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Hållbarhetsredovisningen redovisar hur  
Hallandstrafiken arbetar med hållbarhetsfrågor 
samt vilket resultat det arbetet har lett till under 
2020. Syftet med redovisningen är att ge en balan-
serad bild av verkamhetens hållbarhetsarbete 
och belysa både positiva aspekter, resultat samt 
risker och framtida utmaningar. 

Detta är Hallandstrafikens Hållbarhetsrapport för 
räkenskapsåret 2020. 

Hallandstrafikens hållbarhetsarbete vilar på tre 
grundpelare, MILJÖMÄSSIG-, SOCIAL- OCH 
EKONOMISK HÅLLBARHET.  Dessa områden är 
ömsesidigt beroende av varandra och finns också 
med som en röd tråd i Tillväxtstrategin.

Under rådande omständigheter, med en världs-
omfattande pandemi, så har en grundläggande 
princip för Hallandstrafiken varit att upprätthålla 
trafiken för de som verkligen måste åka med oss. 
Den sociala hållbarheten har under 2020 varit 
viktigare än någonsin. Trots kraftigt minskat  
resande och rekordstora ekonomiska underskott 
så har Hallandstrafiken lyckats bedriva verk- 
samheten som planerat. 

Att alla behandlas lika oavsett kön, ålder,  
funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund ska 
genomsyra allt vi gör och vår trafik ska vara  
tillgänglig, trygg och säker för alla. 

Som upphandlande myndighet har Hallands- 
trafiken möjlighet att ställa krav på arbetsrätts-
liga villkor i trafikavtalen, en möjlighet som utnytt-
jas och som avspeglas i det nya trafikavtal som 
trädde i kraft sommaren 2020.

Den här hållbarhetsredovisningen sammanfat-
tar Hallandstrafikens hållbarhetsarbete för 2020, 
något som vi är mycket stolta över. 

Andreas Almquist 
VD, Hallandstrafiken

Hållbarhetsredovisning 
räkenskapsåret 2020

Hallandstrafiken
Box 269 | 311 23 Falkenberg
Tel. 0346-712 500 (växel)
www.hallandstrafiken.se

Tillsammans 
för en hållbar framtid1.
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• Vi erbjuder säkra, enkla och prisvärda kollektiva 
resor som ger alternativ till bilberoendet både när 
det gäller vardags- och helgresor. 

• Vi möjliggör en enkel och effektiv arbetspendling 
som skapar förutsättningar för våra kommunin-
vånare att bo kvar på landsbygden och jobba i 
staden eller tvärtom. 

• Tack vare att våra resor genomförs med miljövän-
liga fordon och fossilfria drivmedel sparas miljön, 
minskas bullret och förbättras stadsluften och 
därmed också människors hälsa. 

• Genom att många åker tillsammans minskar träng-
seln på vägarna och behovet av hårdgjorda ytor 
vilket ger mer utrymme för parker och andra ytor 
som skapar livskvalitet i våra städer.

• Vår trafik är tillgänglighetsanpassad och öppen 
för alla i samhället. De som trots tillgänglighetsan-
passning inte kan åka i den allmänna kollektivtra-
fiken har möjlighet att, via Region Halland, ansöka 
om färdtjänsttillstånd enligt lagen om färdtjänst.

• Vi får människor att röra på sig och socialt in-
teragera vilket bidrar till att det bryts barriärer i 
samhället avseende klass, kön, ålder och kulturella 
skillnader. 

• Våra medarbetare trivs på sitt arbete och ger sitt 
bästa varje dag för att göra våra kunders resor så 
bra som möjligt. Vi strävar efter att alla som arbe-
tar hos oss, och på uppdrag av oss, ska trivas med 
sitt arbete och har bra villkor.

Vad betyder hållbarhet 
för Hallandstrafiken2.

För Hallandstrafiken betyder hållbarhet den nytta vi genom vår verksamhet skapar för våra kunder, 
miljön och för samhället i stort, till ett så litet klimatavtryck som möjligt. Följande nyttoeffekter har vi 
identifierat är kopplade till vår verksamhet: 
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Vad betyder hållbarhet 
för Hallandstrafiken

Detta är Hallandstrafiken

• Huvudkontor i Falkenberg
• 89 anställda
• 117 busslinjer
• 6 tåglinjer
• 3 400 hållplatslägen
• 5 482 följare på Facebook
• 1 150 följare på Instagram
• 383 följare på Linkedin

Hallandstrafiken under en dag
 

• 33 000 resor med tåg och buss i hela 
Halland

• Ca 2 200 resor med beställningtrafik.
• 1 200 samtal till beställningscentralen
• Våra bussar och tåg kör ca 7 000 mil
• 2 630 besökare på hemsidan
• 8 800 användare av mobilappen
• 105 chattsamtal till trafikupplysningen.
• 80 samtal till trafikupplysningen.
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Hållbarhetsredovisningen är ett sätt att redovisa hur bolaget arbetar med hållbarhetsfrågor och vilket 
resultat detta arbete har lett till under 2020.

Hållbarhetsarbetet inom Hallandstrafiken omfattar och beskriver följande områden: 

Om
hållbarhets- 
redovisningen

Område Beskrivning

Miljö Aktivt arbete för att minska användningen av fossila bränslen och samtidigt 
uppnå ökad energieffektivitet.

Sociala förhållanden Att människor i Halland får så goda livsvillkor som möjligt och att fördelningen av 
samhällets resurser är rättvis. Kollektivtrafiken har även en social dimension och 
bidrar till att skapa tillgänglighet för alla.

Personal Hallandstrafiken strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna 
rekrytera nya, men också behålla medarbetare, med hög kompetens och ett högt 
engagemang i syfte att bibehålla den höga utvecklingstakten.

Mänskliga rättigheter Att alla behandlas lika oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bak-
grund ska genomsyra allt vi gör och vår trafik ska vara tillgänglig, trygg och säker 
för alla.

Antikorruption I Antikorruptionspolicyn definieras korruption som otillbörligt utnyttjande av den 
offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanbland-
ning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen. 

Ekonomisk hållbarhet Att möta efterfrågan med ett lämpligt trafikutbud samtidigt som kollektivtrafiken 
ska bidra till arbetsmarknadsförstoring i regionen.

3.
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Hallandstrafiken AB är ett helägt bolag inom Region 
Halland. Verksamheten bedrivs genom trafik som upp-
handlas från fristående trafikföretag i konkurrens.  
Hallandstrafikens utbud omfattar busstrafik i tätorter 
och på landsbygden, närtrafik med taxi på landsbyg-
den respektive tågtrafik på regionala järnvägar och 
Västkustbanan. 

Trafikutbudet möjliggör resor inom länet men också 
till/från Västra Götaland, Småland och Skåne. Linjenät 
och turutbud är i första hand uppbyggt för att tillgo-
dose arbets- och studiependling, men finns också till 
för att täcka behov av service- och fritidsresor. 

Via uppdragsavtal har Hallandstrafiken också an-
svaret att upphandla och samordna färdtjänst i de 
halländska kommunerna, samt sjukresor på uppdrag 
av Region Halland. På uppdrag av regionen utförs 
även beställningsmottagning för de angivna resorna 
förutom färdtjänstresorna i Kungsbacka kommun. 

Hallandstrafiken utför på uppdrag av kommunerna 
även planering och samordning av skolskjutsar. 

Verksamhet4.

BUSSTRAFIK
Linjetrafik och 

skolskjuts

TÅGTRAFIK
Krösatag, Pågatåg, 

Öresundståg,
Västtågen

SERVICERESOR
Färdtjänst, sjukresor, 
närtrafik, linjetrafik
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Följande avsnitt beskriver de för Hallandstra-
fiken bakomliggande och styrande strategi-
erna. Syftet är att ge en beskrivning och insikt 
i struktur, sammankoppling samt innehåll i de 
bakomliggande strategierna.

5.1 REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 
(RUS)
Det övergripande styrdokumentet i Halland är den 
Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2005–2020 med 
visionen ”Halland – bästa livsplatsen”. 

Syftet med denna regionala utvecklingsstrategi är att 
skapa en gemensam vision för Hallands framtid, att 
formulera strategier för att nå målen och att mobilise-
ra krafter för att genomföra dem. Strategin ska använ-
das för att skapa samverkan mellan regionens aktörer 
för att gemensamt förverkliga visionen.

5.2 REGIONAL TILLVÄXTSTRATEGI
Trafikförsörjningsprogrammet är ett styrdokument 
för den allmänna- och särskilda kollektivtrafiken som 
utgår från prioriteringar och mål i den Regionala ut-
vecklingsstrategin samt Tillväxtstrategin. 

I december 2020 fastställdes det nu gällande Regio-
nala Trafikförsörjningsprogrammet för Halland, vilket 
är det tredje i sin ordning. I trafikförsörjningspro-
grammet finns fastställda mål och principer kring hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas i Halland. Kollektivtra-
fiklagen beskriver att trafikförsörjningsprogrammet 
bland annat ska innehålla riktlinjer för utveckling av 
kollektivtrafiken. Det ska rymma både en långsiktig 
och strategisk del och en mer konkret beskrivning av 
kollektivtrafiken på kortare sikt. 

Enligt lag om kollektivtrafik ska Trafikförsörjningspro-
grammet följas upp årligen. Denna uppföljning görs 
i Tillväxtstrategins uppföljning samt i Kollektivtrafik-
planen. 

Styrande strategier5.
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5.4 KOLLEKTIVTRAFIKPLAN
Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i det Regionala Trafikför-
sörjningsprogrammet i verksamheten inom en treårig utblick.

Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i Trafikförsörjnings- 
programmet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. I Kollektivtrafikplanen görs också en 
uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal kring exempelvis marknadsandel, resande och 
nöjdhet. 

Framtagandet av kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet. Kollektivtrafikplanen utgör 
även Hallandstrafikens underlag till Region Hallands budgetprocess. Kollektivtrafikplan 2020 är den  
åttonde i sitt slag.

Det övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland är:

• Kollektivtrafiken ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. 

• Utifrån övergripande målbild är Hallandstrafikens vision att vara det bästa resvalet.

• Ett prioriterat mål för verksamheten är att nå en ökad marknadsandel. 

• Huvudstrategin i utvecklingen av kollektivtrafiken är att koncentrera resurser till stråk där  
det finns goda förutsättningar att öka resandet. 

En grundläggande princip är att resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken. 
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Mål Indikatorer Följa upp i

Kollektivtrafikens marknadsandel av totalt resande 
ska vara minst 30% år 2030.

Resandestatistik Kollektivtrafikplan

Kollektivtrafiken ska bidra till positiv ekonomisk ut-
veckling genom att bidra till tillväxt genom arbets-
marknadsförstoring

Skattekraft, Flyttningsöverskott 
från övriga Sverige till Hallands 
län

Uppföljning till  
Tillväxtstrategin

Trafikintäkterna från resenärerna ska utgöra minst 
60 procent av kostnaderna baserat på det totala 
utbudet av den allmänna kollektivtrafiken i Halland 
sett över en längre tidsperiod

Biljettintäkter och trafikkostna-
der

Hallandstrafiken  
ekonomiska  
redovisning

Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen Utsläppsnivåer ur fordonsdata-
basen FRIDA

Kollektivtrafikplan

Kollektivtrafikstråken i stadsbusstrafiken ska vara 
tillgänglighetsanpassade år 2025

Antal och procentandel av 
hållplatser i stadsbusstråken 
per stad som tillgänglighetsan-
passas

Hållplatsregister 
Hallandstrafiken

Hållplatser/bytespunkter med mer än 20 påsti-
gande per dygn ska vara tillgänglighetsanpassade 
år 2025

Antal och procentandel till-
gänglighets- anpassade 
hållplatser med mer än 20 
påstigande

Hållplatsregister 
Hallandstrafiken

Kollektivtrafiken ska uppfattas som trygg och säker Utifrån frågor i Kollektivtrafik-
barometern

Kollektivtrafikplan

5.5 UPPFÖLJNING OCH INDIKATORER
Nedan redovisar målen, de indikatorer som ska mäta måluppfyllnad, samt i vilket dokument som det följs upp 

KOLLEKTIVTRAFIKEN I HALLAND SKA BIDRA TILL HÖG ATTRAKTIVITET OCH EN  
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
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Mål Indikatorer Följa upp i

Regionförstoring genom utveckling av kollektiv-
trafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut. 
Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stock-
holm

Restid/turtäthet till Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Helsing-
borg – mätpunkt Halmstad och 
Varberg

Uppföljning till  
Tillväxtstrategin

Utvecklade former för samverkan och samplane-
ring mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- 
och bebyggelseplanering

Uppföljning till  
Tillväxtstrategin

Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som 
främjar företagsamhet, innovationer och kultur

Deltagande och publik vid ett 
urval strategiskt utvalda ar-
rangemang och mötesplatser. 
Huspriser i Halland

Uppföljning till  
Tillväxtstrategin

En koldioxidneutral ekonomi och fossil-oberoende 
transporter

Andel förnyelsebar energi,  
Koldioxidutsläpp

Uppföljning till 
Tillväxtstrategin

HALLAND SKA VARA EN MER ATTRAKTIV, INKLUDERANDE OCH KONKURRENSKRAFTIG  
REGION ÅR 2020 ÄN ÅR 2014

HALLAND SKA VARA EN MER ATTRAKTIV, INKLUDERANDE OCH KONKURRENSKRAFTIG  
REGION ÅR 2020 ÄN ÅR 2014

5.6 UPPFÖLJNING
I kollektivtrafikplanen görs en årlig uppföljning av målbilden samt även löpande uppföljning genom  
Hallandstrafikens månadsrapporter. 

Genom en kontinuerlig måluppföljning med tillhörande analys kan lämpliga åtgärder vidtas för att  
exempelvis vända en negativ trend. 

Arbetet med målstyrning och viljan att ständigt förbättra verksamheten utgör en viktig del när  
Hallandstrafiken tillsammans med trafikföretagen följer upp och utvärderar den dagliga leveransen.

Mål Indikatorer Följa upp i

Högst 1,5 som restidskvot för buss- 
trafik i kollektivtrafikstråk

Restidskvoter Kollektivtrafikplan

Högst 0,8 som restidskvot för tåg Restidskvoter Kollektivtrafikplan

Resandeökning delmål Resandestatistik  
per linje och totalt

Kollektivtrafikplan

Nöjd kund Kollektivtrafikbarometern Kollektivtrafikplan

Nöjd invånare Kollektivtrafikbarometern Kollektivtrafikplan
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En del av vad
vi gjort 2020

JUNI 
NYA BUSSAR
Den 15 juni, i samband med att 
det nya trafikavtalet, började våra 
nya fräscha bussar rulla i Halland. 
Med ett pixelmönster påminner 
de om det halländska landskapet. 
Sanden, havet, himlen och den 
lummiga grönskan. Ett landskap vi 
vill skydda och bevara. 
Därför drivs från och med då alla 
våra fordon av förnybara bräns-
len. De flesta går på biobränsle 
eller fossilfri diesel. Och hela 25 
procent av resorna i stadstrafiken 
körs dessutom med elbussar. 

JANUARI 
TIDIGARE KVARTSTRAFIK 
I VARBERG
Från den 9 januari blev det fler ti-
diga bussar på linje 1 och 2 i Var-
berg. Detta för att våra resenärer 
ska ha möjlighet att komma med 
ett tidigare tåg på morgonen. 
Kortfattat startar trafiken en kvart 
tidigare än innan, och går direkt 
på kvartstrafik med en avgång var 
15 minut.

MARS 
NY GRAFISK PROFIL
I mars startade vår resa mot ett 
nytt utseende. Färgerna är häm-
tade från det halländska land-
skapet. Sanden, havet, himlen och 
den lummiga grönskan. Vårt nya 
utseende är en hyllning till Halland 
helt enkelt.

APRIL 
ENSAMÅKNING I FÄRDTJÄNS-
TEN OCH SJUKRESOR
Med start den 6 april, införde vi 
successivt ensamåkning i färd-
tjänsten och för sjukresor. Detta 
efter rekommendationer från Folk-
hälsomyndigheten och Smittskydd 
Halland i samband med Corona 
pandemin. Åtgärden innebar att 
det bara är resenären, föraren och 
eventuella ledsagare som åker 
med i bilen.

MAJ 
NYTT BILJETTSORTIMENT OCH 
NY APP
I maj lanserade vi ett helt nytt bil-
jettsortiment i vår nya app. Det 
nya sortimentet är enklare och 
tydligare, med regler som funkar 
på samma sätt för alla biljetter.

FEBRUARI 
NOBINA TILLDELAS UPPDRAG 
FÖR ERSÄTTNINGSTRAFIK VID 
INSTÄLLDA TÅG
Efter genomförd upphandling, 
blev det Nobina som tilldelades 
uppdraget att ansvar för all plane-
rad tågersättningstrafik inom hela 
Öresunds- och Pågatågssystemet. 
Förutom att bussarna ska drivas 
av biodrivmedel eller förnybar el, 
ska resenärerna alltid få korrekt 
och uppdaterad information om 
trafiken.

junimajaprilmarsfebjan

Det har under 2020 hänt en mängd saker inom 
Hallandstrafikens verksamhet och nedan  
beskriver vi de viktigaste händelserna.

6.
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AUGUSTI  
FORTSATT INFORMATION 
OM CORONA
Den 16 augusti höll Folkhälso-
myndigheten pressträff med 
fokus på kollektivtrafiken. De 
nya riktlinjerna handlade fram-
för allt om att se till att trafiken 
kan köras i den omfattning som 
behövs för att minska trängsel 
och att informera passagerare 
om hur de kan minska risken för 
smittspridning. 

Vi har inte dragit ner på trafiken. 
Vi har dessutom via vår hemsi-
da uppdaterad information om 
vad vi gör, vad våra resenärer 
bör tänka på och vilka linjer som 
kan vara risk för trängsel på.

JULI 
SOMMARKORTET BLEV SOMMARBILJETTEN
Sommarbiljetten gäller, precis som Sommarkortet gjort tidigare, 
från den 15 juni till den 15 augusti i Halland. Eftersom biljetten nu 
även finns i vår app heter den numera Sommarbiljetten.

OKTOBER  
TRÖNNINGE I STADSZONEN
Trönninge tillhör från och med 22 
oktober Halmstads stadszon. För 
den som reser med enkelbiljett 
mellan Trönninge och Halmstad 
innebär det en prissänkning på 
hela 30 procent.

SEPTEMBER 
NY HEMSIDA
I september var vår nya hemsida på 
plats, med en uppdaterad reseplane-
rare, tillgänglighetsanpassningar och 
ny design.

DECEMBER 
SJ KÖR ÖRESUNDSTÅG
De nya tidtabellerna i december 
innebar stora förändringar för 
Öresundstågen, med längre res-
tider och olika avgångstider varje 
timme under vissa perioder på 
dygnet. Förändringarna i tågtidta-
bellen för Öresundstågen påver-
kar även de anslutande stadsbus-
sarna i Varberg och Falkenberg. 

Utöver detta pågår det en hel del 
vägarbeten och byggnationer i 
Halmstad, som påverkar buss-
trafiken från december. Getinge 
Centrum har rustats upp och den 
nya hållplatsen började trafikeras 
i december. 

NOVEMBER 
OMBYGGDA HÅLLPLATSER
Under 2020 har vi tillsammans 
med kommunerna och Trafikver-
ket byggt om och upprustat när-
mare 50 hållplatser runt om i Hal-
land. På många ställen har det 
även satts upp nya busskurer. Vi är 
glada att kunna höja standarden 
på så många platser under ett och 
samma år.

decnovsep oktaugjuli
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Den miljömässiga dimensionen av hållbarhet innebär 
att vi jobbar aktivt för att minska användningen av 
fossila bränslen och samtidigt uppnå ökad energief-
fektivitet. Som ett led i det här arbetet driftsattes 16 
stycken elbussar i Halland under 2020.

Den miljömässiga dimensionen utgör ramen för en 
hållbar utveckling. Miljön ska skyddas, vilket bland 
annat innebär att utsläpp inte ska skada människor 
och att det naturliga kretsloppet ska respekteras. Om 
bilresorna kan minska genom att fler väljer kollektiv-
trafiken kan också stora fördelar uppnås i framförallt 
stadsmiljöer genom att minska behovet av vägin-
frastruktur och skapa mer utrymme att utveckla den 
byggda miljön åt människan. 

Resandet med kollektivtrafik i Halland har under ett 
flertal år haft en positiv trend. Målet för 2020 var att 
nå en resandeökning över 5 % jämfört föregående år. 
Dock blev inte utfallet som önskat då det under 2020 
endast genomfördes 12,1 miljoner resor med kollektiv-
trafiken i Halland, vilket är en minskning med -39,7% 
jämfört föregående år. Orsaken till att resandet inte 
nådde målet 2020 var den pågående Corona-pande-
min som började att påverka vår trafik i mars 2020, för 
att fortgå under hela trafikåret. Sett till utvecklingen 10 
år tillbaka i tiden, år 2010, har resandet 2020 minskat 
med -17%. 

Marknadsandelen, d.v.s. andelen resor med kollektiv-
trafik av totalt antal motoriserade resor, visar på kol-
lektivtrafikens konkurrenskraft. I Halland har kollektiv-
trafikens marknadsandel ökat under de senaste åren 
men minskade under 2020, från 18,1% (2019) till 12,4 % 
2020. Orsaken till den minskade marknadsandelen är 
en direkt effekt av pågående pandemi med minskad 
arbets- och studiependlande.

Från 15 juni uppnår vi målet 100% fossilfria drivmedel 
för den allmänna kollektivtrafiken, exkluderat tågtrafi-
ken på Halmstad-Nässjö järnväg som är en oelektrifie-
rad bana. En stor del av resandet i Halland sker med 
eldrivna tåg vilket är ett koldioxidneutralt färdmedel 
då all el i det svenska järnvägsnätet kommer från 
vattenkraft. Genom ställda upphandlingskrav inom 
busstrafiken har totalt 99,8 % av Hallandstrafikens 
busstrafik utförts med förnyelsebara drivmedel under 
2020 vilket är något högre än 2019. 

Det nya trafikavtalet trädde i kraft 15 juni, och därmed 
har full effekt av den nya fordonsflottan med 100% fos-
silfria drivmedel inte slagit fullt ut i denna årsredovis-
ning.

”Genom hållbart resande bidrar vi till att bekämpa 
klimatförändringar”

7.1 INRIKTNING FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ
Den miljömässiga dimensionen på hållbarhet innebär 
att kollektivtrafiken kan bidra till att minska använd-
ningen av fossila bränslen och ökad energieffektivitet 
om bilister övergår till att åka kollektivt, förutsatt att 
bilarna drivs med fossila bränslen.

För bussar i allmänhet är den mest betydande miljö-
påverkan förbrukningen av fossila bränslen, partikel-
utsläpp samt utsläpp av kväveoxider. 

För att kollektivtrafiken ska bidra till utsläppsminsk-
ningar krävs att det kollektivtrafikutbud som erbjuds 
används. Vid en alltför låg användning av den linje-
lagda kollektivtrafiken är det inte miljömässigt mo-
tiverat att bedriva trafiken. För en mer resurs- och 
energieffektiv busstrafik bör framkomlighetsåtgärder 
prioriteras i form av bussgator/filer, signalprioritering 
med mera.

7.2 VÅRA KLIMATMÅL 
Sammanställning av de klimatmål som framtagits i 
Trafikförsörjningsprogrammet samt Kollektivtrafikpla-
nen.

• 100% fossilfria bränslen 2020, exkluderat Krösatåg

• Resandeökning över 5 % jämfört föregående år

• Kollektivtrafikens marknadsandel av totalt resan-
de ska vara minst 30% år 2030.

• Fler elbussar inom stadsbusstrafiken 2020 – 2025.

7.3 UPPFÖLJNING
Uppsatta Miljömål följs årligen upp i Tillväxtstrategin 
respektive Kollektivtrafikplanen. Fordonsdatabasen 
FRIDA används för uppföljning av fordonskilometer 
med förnybara drivmedel.

Miljö- och klimatmässig 
hållbarhet7.
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7.4 INDIKATORER
Indikatorer som mäts och följs upp med syfte att säkerställa uppfyllnad av uppsatta mål.

7.5 POLICYS
Hallandstrafiken har ingen egen framtagen Miljö- och Klimatpolicy utan följer i nuläget Region Hallands Miljö och 
klimatpolicy. Arbete med att ta fram en egen Miljö- och Klimatpolicy för Hallandstrafiken är planerat att påbörjas 
under 2021.

”Som grund för Region Hallands arbete med en hållbar utveckling och tillväxt ligger de nationella miljökvalitets-
målen och FN:s hållbarhetsmål, de 17 globala målen för en hållbar utveckling, samt Agenda 2030”.

7.6 RISKER 
De risker mot uppsatta Miljömål som vi i nuläget identifierat är följande:

• Slopat godkännande av det svenska skatteundantaget för biodiesel efter 31/12 2021.

• I takt med ett ökat behov av förnybara drivmedel inom transportsektorn finns risken för en stigande  
prisutveckling vilket kan medföra ökade kostnader för Hallandstrafikens verksamhet.

• Minskat resande med minskad kollektivtrafikandel som följd.

• Brist på infrastruktur för säkerställande av drift och underhåll vid utökning av elfordon.

• Framkomlighetsproblem vid förtätning av stadsmiljöer.

Indikatorer Underlag

Andel förnyelsebar energi, Koldioxidutsläpp Fordonsdatabasen FRIDA

Resandestatistik Försäljningsstatistik, validering, kundräkningssystem

Utsläppsnivåer Fordonsdatabasen FRIDA
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FN antog under 2016 Agenda 2030 som innehåller 17 globala hållbarhetsmål,  
SDG (Sustainable Development Goals). 

FN:s 17 globala hållbarhetsmål med sina 169 delmål ska bidra till: 
• att avskaffa extrem fattigdom 
• att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 
• att främja fred och rättvisa 
• att lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle där kollektivtrafiken har en viktig 
roll. De 17 globala målen berör alla de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.

8.1 AGENDA 2030 – HALLANDSTRAFIKENS UTVALDA MÅL 
De mål och delmål som enligt Trafikförsörjningsprogrammet Hallandstrafikens allmänna och särskilda kol-
lektivtrafiken, ser du i tabellen på nästa  sida. 

Agenda 2030
- FN:s globala mål8.

Som del Hallandstrafikens miljö- och klimatarbete ingår även de i Agenda 2030 
uppsatta målen.
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Hälsa och välbefinnande med 
tillhörande delmål.

3.4: Minska antalet dödsfall 
till följd av icke smittsamma 
sjukdomar och främja mental 
hälsa.

Kollektivtrafikresenärer går 
eller cyklar mer än bilresenärer 
vilket leder till mer fysisk aktivi-
tet för kollektivtrafikresenärer 
än bilresenärer vilket kan ge 
positiva folkhälsoeffekter.

Kollektivtrafik innebär också 
färre bilar på vägarna vilket 
bidrar till färre trafikolyckor.

Hallandstrafikens arbete med 
tillgänglighetsanpassade håll-
platser med goda möjlighet 
för uppställning och låsning av 
cyklar bidrar till ökad förutsätt-
ning att cykla eller gå till och 
från hållplatsen, vilket gagnar 
det uppsatta målet.

Mål 3:

Minskad ojämlikhet.

Hållbara städer och samhällen 
med tillhörande delmål.

11.2: Tillgängliggör hållbara 
transportsystem för alla, 

11.6: Minska städers miljöpå-
verkan samt 

11a: Stärka den nationella och 
regionala utvecklingsplane-
ringen. 

Bekämpa klimatförändring-
arna

Ett jämlikt samhälle bygger 
på principen om allas lika 
rättigheter och möjligheter 
oberoende av till exempel kön, 
etnicitet, religion, funktions-
variation, ålder och annan 
ställning.

Den allmänna och den sär-
skilda kollektivtrafiken minskar 
ojämlikheter gällande trans-
portmöjligheter och möjliggör 
människors förflyttning oavsett 
bakgrund eller förutsättningar

Växande städer kan skapa 
nya möjligheter för ekonomisk 
tillväxt, men också bidra till 
sociala klyftor och påfrestning-
ar på ekosystem. Städer och 
samhällen behöver planeras 
på ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbart sätt.

Kollektivtrafiken tillgängliggör 
ett tryggt och hållbart trans-
portsystem för alla och knyter 
samman olika områden och 
minskar miljöpåverkan

Klimatförändringarna är ett 
verkligt hot och utsläppen av 
våra växthusgaser fortsätter 
att stiga. För att temperatur-
ökningen ska vara möjlig att 
begränsa långt under två gra-
der, och helst under 1,5 grader, 
behöver de globala växthus-
gasutsläppen snabbt minska 
för att senast under seklets 
andra hälft vara kring noll. Om 
fler väljer att resa med kollek-
tivtrafiken, minskas utsläppen 
av växthusgaser i Halland. 
Trafikförsörjningsprogrammets 
mål om att öka marknads-
andelen för kollektivtrafiken 
till minst 30 % år 2030 har en 
direkt koppling till mål 13.

Kollektivtrafiken i Halland är till 
för alla. Den skapar mötesplat-
ser, för samman människor och 
motverkar social isolering. 

Den ger möjlighet till mobilitet 
och delaktighet i samhället 
oberoende av bilägande.

Kollektivtrafiken är ett av de 
viktigaste verktygen för att 
skapa ett hållbart transport-
system. 

I städerna bidrar kollektivtra-
fiken till bättre och hälsosam-
mare miljöer genom att minska 
avgas- och bullernivåer. 

Vår satsning på elektrifiering 
av stadsbusstrafik bidrar yt-
terligare

Hallandstrafikens resor med 
tåg* och buss genomförs med 
förnybara bränslen (*Exklu-
derat HNJ-banan, Halmstad-
Nässjö-Järnväg) vilket bidrar 
till minskade klimatutsläpp och 
ger våra kunder möjlighet till 
klimatsmart resande. 

Varje ny resa med kollektivtra-
fiken istället för bilen minskar 
växthusgasutsläpp.

Mål 10:

Mål 11:

Mål 13:
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Den sociala hållbarheten innebär 
att människor i Halland får så goda 
livsvillkor som möjligt och att för-
delningen av samhällets resurser 
är rättvis. Kollektivtrafiken har även 
en social dimension och bidrar till 
att skapa tillgänglighet för alla. I 
Halland bidrar kollektivtrafiken ge-
nom att möjliggöra resor även för 
dem som inte har något alternativt 
färdsätt. 

Unga och gamla, män och kvin-
nor, personer med funktionsned-
sättning och personer från olika 
socioekonomiska bakgrunder har 
genom kollektivtrafiken möjlighet 
att förflytta sig. På så sätt kan de 
ta del av utbudet som finns i olika 
delar av Halland och omkringlig-
gande regioner, till exempel skola, 
arbete, evenemang och fritidsak-
tiviteter. 

Utbudet av kollektivtrafik skiljer 
sig åt i länet men grundläggande 
resmöjligheter ska erbjudas alla 
invånare i Halland. 

Genom en ökad integrering av 
kollektivtrafiken i övrig samhälls-
utveckling kan den hjälpa till att 
bygga hållbara och attraktiva 
livsplatser. Hallandstrafiken sam-
verkar i hög grad i olika forum med 
andra samhällsaktörer, framförallt 
kommuner och Trafikverket. 

Samtliga fordon som trafikerar i 
den allmänna kollektivtrafiken är 
tillgänglighetsanpassade enligt 
branschgemensamma rekommen-
dationer. 

Ett löpande arbete sker med till-
gänglighetsanpassning av håll-
platser runt om i länet. Under året 
har Hyltebruks bussterminal byggts 
om till bytespunkter med utökad 
resenärsservice. Detta innebär en 
högre standard gällande exempel-
vis väderskydd, realtidsinformation 
och parkeringsmöjlighet för cykel. 
Därutöver har ett 50-tal hållplatser 
byggts om och tillgänglighetsan-
passats med hög kantsten, taktila 
stråk, belysning och väderskydd. 
Hallandstrafiken arbetar löpande 
med trygghetsskapande åtgärder. 
Bland annat med nya väderskydd, 
reflexsnurror på hållplatser där 
belysningen är ringa eller obefint-
lig. 

Hallandstrafiken implementerar 
succesivt krav på arbetsrättsliga 
villkor för förare enligt Upphand-
lingsmyndighetens rekommenda-
tion i våra avtal.

Det är viktigt att våra resenärer 
upplever att man kan känna sig 
trygg när man reser med oss. 6,5 
av 10 känner trygghet när de reser 
med Hallandstrafiken. Siffran 
kommer från den oberoende 
branschundersökningen Kollektiv-
trafikbarometern*. Det är både ett 
tydligt kvitto på det arbete vi gör 
för att skapa trygghet före, under 
och efter en resa. Men också ett 
bra verktyg för att kunna bli ännu 
bättre. 

Hallandstrafiken har dessutom 
arbetat fram och implementerat 
en störningshanteringsprocess för 
att snabbt, effektivt och korrekt få 
ut störningsinformation till våra 
resenärer. 

Att öka nöjdheten bland kunder 
och allmänhet är en fortsatt bety-
dande utmaning för Hallandstra-
fiken, vilket också har koppling till 
målet om en ökad marknadsandel.

*Kollektivtrafikbarometern är en 
undersökning som genomförs av 
branschorganisationen Svensk Kol-
lektivtrafik. Undersökningen base-
ras på intervjuer med drygt 50 000 
kollektivtrafikresenärer, spridda 
över hela landet. Med frågor om 
resvanor, nöjdhet och attityder kan 
vi mäta vad våra resenärer tycker 
om oss och sedan agera därefter. 
Dessa uppföljningar är mycket 
viktiga för oss i vårt arbete med 
att kunna fokusera på rätt projekt 
och både behålla befintliga nöjda 
kunder och få fler nöjda kunder. 

Social hållbarhet9.
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9.1 MÅL, INDIKATORER SAMT UPPFÖLJNING
Sammanställning över Hallandstrafikens uppsatta mål, indikatorer samt uppföljningsdokument över 
området social hållbarhet:

9.2 POLICYS
De policys som omfattar och inkluderar riktlinjer samt målbild för social hållbarhet är Trafikförsörjnings-
programmet samt Kollektivtrafikplanen.

9.3 RISKER 
De risker vi identifierat som kan komma att påverka vår målbild gällande social hållbarhet är följande.

• Bestående rädsla för utnyttjande av kollektivtrafiken på grund av smittorisken vilket hämmar utnytt-
jandegraden samt medför större social distansering.

Mål Indikatorer Följa upp i

Kollektivtrafiken ska uppfattas som trygg och 
säker.

Utifrån frågor i Kollektivtrafik-
barometern.

Kollektivtrafikplan.

Kollektivtrafikstråken i stadsbusstrafiken ska 
vara tillgänglighetsanpassade år 2025.

Antal och procentandel av  
hållplatser i stadsbusstråken  
per stad som tillgänglighets-
anpassas.

Hållplatsregister 
Hallandstrafiken.

Hållplatser/bytespunkter med mer än 20 på-
stigande per dygn ska vara tillgänglighets-
anpassade år 2025.

Antal och procentandel tillgäng-
lighetsanpassade hållplatser 
med mer än 20 påstigande.

Hållplatsregister 
Hallandstrafiken.



20

Varje dag, året om, driver cirka 85 
medarbetare planeringen av kol-
lektivtrafiken i Halland. Det är en 
mångfacetterad verksamhet som 
innehåller trafikplanering, försälj-
ning, kommunikation, information 
till våra kunder och mycket, mycket 
mer. Det är av stor vikt att medar-
betarna trivs, både när det gäller 
intressanta uppdrag, kompetens-
utveckling, god löneutveckling, gott 
ledarskap, god arbetsmiljö med 
mera. För att säkra kompetens-
försörjningen och vara en attrak-
tiv arbetsgivare är ovanstående 
exempel på viktiga framgångsfak-
torer i konkurrensen om de, för oss, 
bästa medarbetarna. 

2020 har varit ett år som påver-
kat Hallandstrafikens personal 
i mycket hög grad, likt de flesta 
arbetsplatser i landet. Hög grad av 
osäkerhet kring verksamheten, hur 
kollektivtrafiken kommer att klara 
eventuella omställningar, kommer 
det att påverka den egna anställ-
ningen etcetera. Situationen har 
påverkat bemanningsplaneringen, 
som varit betydligt svårare att 
genomföra det gångna året. Dock 
har beslutats att verksamheten ska 
fortsätta bedrivas som innan för 
att upprätthålla kollektivtrafikens 
viktiga samhällsfunktion. 

För att möta behov och krav, både 
befintliga och nya, från våra kun-
der behöver vi engagerade och 
motiverade medarbetare. Det krä-
ver i sin tur ett gott ledarskap som 
tillsammans med medarbetarna 
driver utvecklingen i verksamheten. 
Under första kvartalet påbörjades 
ett ledarskapsprogram som tyvärr 
fick pausas i mars 2020. Program-
met planeras fortsätta när möjlig-
het ges. Övrig planerad kompe-
tensutveckling har i de flesta fall 
fått ställas in då fysiska möten blivit 
omöjliga. Lyckligtvis har många 
aktörer ställt om och e-utbildning-
ar har istället genomförts.

Hallandstrafiken befinner sig, trots 
pandemin, i ett utvecklingsskede 
där kompetensförsörjningen är 
en central del. Bland annat iden-
tifierades nya kompetensbehov 
inom försäljning där rekrytering 
skett i början av 2020. Utredningar 
och analyser av försäljningen har 
därmed gjorts med sikte på Hal-
landstrafikens mål, att öka resan-
det samt marknadsandelar. För att 
bibehålla den snabba utvecklings-
takten strävar organisationen fort-
sättningsvis vidare efter att vara en 
attraktiv arbetsgivare för att kunna 
rekrytera nya, men också behålla 
medarbetare. Medarbetare med 
hög kompetens, ett högt engage-

mang, känslan av arbetsglädje och 
vilja att bidra till att Hallandstrafi-
ken blir världens bästa kollektivtra-
fik för hallänningarna. 

Arbetsmiljön har självklart påver-
kats av pandemin. Olika säker-
hetsrutiner har inrättats såsom, 
anpassningar i egna lokaler och 
distansarbete, där så är möjligt. 
Möten på distans har blivit en vana 
för alla. Det gäller verksamhetsmö-
ten, men även möten med kollegor 
över Teams har blivit det nya sättet 
att umgås med kollegor. Saknaden 
att träffa sin chef och sina kollegor 
fysiskt har varit ett ständigt sam-
talsämne och den psykiska hälsan 
har löpande följts upp i individuella 
samtal. 

Under året har förberedande ar-
bete gjorts för att teckna nytt avtal 
med företagshälsovård, Previa, i 
linje med Region Halland. Avtalet 
träder i kraft 2021. 

Plan har lagts inför det kommande 
året för att säkerställa ett proaktivt 
arbetsmiljöarbete. Uppdatering 
och utveckling av det systematiska 
brandskyddsarbetet samt larmsys-
tem har genomförts. Under året har 
alla gemensamma trivselaktiviteter 
tyvärr uteblivit så den goda hälsan 
har arbetsgivaren främjat främst 
genom att ge bland annat frisk-
vårdsbidrag.

JOBBRESAN BÖRJAR HOS 
HALLANDSTRAFIKEN!

Inom Hallandstrafiken har vi över 20 olika yrken där alla på  
något sätt är med och utvecklar kollektivtrafiken i Halland!

Personal10.
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10.1 MEDARBETARE I SIFFROR

Nedan följer beskrivning av Hallandstrafikens personalfördelning mellan män och kvinnor, ålder samt 
ledningsgrupp år 2020. Vi är mycket nöjda med den nuvarande fördelningen och spridningen i vår  
personalstyrka och finner den vara ett gott kvitto på god personalpolitik samt personalvård.

Antal tillsvidareanställda 2020
Kvinnor
Män

Åldersstruktur, procent

Andel anställda 30 år eller yngre
Andel anställda 31-50 år
Andel anställda 51 år eller äldre

Ledningsgrupp
Kvinnor
Män
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PONTUS ENGSTRÖM
Ålder:

26

Arbetsuppgift:
Enhetschef Sälj och Service

Arbetsplats:
Huvudkontoret i Falkenberg

År i företaget:
1

”Att förenkla och förbättra människors var-
dag är det absolut bästa.”

För ett år sedan fastnade Pontus för vad Hallandstrafiken 
hade att erbjuda. 

–  En möjlighet till personlig utveckling, men också en utma-
ning i att sälja in Hallandstrafikens värden till befintliga och 

blivande kunder. 

Att tillsammans med sina arbetskamrater få bidra i utveck-
lingen av att förenkla och förbättra för människor i deras 

vardag ser Pontus som det absolut bästa med att jobba på 
Hallandstrafiken. Det är också arbetskamraterna som blir 

svaret på vad som är roligast med jobbet. 

– Mina arbetskamrater! Det är också roligt att försöka påvisa 
för de som inte reser kollektivt idag hur smidigt och enkelt 

det är och vilka fördelar som finns. 

Att fler ska lockas till kollektivtrafiken är något som Pontus ser 
framåt. 

– Jag ser en ljus framtid där fler och fler lockas av vad kollek-
tivtrafiken har att erbjuda. Både ur ett hållbarhetsperspektiv 

och ur en ekonomisk synvinkel. Det ska vara smidigt och 
enkelt att resa med Hallandstrafiken, men det ska också vara 

värt tiden. I framtiden tror jag att det kommer finnas mer 
värden som gör resan än mer attraktiv än vad den är idag. 

ANNA WESTER
Ålder:

33

Arbetsuppgift:
Intern kommunikatör

Arbetsplats:
Huvudkontoret i Falkenberg

År i företaget:
2,5

”Att ha roligt på jobbet är ju verkligen en lyx.”

Anna såg att Hallandstrafiken sökte en intern kommunikatör 
och tänkte direkt:

–  Det jobbet ska jag ha. Och redan på intervjun fick jag en 
bra magkänsla, som har hållit i sig. 

Kollegorna är det absolut bästa med att jobba på Hallands-
trafiken, enligt Anna. 

–  Vi är ett team som jobbar tätt ihop, som stöttar varandra 
i allt vi gör och som har roligt tillsammans. Att ha roligt på 

jobbet är ju verkligen en lyx. 

När det gäller just jobbet som intern kommunikatör är det 
variationen som gör det roligt. 

–  Den ena dagen bygger vi ett nytt intranät, spelar in filmer 
och skriver nyheter och informationstexter. Andra dagen 

skapar vi ny struktur på hemsidan och tar fram utbildningar 
till våra medarbetare. 

Anna gillar även utmaningen att kommunicera sådant som 
kan vara svårt och komplicerat, och göra det enkelt och 

tydligt. 

–  Jag känner att jag utvecklas, trivs och har roligt på Hal-
landstrafiken. Och det vill jag fortsätta med. 
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TONY HEDENBERG
Ålder:

40

Arbetsuppgift:
Trafikutvecklare skolbuss och Regionbuss

 
Arbetsplats:

Huvudkontoret i Falkenberg

År i företaget:
4,5

”Vi har kul på jobbet tillsammans.”

Tony såg en annons att Hallandstrafiken sökte en trafikut-
vecklare. Drygt fyra år senare ser han flera anledningar till 

att han trivs på Hallandstrafiken. 

– Vi är för det första ett riktigt bra gäng på trafik, som har 
kul på jobbet tillsammans. Det råder högt i tak, vilket leder 

till många utvecklande diskussioner och bra beslut. Jobbet är 
fritt med mycket eget ansvar, vilket passar mig. Sist men inte 

minst, en riktigt bra ledare som håller ihop vårt arbete. 

Kommunikation och service ser Tony som roligast med job-
bet. 

– Både högt och lågt, från avtalsfrågor med våra Trafikföre-
tag till mindre dialoger med vårdnadshavare. 

Angående framtiden så är Tony förnärvarande ganska nöjd 
med tillvaron. Som så många andra av oss önskar han att 
pandemin ska ge vika, så att allt ska bli som vanligt så fort 

som möjligt. 

CASSANDRA PETERSSON
Ålder:

25

Arbetsuppgift:
Beställningscentralen

Arbetsplats:
Huvudkontoret i Falkenberg

År i företaget:
 4

”Detta är ett arbete som man ser fram emot 
att gå till.”

När det behövdes fler timanställda på BC blev Cassandra 
rekommenderad av en vän att söka. Fyra år senare är hon 

kvar. 

– Det bästa med att jobba på Hallandstrafiken är att det är 
en trygg och bra arbetsplats. Man har möjlighet att utveck-

las om man vill, och vi som medarbetare blir sedda och 
hörda.

Kollegorna är också en viktig del, enligt Cassandra. 

– Det är bra sammanhållning mellan avdelningarna, vilket 
underlättar och gör det väldigt trivsamt. Detta är ett arbete som 

man ser fram emot att gå till. 

Att man får göra något som känns viktigt gör jobbet roligt. 

– Att hjälpa människor och ge bra service, för att sedan få 
bekräftelsen på att man gör ett bra jobb. De flesta är väldigt 
nöjda och tacksamma över det vi gör, vilket är väldigt roligt. 

Framåt ser Cassandra en fortsatt bra utveckling både för 
företaget och för sig själv som medarbetare på BC och Hal-

landstrafiken. 

– Jag ser fram emot vad framtiden har att erbjuda. 
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10. PERSONAL

10.4 MÅL
Hallandstrafiken strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för 
att kunna rekrytera nya, men också behålla medarbetare, med hög 
kompetens och ett högt engagemang i syfte att bibehålla den höga 
utvecklingstakten.

10.5 UPPFÖLJNING
Uppföljning sker genom medarbetarundersökningar samt löpande 
utvecklings- och återkopplingssamtal mellan ansvarig chef och 
personal.
Uppföljning av uppsatta mål kompletteras även av att HR löpande 
följer sjukskrivningsgraden bland personalen, där en ökning kan 
vara en indikator på ökad vantrivsel.

10.6 RISKER
• Kompetensförsörjning – tillgång till kompetent och rätt utbildad 

personal
• Ökad hotbild mot personal

10.7 INDIKATORER
De indikatorer vi kontinuerligt följer upp för att säkerställa en god 
och positiv personalvård och goda anställningsformer är följande:

• Medarbetarundersökningar
• Utvecklings- och återkopplingssamtal
• Sjuk- och rehabilitering
• Personalomsättning

10.8 POLICYS FÖR PERSONAL
Hallandstrafiken agerar enligt gällande lagar och interna policys 
inom personalområdet, alla med strävan om en hållbar, tydlig, rätt-
vis och långsiktig personalpolitik.
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De mänskliga rättigheterna har sin utgångspunkt i FN:s deklaration (1948) om de mänskliga rättigheterna och 
är universella och gäller för alla. De slår fast att ”alla människor är födda fria och med lika värde, värdighet och 
rättigheter, utan åtskillnad”.

Mänskliga rättigheter beskriver vad som inte får göras mot någon människa, samt vad som måste göras för varje 
människa.

I Hallandstrafikens strategiska hållbarhetsarbete, både i det externa och interna perspektivet, finns de mänskliga 
rättigheterna med som om en självklar utgångspunkt.

Utifrån ett internt hållbarhetsperspektiv är det arbetet för jämlika och icke diskriminerande arbetsplatser som är 
extra relevant.

11.1 DISKRIMINERINGSGRUNDER
Hallandstrafiken följer de sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: 

11.2 REGION HALLANDS UPPFÖRANDEKOD 
Region Hallands uppförandekod är gemensam i samtliga landsting och regioner och är politiskt förankrad. Upp-
förandekoden utgår från FN initiativet Global Compact och dess principer för företags sociala och miljömässiga 
ansvar. 

Principerna baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetares rättigheter, miljö 
och anti-korruption. 

Hallandstrafiken ska respektera uppförandekoden och göra sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna or-
ganisationen och i leveranskedjan.

Respekt för 
mänskliga rättigheter11.

1. kön
2. könsöverskridande identitet eller uttryck
3. etnisk tillhörighet
4. religion eller annan trosuppfattning
5. funktionsnedsättning
6. sexuell läggning 
7. ålder



27

11.3 VÄSENTLIGA OMRÅDEN
De områden vi finner vara speciellt väsentliga och som 
vi jobbar aktivt med för att utveckla och säkerställa är:

• Aktivt arbeta med personalfrågor för samtliga 
personalkategorier som ingår i verksamheten. 

• Personalen ska ha anställningsvillkor som med-
verkar till yrkesstolthet och vilja att stanna kvar i 
yrket samt bidra till kollektivtrafikens utveckling. 

• Tillgodose krav och behov av utbildning för de 
olika personalkategorier som ingår i verksamhe-
ten. 

11.4 HALLANDSTRAFIKEN ARBETE MED 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

• Samtliga taxiförare som utför serviceresor inom 
Hallandstrafikens uppdrag genomgår Svensk Kol-
lektivtrafiks förarcertifiering, där bemötande och 
respekt för mänskliga rättigheter är ett område 
som ingår. 

• Pågående arbete med att tillgänglighetsanpassa 
fler hållplatser.

• Tillgänglighetsanpassning av samtliga bussar 
inom vårt uppdrag.

• I form av kollektivavtalslika villkor enligt upphand-
lingsmyndigheten.

11.5 RISKER 
De risker Hallandstrafiken ser inom området mänsk-
liga rättigheter är följande:

• Tillgänglighetsanpassningen är inte helt utbyggd 
på samtliga platser vilket kan påverka vissa av 
våra medborgare.

• Ett hårdare samhällsklimat medför minskad 
respekt för de mänskliga rättigheterna, vilket av-
speglar sig på beteendet hos en del medborgare.

• Ej tillräckliga medel från kommunerna att ge-
nomföra målsatta tillgänglighetsanpassningar av 
hållplatser.

11.6 UPPFÖLJNING 
Vi följer upp att vår verksamhet, anlitade trafikföretag 
samt leverantörer följer de mänskliga rättigheterna 
genom:

• Löpande medarbetarsamtal mellan ansvariga 
chefer och deras personal.

• God närhet och dialog mellan HR-ansvarig och 
personal.

• Genom signerat trafikavtal accepterar våra 
trafikutövare (trafikföretagen) gällande uppfö-
randekod för Hallandstrafiken.



28

Största möjliga kund- och samhällsnytta, till så 
hög hållbarhet och låg kostnad som möjligt.
Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet innebär 
att Hallandstrafiken måste möta efterfrågan med ett 
lämpligt trafikutbud samtidigt som kollektivtrafiken ska 
bidra till arbetsmarknadsförstoring. 

Den ekonomiska hållbarheten bygger på en balan-
serad ekonomisk tillväxt, utan negativa effekter för 
människor och med ett hållbart bruk av naturresurser. 
Ekonomisk hållbarhet handlar även om att tillgodose 
välfärd och främja en hållbar arbetsmarknad. Den all-
männa upphandlade kollektivtrafiken ska känneteck-
nas av att den bedrivs med hög effektivitet och med 
företagsekonomiska hänsyn. 

Genom att prioritera kundorientering, ökat resande 
och effektiv resursanvändning blir det möjligt att lång-
siktigt bygga ut kollektivtrafiken. Ökat resande i kollek-
tivtrafikstråken genererar ökade intäkter och därmed 
kan det finnas utrymme att bedriva kollektivtrafik även 
i de delar av Halland som har ett mindre befolknings-
underlag. 

Att arbeta på detta sätt lägger en långsiktigt stabilare 
grund för kollektivtrafikens utveckling i hela Halland. 
En grundläggande princip är att resbehoven ska styra 
utvecklingen av kollektivtrafiken. Hallandstrafiken 
arbetar kontinuerligt med att analysera resbehovet 
genom det årliga arbetet med Kollektivtrafikplanen. 
I arbetet ingår en genomlysning av befintlig trafik för 
att hitta effektiviseringar och möjlighet att omfördela 
resurser till där de gör störst nytta.

12.1 MÅL OCH MÄTETAL
Antagna ekonomiska mål antagna i Trafikförsörjnings-
programmet 2020 är enligt nedanstående beskrivning.

Mål som ska bidra till ekonomisk hållbarhet är:

• Kollektivtrafiken ska bidra till positiv ekonomisk 
utveck¬ling genom att bidra till tillväxt genom 
arbetsmarknads¬förstoring och arbetsmarknads-
integration.

• Ökat resande med 5% per år.

• Trafikintäkterna från resenärerna ska utgöra minst 
60 procent av trafikkostnaderna baserat på det 
totala utbudet av den allmänna kollektivtrafiken i 
Halland sett över en längre tidsperiod.

12.2 POLICYS
De övergripande styrdokument och policys som hela 
Hallandstrafiken, men särskilt Ledning samt Ekono-
miavdelning har att förhålla sig till, är på ett övergri-
pande plan antaget Trafikförsörjningsprogram samt 
beslutad budget. Även gällande Antikorruptions- samt 
Inköpspolicy är två viktiga styrdokument för Ekonomi-
avdelningen att förhålla sig till samt löpande följa upp.

• Trafikförsörjningsprogrammet

• Budget

• Antikorruptionspolicy 

• Inköpspolicy 

Ekonomisk
hållbarhet12.
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12.3 UPPFÖLJNING
Årligen uppföljning sker genom följande nedanstå-
ende forum och dokument.

12.4 RISKER
Pågående pandemi har kraftigt påverkat Hallands-
trafikens verksamhet i form av minskat resande och 
intäkter samtidigt som det varit viktigt att kollektivtra-
fiken, som en grundläggande samhällsfunktion, måste 
upprätthållas. 

Hur resbehovet ser ut efter Corona vet ingen svaret på, 
det enda vi vet är att det kommer att se annorlunda ut.

Ökat behov av vidgade arbetsmarknadsregioner kan 
uppstå utifrån bättre möjlighet att matcha arbetskraf-
tens utbud med efterfrågan. 

• Förändrade beteenden avseende social distanse-
ring förväntas ge effekter på hur människor väljer 
att resa framöver.

• Målet om ökad marknadsandel kan omräknas i 
antal resor och innebär i stort en resandeökning 
med 5% per år. Ökning med basår 2019 skulle 
innebära en resandeökning med 1 miljon resor 
vilket medför ett ökat underskott om cirka 23 mkr. 

Följs upp i
• Hallandstrafiken ekonomiska 

redovisning
• Kollektivtrafikplanen
• Tillväxtstrategin

• Finansiering av kollektivtrafiken utifrån effekter av 
pågående pandemi. 

• Hur verksamheten ställs om utifrån förändrat 
resbehov.

• Utvecklingen för index har under de senaste åren 
varit en starkt bidragande orsak till den ökade 
kostnadsutvecklingen för Hallandstrafiken. En 
osäkerhet råder fortsatt kring indexutvecklingen. 
Inom Hallandstrafikens verksamhet utgör trafikfö-
retagens personal och drivmedelskostnader stora 
kostnadsposter vilket innebär att även små för-
ändringar i index ger stor påverkan på resultatet.

• Ökat antal Färdtjänst och sjukresor utifrån be-
folkningsstruktur vilket kräver dialog med kost-
nadsbärare Region Halland samt de halländska 
kommunerna

12.5 INDIKATORER
Följande indikatorer är identifierade och beslutade i 
Kollektivtrafikplanen:

• Resandestatistik

• Biljettintäkter och trafikkostnader

• Resandestatistik per linje och totalt

• Kollektivtrafikbarometern
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Hallandstrafiken är ett offentligt bolag och har ett 
ansvar för att förebygga och hantera risker för korrup-
tion. Det är viktigt att medborgarna kan känna ett högt 
förtroende för Hallandstrafiken och dess medarbetare. 

Den framtagna Antikorruptionspolicyn i Region Halland 
antogs av Hallandstrafikens styrelse i juni 2018. Policyn 
innehåller även en kartläggning av var i verksamheten 
riskerna för mutor och korruption är som störst, samt 
vilka åtgärder som finns för att begränsa riskerna. 

I Antikorruptionspolicyn definieras korruption som 
otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen 
för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig samman-
blandning mellan det offentliga uppdraget och privata 
intressen. 

För att reglera rutiner kring upphandling finns en 
Inköpspolicy i Region Halland vilken även omfattar 
Regionens bolag. Syftet med policyn är att Region 

Halland ska ha en sammanhållen, ändamålsenlig och 
väl fungerande inköps- och upphandlingsverksamhet. 
All inköpsverksamhet ska baseras på en helhetssyn 
för Region Halland som koncern. Region Halland ska 
med fokus på kvalitet, effektivitet och kostnad bidra till 
en ekonomi i balans och skapa möjligheter till hållbar 
utveckling.

Uppföljning

I Hallandstrafiken står trafikupphandlingar för de 
största och mest omfattande upphandlingarna. Det är 
också inom detta område som störst risk för korruption 
föreligger. Upphandlingarna genomförs strikt i enlig-
het med gällande lagstiftning och hanteras i ett digitalt 
system, vilket säkerställer en korrekt hantering och 
minskar riskerna för korruption. Även uppföljning av 
ingångna avtal är av stor betydelse för att minimera 
risken för korruption. Löpande uppföljningar görs dels 
av kostnader, dels förebyggande kontroller av leveran-
törer hos Skatteverket. Rutiner och regelverk finns för 
kontroll och attest av leverantörsfakturor samt utan-
ordning av betalningsfiler. Minst två personer måste 
sakgranska/attestera varje faktura och två personer 
måste utanordna betalningsfiler, något som det regel-
bundet görs stickprov på.

En Visselblåsarfunktion som Region Halland ansvarar 
för har funnits sedan 2018. I visselblåsartjänsten kan 
invånarna och medarbetarna anonymt anmäla miss-
tänkta allvarliga missförhållanden som rör anställda 
eller förtroendevalda inom Region Halland och regio-
nens bolag. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, 
korruption, jäv, miljöbrott eller andra oegentligheter. 

Under 2020 har det i interna kontroller eller den ex-
terna revisionen inte påvisats att korruption förekommit 
i någon form. 

Under 2020 har det inte inkommit några anmälningar 
mot Hallandstrafiken. 

Antikorruption13.

Policyn innebär att medarbetare på 
Hallandstrafiken:

• ska handla på ett sådant sätt att de 
aldrig ens kan misstänkas för att påver-
kas av ovidkommande intressen, annans 
önskemål eller hänsyn i sitt arbete. 

• inte låta egenintressen, jäv eller andra 
omständigheter riskera att påverka  
dennes objektivitet eller rubba förtroen-
det för dennes opartiskhet. 

• i alla sammanhang ska ett sådant 
förhållningssätt iakttas att det inte kan 
förekomma risk för att företrädare för 
regionen gör sig skyldiga till givande  
eller tagande av muta.
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För att nå uppsatta mål krävs kontinuerlig bevakning och uppföljning. Hallandstrafiken samlar in relevant in-
formation och utvärderar resultatet av uppsatta mål samt hållbarhetsarbetet löpande. Genom en kontinuerlig 
måluppföljning med tillhörande analys kan lämpliga åtgärder vidtas för att exempelvis vända en negativ trend.

Följande kapitel syftar till att redovisa faktiskt utfall och resultat gentemot våra uppsatta mål inom respektive 
område inom hållbarhetsarbetet.

2020 års resultat är på grund av rådande pandemi och extraordinära förhållande inom samtliga områden svår-
tolkade. Insamlande av statistik för uppföljning och resultat har i och med situationen under året till viss del varit 
bristfällig.

14.1 UTFALL KLIMAT- OCH MILJÖ 
Nedan följer en sammanställning av utfall av de uppsatta mål och nyckeltal inom miljö- och klimatområdet. 

Redovisningsdel14.

Nyckeltal Utfall 2019 Mål 2020 Utfall 2020

Marknadsandel 18 % 19 % 12 %

Resandeutveckling +2 % + 5 % -40 %

Nöjdhet kund 60 % 85 % 62 %

Nöjdhet Allmänhet 52 % 80 % 54 %

Senaste resan 81 % 90 % 80 %

Mål Utfall 2019 Utfall 2020

100% fossilfria bränslen 2020, (exkluderat HNJ,  
Halmstad-Nässjö Järnväg)

99,6% 99,8%

Kollektivtrafikens marknadsandel av totalt resande  
ska vara minst 30% år 2030.

18% 12%

Fler elbussar inom stadsbusstrafiken 2020 – 2025
(bidrar till både klimatmål samt Agenda 2030 mål)

0 16
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14.4 UTFALL EKONOMI
Nedan följer en sammanställning av utfall av de uppsatta målen inom ekonomi utifrån hållbarhetsperspektiv.

Mål Utfall 2019 Utfall 2020

Resandeökning över 5 % jämfört föregående år 2% -40%

Trafikintäkterna från resenärerna ska utgöra minst  
60 procent av kostnaderna baserat på det totala utbudet av den 
allmänna kollektivtrafiken

55,9 % 33,4 %

Korruption – Mål noll fall av korruption 0 0

Visselblåsarfunktion – Mål noll anmälningar mot  
Hallandstrafiken

0 0

14.2 UTFALL SOCIALA MÅL
Nedan följer en sammanställning av utfall av de uppsatta målen inom social hållbarhet.

Mål Utfall 2019 Utfall 2020
Kollektivtrafiken ska uppfattas som trygg och säker 70% 65%

Kollektivtrafikstråken i stadsbusstrafiken ska vara tillgänglighets-
anpassade år 2025

- -

Hållplatser/bytespunkter med mer än 20 påstigande per dygn 
ska vara tillgänglighetsanpassade år 2025

18% 12%

14.3 UTFALL PERSONAL
Nedan följer en sammanställning av utfall av de uppsatta målen inom personal utifrån hållbarhetsperspektiv.

Mål: Hallandstrafiken strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera nya, men också 
behålla medarbetare, med hög kompetens och ett högt engagemang i syfte att bibehålla den höga utvecklings-
takten.

Mål Utfall 2019 Utfall 2020
Medarbetarundersökningar HME 79 Ej utförd

Personalomsättning 7 avslutade an-
ställningar.       12 
rekryterade

7 avslutade 
anställningar.              
8 rekryterade

Sjukfrånvaro* 2,8% 1,6%

* Den minskade sjukfrånvaron förklaras till största delen av möjligheten att arbeta på distans. Arbetsförmågan 
och att vara i tjänst i hemmet underlättar i högre grad än att ta sig till arbetet. Vidare har längre sjukskrivning-
ar minskat under 2020.
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Revisorns uttalande15.
 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i Hallandstrafiken AB, org.nr 556225-2998 

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 
Falkenberg den    mars 2021 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
 
 
 
 
 
 
Thomas Widarsson 
Huvudansvarig revisor 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebecka Alfredsson 
Auktoriserad revisor 
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