
Bus, eller BBB, där SL har ett samord-
ningsansvar har fortsatt under året. 
Projektet går ut på att SL och ett antal 
samarbetspartners från hela Östersjöre-
gionen ska främja och utveckla använd-
ningen av biogas som drivmedel inom 
kollektivtrafiken. SL har medverkat vid 
ett stort antal kommunikationsaktiviteter. 
Hittills har arbetet inom BBB bidragit till 
att introducera gasbussar enligt följande: 
5 stycken i Tartu (Estland), 81 i Bergen 
och 37 i Oslo (Norge) samt under våren 
2012 24 i Kaunas (Litauen). •

Busstrafik 95 500 ton

Spårtrafik 10 ton

Färdtjänsttrafik 9 000 ton

Energianvändning 3 200 ton
fastigheter
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Princip 10

Motverka korruption

Styrdokument i urval
 • Riktlinjer för att förhindra mutor  
och annan korruption

 • Rutin för upphandling och inköp
 
Arbetssätt
SL arbetar förebyggande och systema-
tiskt för att förhindra alla former av kor-
ruption kopplade till företaget. Centrala 
verktyg i det här arbetet är de interna 
riktlinjerna inom området, utbildningen 
av nyanställda, löpande rådgivning av 
SL:s jurister och internrevisorer, hand-
fasta råd på SL:s intranät om mutor/
gåvor samt en anmälningsfunktion för 
eventuella överträdelser. Medarbetare 
som bryter mot riktlinjerna kan drab-

Som offentlig aktör bör SL vara extra vaksam på alla signaler 
om korruption. För att hålla arbetet levande har nyanställda ut-
bildats vid ett par tillfällen under året och de interna riktlinjerna 
setts över.

bas av arbetsrättsliga, straffrättsliga och 
skadeståndsrättsliga konsekvenser. Även 
SL:s leverantörer ska informeras om SL:s 
riktlinjer i syfte att förhindra korruption.

Aktiviteter
Riktlinjer uppdaterade
Under året har SL sett över riktlinjerna 
som ska förhindra mutor och annan kor-
ruption. Översynen baseras bland annat 
på den föreslagna nya svenska anti-
korruptionslagstiftningen, Global Com-
pacts princip nummer 10 och rekom-
mendationer från revisorer. SL planerar 
att fastställa de uppdaterade riktlinjerna   
i början av 2012.

Vd-brev till leverantörer
I likhet med vissa tidigare år skickade 
SL:s vd inför årets jul ett brev till majori-
teten av SL:s leverantörer. Där påminde 
vd leverantörerna om SL:s riktlinjer för 
att förhindra mutor och annan korrup-
tion samt tackade nej till extravaganta 
gåvor och inbjudningar till SL:s medar-
betare. Riktlinjerna finns även publice-
rade på sl.se.  •
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