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”Vi ska ta en
aktiv roll i
utvecklingen
av Luleå”
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En ovanligt pigg 90-åring
1923 ansökte Arvid Hurtig tillstånd hos Länsstyrelsen om att få starta en buss-
linje i Luleå. Samma år kördes premiärturen mellan centrum och Svartöstaden. 
Det enda fordonet som inledningsvis trafikerade linje 1 var en Maxwell-lastbil 
vars flak hade modifierats för att kunna transportera åtta personer. Självklart 
satt Arvid själv bakom ratten.

Nästan 90 år senare tillträdde jag som Vd i företaget, som nu heter Luleå 
Lokaltrafik AB. Bussarna är fler, linjerna likaså, men uppdraget är oförändrat: att 
göra det enklare för Luleåborna att röra sig inom staden. Innan jag började var 
jag inte medveten om hur komplex organisationen faktiskt är. Det är så många 
engagerade personer som gör ett fantastiskt jobb för att kundernas upplevelse 
ska bli så bra som möjligt. Mitt jobb består bland annat av att ge alla våra duk-
tiga medarbetare möjlighet att växa.

Jag vet att vi gör bra saker. Det syns i Svensk kollektivtrafiks kundundersök-
ning. För nionde året i rad är vi bäst i landet. Det märks även i 2012 års resande-
ökning på 4,2 procent. Det är dock oerhört viktigt att vi inte känner oss nöjda. 
Vårt systematiska arbete med att utveckla verksamheten måste fortsätta. Vi ska 
också se till att ta en aktiv roll i utvecklingen av Luleå. Under 2013 kommer vi att 
ta fram en ny vision. Den ska fungera som en kompass för vår organisation under 
många år framöver.

I december inträffade dessvärre en olycka med svåra konsekvenser där en av 
våra bussar var inblandade. Våra rutiner för krishantering ställdes på sin spets. 
Vi hanterade situationen på ett bra sätt, men har sedan dess tagit ytterligare 
steg för att utveckla vår krisberedskap.

Under 2012 har vi gjort det enklare för våra kunder genom att införa en en-
hetlig taxa. Det innebär att vi har tagit bort zonerna och att alla resor, inklusive 
nattbussen, nu kostar lika mycket. Samtidigt justerade vi för första gången på 
många år biljettpriserna. Höjningen togs emot på ett bra sätt av våra kunder. 

Under 2013 kommer vi att fira vår vitala 90-åring som även är ett av Luleås 
starkaste varumärken. Samtidigt blickar vi mot en framtid med ökat buss-
resande.

Sari Ekblom, Vd
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Förvaltningsberättelse

VERKSAMHET
Luleå Lokaltrafik AB har Luleå Kommuns uppdrag att planera, 
marknadsföra och utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tät-
ortsområde i enlighet med upprättat tjänstekoncessionsavtal.

Bolaget har under 2012 bedrivit linjetrafik inom tätortsom-
råde Luleå, personaltransporter till SSAB samt beställnings-
trafik i Luleå närområde. Vissa linjer trafikeras även natten mot 
lördag och söndag.

Under 2012 har resandet ökat med 4,2 procent, vilket är 
2,9 procent bättre än budget. Linjenätet trafikerar 23 linjer 
exklusive linjer för nattrafik. Uppdraget utförs med 49 bussar i 
högtrafik.

Vagnparken utgörs av 5 ledbussar och 52 låginstegsbussar 
samt en mindre buss som endast trafikerar centrum, den så 
kallade ”Närlinjen”. 14 bussar drivs med etanol och resterande 
med diesel. Den totala kilometerproduktionen utgörs av 29,5 
procent förnyelsebara drivmedel, såsom etanol och inblandning 
av RME, och resterande av diesel.

AFFäRS- oCH VERKSAMHETSMÅL
Luleå Lokaltrafik AB arbetar utifrån ett ägardirektiv med ett 
styrkort innehållande mål inom 4 olika perspektiv;
Kunder, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi. För att uppnå 
ökat engagemang och delaktighet hos medarbetare samt för att 
därigenom uppnå förbättrat resultat för verksamheten arbetar 
bolaget med balanserad verksamhetsstyrning genom en utar-
betad belöningsmodell baserad på ett antal kriterier. En del av
verksamhetsmålen och resultaten redovisas till höger.

Merparten av de uppsatta verksamhetsmålen baseras på 
parametrar från en NKl-undersökning (Nöjd Kund Index), som 
utförs av Svensk kollektivtrafik, Kollektivtrafikbarometern. l 
denna undersökning medverkar läns- och tätortstrafikföretag i 
Sverige.

LLT ligger på medelplacering 5,6 av 36 medverkande tätorts-
trafikföretag i 17 uppmätta kvalitetsfrågor, vilket är i paritet 
med företagets vision och 20 procent bättre än riksgenom-
snittet.

Ekonomi Mål Resultat
Räntabilitet på totalt kapital 1,2% 5,7%
Soliditet 35,0% 35,2%

Kunder Mål Resultat
Antal miljoner resor 4,0 4,1
NKI hur nöjd är du med bolaget?
(alla tillfrågade) Plats 1-3 Plats 2
NKl hur nöjd är du med bolaget?
(resenär minst 1 gång/mån) Plats 1-3 Plats 1

Medarbetare Mål Resultat
Resultat från medarbetarenkät genomförd
december 2012 med fyrgradig skala där 1 är
lägsta och 4 är högsta betyg
Personalens trivsel 3,5 3,1
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 5,0% 5,4%

Process/utveckling Mål Resultat
Tidtabellhållning
inom 0-7 min alla hållplatser 98,0% 97,6%
Tidtabellhållning inom 0-5 min
Huvudhållplats Smedjegatan 99,0% 98,3%

Styrelsen och verkställande direktören för Luleå Lokaltrafik AB, org nr 556042-6057
får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2012.
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VIKTIGA HäNDELSER
Under 2012 har resandet haft en positiv utveckling, bland annat 
beroende på utveckling och utökning av linjer. även Luleå kom-
muns och LLTs satsning på subventionerade resor för första-
årsstudenter, som skriver sig i Luleå, har positivt medverkat 
till årets resandeökning.

Den tidigare planerade prisstrategin med kontantstopp på 
bussarna genomfördes 9 januari. Samtidigt infördes även ny 
teknik för kontokortsbetalning på bussarna. Reaktionerna från 
våra kunder kunde avläsas i genomförd NKI-undersökning för 
2012, där placeringen försämrats från 2011 .

Trots negativ kundreaktion avseende enkelhet att köpa 
bolagets biljetter och kort, behåller Luleå Lokaltrafik för nionde 
året i rad första platsen avseende hur nöjda kunderna är 
samman taget jämfört med 36 andra stadstrafikföretag.

Kompetensutveckling genom utbildningar har genomförts 
enligt tidigare planer, såsom YKB, mångfald, värdegrunder och 
serviceutbildningar.

Upphandling av nya bussar med förnyelsebara bränslen fick 
under 2012 avbrytas med anledning av att Luleå Kommuns 
biogasprojekt ej genomfördes enligt plan.

Under året påbörjades rekrytering av ny vd, vilken tillträdde 
tjänsten i november 2012.

Under 2012 såldes Gammelstads omnibus AB till Luleå Kom-
munföretag AB och namnändrades till Kronan Exploatering AB.

FRAMTID
l Luleå kommuns arbete med Vision 2050 finns en ambition 
att fördubbla kollektivtrafikresandet och därigenom minska 
luftföroreningar inom Luleå tätort. Luleå Lokaltrafik kommer 
därmed att vara en viktig aktör i utvecklingen av Luleå kommun. 
En fördubbling av resandet kommer att medföra en utvidgning 
av hållplats Smedjegatan för att kollektivtrafiken ska kunna 
utvecklas och förbättras.

För att behålla och ytterligare öka bussåkandet i Luleå är det 
viktigt att utvecklingen fortsätter och att nuvarande trafikut-
bud kan kompletteras och bussresan, som produkt, utvecklas 
ytterligare. Vidare är en kontinuerlig informationsinsats och 
kundbearbetning nödvändig för att positivt påverka luleåborna 
att välja miljövänliga och effektiva transportalternativ för 
korta resor.

En viktig stomme för att behålla och attrahera befintliga och 
nya kunder är att utveckla medarbetarna i framför allt service 
och bemötande av våra kunder, vilket medför en positiv utveck-
ling av verksamheten.

Luleå kommun har planer för byggande av en biogasanlägg-
ning. l det projektet ingår att Luleå Lokaltrafik ska investera i 
ett antal biogasbussar. Luleå Lokaltrafik ska även medverka i 
framtagande av beslutsunderlag för påbörjande av eventuellt 
försök till elbussar i Luleå.

l tjänstekoncessionsavtalet ingår sju incitament samt ett 
vitesbelopp på ej utförd trafik, som börjar gälla från 2013.

Förslag till disposition beträffande vinsten enligt balans
räkningen.
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, 
kronor:
balanserad vinst 25 825 516,04

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till 
bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen kronor 
25 825 516,04 balanseras i ny räkning.

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt, 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande tilläggsupplysningar samt kassaflödesanalys.
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Resultaträkning (Belopp i kkr)

 Not 2012 2011

RöRELSENS INTäKTER

Trafikintäkter 2 102 378 94 383
övriga rörelseintäkter  5 005 3 596

  107 383 97 979

RöRELSENS KoSTNAdER

driftskostnader  -24 579 -24 394

övriga externa kostnader 1 -18 100 -13 756

Personalkostnader  1 -52 611 -51 811
Avskrivningar av anläggningstillgångar  -7 361 -6 100

  -102 651 -96 061

Rörelseresultat  4 732 1 918

RESuLTAT FRåN FINANSIELLA PoSTER

Resultat försäljning aktier i dotterbolag  79 -

Ränteintäkter  365 586
Finansiella kostnader 3 -2 077 -1 818

Resultat efter finansiella poster  3 099 686

BoKSLuTSdISPoSITIoNER
Förändring av överavskrivningar  -3 200 -

Resultat före skatt  101 686

SKATTER
Skatt på årets resultat 4 - -224

ÅRETS RESULTAT  101 462
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Balansräkning (Belopp i kkr)

 Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGåNGAR 

ANLäGGNINGSTILLGåNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 3 454 2 573

Vagnpark 6 43 861 40 296

Inventarier, verktyg och installationer 7 4 494 5 092
Pågående nyanläggningar 8 150 -

  51 959 47 961

FINANSIELLA ANLäGGNINGSTILLGåNGAR
Aktier i dotterbolag  - 25

Summa anläggningstillgångar  51 959 47 986

oMSäTTNINGSTILLGåNGAR

Varulager  3 244 3 103

KoRTFRISTIGA FoRdRINGAR

Kundfordringar  7 709 6 403

Fordringar Luleå kommun, koncernkonto 9 25 526 29 439

Skattefordringar  564 268

övriga fordringar  377 687

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 10 936 974

  35 112 37 771
Kontantkassor  967 1 384

Summa omsättningstillgångar  39 323 42 258

SUMMA TILLGÅNGAR  91 282 90 244
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 Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL oCH SKuLdER 

EGET KAPITAL 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 30 000 aktier á o, 1  3 000 3 000
Reservfond  1 000 1 000

Summa bundet eget kapital  4 000 4 000

FRITT EGET KAPITAL

Balanserad vinst  25 299 25 399
Erhållna koncernbidrag  628 66

Lämnade koncernbidrag   - -852

Skatteeffekt av koncernbidrag  - 224
årets resultat  -101 462

Summa fritt eget kapital  25 826 25 299

Summa eget kapital  29 826 29 299

oBESKATTAdE RESERVER
Ack. överavskrivningar 12 3 200 -

Summa obeskattade reserver  3 200 

AVSäTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 13 40 259 40194

SKuLdER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  6 207 10 162

Skuld till moderbolag   - 852

Skulder till koncernföretag  303 370

övriga kortfristiga skulder  1 118 50

upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 10 10 369 9 317

Summa skulder  17 997 20 751

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  91 282 90 244

STäLLDA SäKERHETER

Fastighetsinteckningar   3400 3 400

ANSVARSFöRBINdELSER  Inga Inga
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Kassaflödesanalys (Belopp i kkr)

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys (Belopp i kkr)

  2012-01-01 2011-01-01
  -2012-12-31 -2011-12-31

dEN LöPANdE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster  3 099 686
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.  7 399  7 204

  10 498 7 890
Betald skatt  -296 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital  10 202 7 890

KASSAFLödE FRåN FöRäNdRINGAR I RöRELSEKAPITAL

ökning(-)/Minskning(+) av varulager  -141 -271

ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  2 955 508

ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -2 126 5 275

Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 890 13 402

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Avyttring av dotterföretag  104 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -11 499 -12 817

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  88 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  11 307 12 817

Årets kassaflöde  417 585

Likvida medel vid årets början  1 384 799

Likvida medel vid årets slut  967 1 384

  2012-01-01 2011-01-01
  -2012-12-31 -2011-12-31

BETALdA RäNToR

Erhållen ränta  365 586

Erlagd ränta  27 97

JuSTERINGAR FöR PoSTER SoM INTE INGåR I KASSAFLödET M.M.

Avskrivningar av tillgångar  7 361 6 100

Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar  52 1

Rearesultat vid försäljning av dotterföretag  -79 -

Avsättningar till pensioner  65 1 103

  7 399 7204

LIKVIdA MEdEL  

Likvida medel består av kontantkassor
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Tilläggsupplysningar  (Belopp i kkr)

ALLMäNNA REDoVISNINGSpRINCIpER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. l de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

KoNCERNUppGIFTER
Luleå Lokaltrafik AB är helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag AB, organisationsnummer 556447-4194, 
med säte i Luleå. Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2,6 procent av inköpen och 0,3 procent
av försäljningen andra företag inom koncernen. Med stöd av årsredovisningslagen 7:5 upprättas ej
koncernredovisning då dotterbolaget endast har en ringa del av koncernens resultat och ställning.

VARULAGER
Varulagret, värderat enligt BFNAR 2000:3, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet. Inkuransrisker har därvid beaktats.

VäRDERINGSpRINCIpER
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

SKATT
Bolaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag
redovisas endast i den mån avdragen beräknas kunna nyttjas inom de närmaste åren.

REDoVISNING AV INTäKTER
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som intäkt redovisar bolaget det
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst
till nominellt värde direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden har skett enligt plan och baseras på
tillgångarnas förväntade ekonomiska livslängd.

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER TILLäMpAS
Byggnader 33 år
Markanläggningar 20 år
Vagnpark 12 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år
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Noter

NoT 1 ANSTäLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARvODEN TILL STYRELSE 2012 2011

Medelantalet anställda  123 122

Varav män  96 94

Könsfördelning i företagsledningen

Styrelsen, andel kvinnor  57% 57%

övriga ledande befattningshavare, andel kvinnor  60% 40%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar

Styrelseledamöter och verkställande direktören  1 299 1 323

övriga anställda  37 071 35 250

  38 370 36 573

Sociala kostnader

Styrelseledamöter, nuvarande och tidigare verkställande direktör  175 287

övriga anställda  13 641 14 744

  13 816 15 031

Varav pensionskostnader  2 349 4 159

Av företagets pensionskostnader avser 79 (f.å. 106) gruppen styrelse och Vd.

Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 591 (f.å. 594).

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Vd har under del av året erhållit ersättning i form av konsultarvode.

Ersättning till revisor  2012 2011

Arvode till bolagets revisor KPMG AB har utgått enligt nedan.

Revision  40 40

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  - -

Skatterådgivning  - 2

Andra uppdrag  34 10

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande di-
rektörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsupp-
gifter. Allt annat är andra uppdrag.
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NoT 2 TRAFIKINTäKTER 

Bolaget har erhållit momspliktig uppdragsersättning från Luleå kommun

på 53 936 kkr (f.å. 52 551 kkr).

NoT 3 RäNTEKOSTNADER 2012 2011

Räntedel i årets pensionskostnader utgör  2 051 1 721

NoT 4 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2012-12-31 2011-12-31

Skatteposter som redovisas direkt mot eget kapital

Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag   - -224

NoT 5  BYGGNADER OCH MARK 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde  18 190 18 190

Inköp  1 364 -

utgående anskaffningsvärde  19 554 18 190

Ingående avskrivningar  -15 617 -15 137

årets avskrivningar  -483 -480

utgående ackumulerade avskrivningar  -16 100 -15 617

Utgående planenligt restvärde  3 454 2 573

Moderbolagets fastighet är skattefri och inga taxeringsvärden är åsatta.

NoT 6  vAGNPARK 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvarde  107 423 95 285

Inköp  9 090 12 153

Försäljningar/utrangeringar  -6 473 -15

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  110 040 107 423

Ingående avskrivningar  -67 127 -62 797

årets avskrivningar  -5 525 -4 344

Försäljningar/utrangeringar  6 473 14

utgående ackumulerade avskrivningar  -66 179 -67 127

Utgående planenligt restvärde  43 861 40 296

Anskaffningsvärdet för vagnparken är reducerat med erhållna bidrag.
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Noter fortsättning

NoT 7 INvENTARIER, vERKTYG OCH INSTALLATIONER 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvarde  19 435 18 771

Inköp  895 664

Försäljningar/utrangeringar   -2 778 -

utgående ackumulerade anskaffningsvärden   17 552 19 435

Ingående avskrivningar   -14 343 -13 067

årets avskrivningar   -1 353 -1 276

Försäljningar/utrangeringar   2 638 -

utgående ackumulerade avskrivningar   -13 058 -14 343

Utgående planenligt restvärde   4 494 5 092

Anskaffningsvärdet för inventarier, verktyg och installationer är reducerat med erhållna bidrag

NoT 8  PÅGÅENDE NYANLäGGNINGAR 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde  - -

Inköp  150 -

Utgående restvärde  150 

NoT 9 FORDRINGAR LULEÅ KOMMUN, KONCERNKONTO

Posten avser tillgodohavande av likvida medel på ett internkonto som Luleå kommun äger.

Beviljad limit uppgår till 1 000 tkr.

NoT 10 STöRRE PERIODISERINGSPOSTER 2012 2011

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald försäkringspremie  285 276

Förutbetald fordonsskatt  172 81

Hyror  102 -

övriga interima fordringar  377 617

  936 974

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda trafikintäkter  6 240 5 470

upplupna personalkostnader (semesterlöneskuld m.m.)  3 350 3 043

övriga interima skulder  779 804

  10 369 9 317
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NoT 11 FöRäNDRING Av EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 3 000 1 000 25 299

Erhållna koncernbidrag   628

årets resultat   -101

Belopp vid årets utgång 3 000 1 000 25 826

NoT 12 OBESKATTADE RESERvER 2012 2011

Ackumulerad skillnad mellan bokförd avskrivning

och avskrivning utöver plan  3 200 -

NoT 13 AvSäTTNINGAR FöR PENSIONER

Balansposten motsvarar den av Kommunsektorns Pension AB beräknade pensionsskulden.

den individuella delen i avtalspensionen uppgår till 51 kkr och redovisas som upplupna

kostnader.

Luleå 2013-03-20

Mårten Ström Anja Johansson Annika Eriksson
ordförande

Tommy Sandström Martina Sandmarker Ida Nordlund

Gunnar Tåhlin Sari Ekblom
 Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-21

Anders Westman
Auktoriserad revisor
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