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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Hallandstrafiken AB (556225-2998) får härmed avge årsredovisning för verksamheten under kalenderåret 2020.

kommunerna, samt sjukresor på uppdrag av Region
Halland. På uppdrag av regionen utförs även beställningsmottagning för de angivna resorna förutom färdtjänstresorna i Kungsbacka kommun.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

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

Hallandstrafiken AB är ett helägt bolag inom Region
Halland. Verksamheten bedrivs genom trafik som upphandlas från fristående trafikföretag i konkurrens.

Öresundståg
Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. I samarbetet ingår länen Halland, Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar,
Blekinge och danska staten genom Trafikstyrelsen.
Öresundstågssystemet består av flera sträckor där
Göteborg-Halland-Malmö vidare mot Köpenhamn är
en av sträckorna. En upphandling har genomförts med
samordnat ansvar för drift och underhåll vilket resulterat i att SJ Öresund AB tog över tågdriften från Transdev
Sverige AB i december 2020. Syftet att samordna drift
och underhåll är att få en stabilare leverans och säkra
fordonsbehovet för trafiken. Av den anledningen byggde också Region Skåne en ny underhållsdepå för Öresundstågen i Kärråkra utanför Hässleholm. Färdigställandet av underhållsdepån sammanföll med planerad
trafikstart i december 2020. Avtalet gäller till tidtabellsskiftet december 2028 och kan förlängas ytterligare två
år, som längst till december 2030.

Region Halland är myndighet för kollektivtrafiken i Hallands län. Det ankommer på Region Halland att ta fram
ett Trafikförsörjningsprogram i enlighet med Kollektivtrafiklagen. Programmet tas fram och uppdateras i
nära samarbete mellan regionen och Hallandstrafiken.
Hallandstrafiken tar fram en Kollektivtrafikplan som
beskriver hur verksamheten ska utvecklas de kommande tre åren. Planen innehåller bl.a. förslag till trafikförändringar för det kommande året samt en budget.
Målsättningen för bolaget är att öka resandet och ta
marknadsandelar från bilen. Enligt Trafikförsörjningsprogrammet ska trafiken gå ”snabbt, rakt och ofta” för
att nå det uppsatta målet.
Hallandstrafikens utbud omfattar busstrafik i tätorter
och på landsbygden, närtrafik med taxi på landsbygden 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 tillgodose arbets- och utbildningspendling men
finns också till för att täcka behov av service- och fritidsresor.

Västtågen
Samverkan inom Västtågen sker med Västra Götalands
län och Jönköpings län och omfattar för Hallands del Viskadalsbanan, Kungsbackapendeln samt förstärkt trafik på sträckan Varberg-Göteborg. Operatör för Västtågen är SJ Götalandståg AB. Avtalet löper från december
2015 till december 2024 med option ytterligare högst
tre år. Avtalsslut kommer att sammanfalla med det planerade öppnandet av Västlänken. Västkustbanan, där
bl.a. Västtågen trafikerar, kommer under de kommande
åren att vara påverkad av infrastrukturåtgärder i form
av dubbelspårsutbyggnad genom Varberg samt Västlänken, något som i sin tur kommer att leda till längre
restider och eller i vissa fall att tågtrafiken måste ersättas med buss.

Trafiken i och till/från Kungsbacka kommun bedrivs
operativt av Västtrafik AB, genom ett särskilt upprättat
Samverkansavtal mellan Hallandstrafiken AB och Västtrafik AB. Avtalet reglerar huvudmannafrågorna beträffande trafiken i och mellan Kungsbacka och Västra
Götaland. Västtrafik upphandlar, på uppdrag av Hallandstrafiken, trafiken från fristående trafikföretag i
konkurrens.

Pågatåg
Pågatåg är ett gemensamt tågtrafiksystem med huvudsaklig trafikering inom Skåne samt genom förlängning av
tåglinjer från Skåne till Halland, Kronoberg och Blekinge.
Halland blev en del av Pågatågstrafiken när Hallandsåstunneln invigdes i december 2015 vilket möjliggjorde en
förlängning av Pågatågen från Helsingborg till Halmstad

Hallandstrafiken är tillsammans med huvudmännen
i Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge huvudmän för den svenska delen av Öresundstågstrafiken.
Via Uppdragsavtal har Hallandstrafiken fått ansvaret för
att upphandla och samordna färdtjänst i de halländska

4

med ytterligare stopp i Båstad och i Laholm. Utbudet
uppgår till 7 dubbelturer per vardag och trafikerar i
pendlingsläge vilket skapar halvtimmestrafik söderut
mellan Halmstad och Helsingborg tillsammans med
Öresundståg. Trafiken utförs av Arriva Sverige AB och
grundavtalet löper från december 2018 till december
2026.

En tät dialog med bolagets ägare, Region Halland,
initierades för att försöka hantera den uppkomna situationen. Folkhälsomyndighetens rekommendation till
Trafikhuvudmännen i landet innebar att trafiken skulle
upprätthållas med normalt utbud för att minska risken
för trängsel och smittspridning. Men rekommendationen gjorde det mer eller mindre omöjligt för bolaget
att själva hantera det prognostiserade underskottet för
2020. Tack vare Region Hallands beslut och den garanti
som utfärdades för att täcka underskottet för 2020, inkluderat det riktade statsbidraget, kunde Hallandstra
fiken fortsätta bedriva den samhällsviktiga trafiken i
linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Krösatågen
Tågtrafiken inom Krösatåg sker i samverkan mellan
länen Halland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne
och Kalmar. Hallandstrafikens del i detta system utgörs av delsträckan Halmstad-Nässjö/Jönköping, den
så kallade HNJ-banan. En upphandling av trafiken har
genomförts med planerad trafikstart december 2021. SJ
AB offererade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet där både pris och kvalitet varit delar av utvärderingen. Tilldelningsbeslutet blev dock överklagat och en
rättslig process har tagit vid som ännu inte är avslutad.
Aktiviteter genomförs för att säkra trafiken från december 2021 och framåt. Nuvarande avtal med Tågkompaniet AB har direktupphandlats för ytterligare ett år och
avslutas i december 2021. En treårig testperiod med
mål att öka resandet inom Krösatågstrafiken avslutades i december 2020. Utvärdering sker under 2021 vilket
utgör grund för eventuella beslut om framtida trafikering.

Under sommarmånaderna skedde visserligen en försiktig återhämtning i resande och biljettintäkter, men
under hösten kom den andra vågen. Resandet minskade återigen kraftigt och Folkhälsomyndigheten gick
ut med rekommendationer att undvika kollektivtrafiken
om man verkligen inte måste resa. Senare under hösten kom skärpta rekommendationer om att resenärer
bör använda munskydd i kollektivtrafiken i rusningstrafik.
Resandet var återigen nere på rekordlåga nivåer.
När året summeras har resandet minskat med knappt
40 % och biljettintäkterna minskat med 208 mkr i jämförelse med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING, VÄSENTLIGA
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER SAMT ANNAN
ICKE-FINANSIELL INFORMATION

Hallandstrafiken planerade för, och genomförde, de
största förändringarna i företagets 30-åriga historia
under 2020. Men införandet av ett nytt biljett- och betalsystem, nytt biljettsortiment, förändrade affärsregler,
ny grafisk profil, trafikstart med nya avtal för samtlig
busstrafik i Halland, elbussar i stadstrafiken, ny hemsida och ny operatör för Öresundstågstrafiken hamnade
snabbt i skuggan av den världsomfattande pandemi
som drabbade hela vårt samhälle under våren 2020.

Covid-19
Det står redan klart att konsekvenserna av pandemin
kommer att få effekter på verksamheten även under
2021. Resande och biljettintäkter är kvar på låga nivåer
och tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationen som innebär att trafiken ska upprätthållas och köras med normala volymer, gör att underskottet ökar för varje månad som går. Trots pågående
vaccinationer så ser bolaget inte någon ljusning när det
gäller resande och intäkter under de första halvåret
2021. Ägaren Region Halland garanterar dock bolaget
ett sådant ekonomiskt stöd 2021 att de negativa konsekvenserna av intäktsbortfallet inte ska påverka bolagets egna kapital. Storleken på det ökade ekonomiska
stödet bestäms först i samband med årsbokslutet 2021.

Pandemin påverkade utvecklingsarbete, lanseringsplaner, utbildningsplaner, leveranser av bussar och
hårdvara blev fast utomlands. Medarbetare på Hallandstrafiken rekommenderades att jobba på distans
om så var möjligt. Hallandstrafiken gick upp i stabsläge
för att hantera de väsentligt förändrade förutsättningarna. Verksamheten befann sig i stabsläge i mer än 100
dagar.
Resandet med kollektivtrafiken halverades fram till
sommaren och de ekonomiska konsekvenserna, på
grund av minskade biljettintäkter, blev synnerligen
kännbara. Ytterligare en konsekvens av pandemin
gjorde att framdörrarna på bussarna stängdes under
våren. Syftet var att skydda förarna som befann sig i ett
utsatt läge. Åtgärden fick önskad effekt, sjukfrånvaron
bland förarna sköt inte i höjden, men biljettintäkterna
minskade ytterligare eftersom föraren inte längre kunde kontrollera om resenärerna hade en giltig biljett.

En stor osäkerhetsfaktor för Hallandstrafiken, och hela
kollektivtrafiksverige, är hur verksamheten ska planeras
för 2022. Hur ser det nya normalläget ut? Hur ser resandebehovet ut efter pandemin? Vilka anpassningar behöver göras? Frågorna är många, men just nu är svaren
få. De långa ledtider som krävs för att planera och förändra trafikutbudet gör det extra svårt för bolaget att
hantera snabbt förändrade förutsättningar och behov.
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Resandeutveckling
Hallandstrafiken hade som mål för 2020 att resandet
skulle öka med 5 % jämfört med föregående år. Pandemins effekter påverkade utfallet kraftigt med en minskning av resandet om 39,7 %. Totalt gjordes 12,1 miljoner
resor med tåg och buss i Halland vilket ska jämföras
med 20,0 miljoner resor 2019. Pandemin har kraftigt
påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat
resande och intäkter samtidigt som kollektivtrafiken har
upprätthållits utifrån dess grundläggande samhällsfunktion. Det har varit viktigt att kollektivtrafiken fungerar för att människor som måste resa med kollektivtrafiken även under pandemin kan göra det, till skola
eller arbete utan risk för trängsel. Pandemins effekter
på kollektivtrafiken inleddes andra veckan i mars där
resandet under våren gick ned till nivåer om 45–55 %
beroende av trafikslag. Med start juni månad ökade resandet till 55–65 % vid jämförelse motsvarande period
föregående år. Efter tidpunkten för införandet av lokala
allmänna råd 3 november minskade resandet på nytt
till nivåer om 35–50 % beroende av trafikslag. Marknadsandelen, d.v.s. andelen resor med kollektivtrafik
av totalt antal motoriserade resor, visar på kollektivtrafikens konkurrenskraft. Marknadsandelen har under
de senaste åren ökat men som en effekt av pandemin
minskade denna, från 18,1 % (2019) till 12,4 % (2020).

av Sommarbiljetten nåddes i appen då 41 % av kunderna valde denna försäljningskanal. År 2019 såldes 13
% av Sommarbiljetterna i appen.
Precis som den generella försäljningen påverkades
Företagsförsäljningen negativt av pandemin. Försäljningstappet kopplat till företag och organisationer
minskade med totalt 46 %.
Under inledningen av år 2021 lanseras det nya biljettoch betalsystemet men riskerna för 2021 kopplade till
pandemin kvarstår och det är osäkert i vilken utsträckning restriktioner lättas samt hur detta kommer att påverka försäljningen av biljetter och i slutändan bolagets
intäkter.
Serviceresor (Färdtjänst, sjukresor och skolskjuts)
Hallandstrafiken har sedan de nya trafikavtalen trädde
i kraft sommaren 2018 en stabil och bra leveransnivå
av Serviceresor. Året 2020 och pågående pandemi covid-19 har haft en stark inverkan på utförandet av Serviceresor. Sedan mars månad har Serviceresor inkluderats av riktade rekommendationer från det regionala
smittskyddet bl.a. gällande ensamåkning för flertalet av
resenärerna. En stor andel av resenärerna inom Serviceresor tillhör även en riskgrupp som har rekommenderats att endast företa nödvändiga resor och avstå sådant som kan anses vara onödigt. Detta syns tydligt när
det gäller antalet resor som har utförts under året som
totalt blev ca 550 000 resor mot ett normalår på ca 700
000 resor, dvs. ett minskat resande på 22 %. De första
månaderna låg resandet på normala nivåer men under
andra kvartalet minskade resandet med ca 40 % och
under hösten skedde en viss återhämtning som gjorde
att resandet hade minskat med 20 %. Den stora utmaningen har under hela året varit att ställa rätt prognos
över framtiden. En period åkte väldigt få och en annan
period närmade sig resandet en normalnivå med de utmaningar som uppstår med ensamåkning och tillgång
till resurser. På totalen sjönk trafikkostnaderna med ca
10 % - skälet till att de inte minskat mer är att det minskade resandet inte lett till varaktiga behov av mindre
resurser samt att ensamåkning i sig är en kostnadsdrivande faktor. Under hela pandemin har behovet av fordon och förare i stort varit oförändrat runt rusningstid
på morgon och eftermiddag då många verksamheter
t.ex. skolor fortfarande haft behov av sina transporter.
Sammantaget har pandemin lett till många operativa
utmaningar men Hallandstrafiken har i god dialog med
sina uppdragsgivare och kontrakterade Trafikföretag
hanterat dessa löpande. Under året har även en översyn av rutiner gällande trappklättring utförts och implementerats i syfte att säkerställa säkerheten för dessa
uppdrag.

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 arbetskraftens utbud med efterfrågan. Ett ökat söktryck på högre
studier skapar ett ökat resbehov samtidigt som samhället under pandemin ställt om utifrån ökad digital
tillgänglighet. Även förändrade beteenden avseende
social distansering förväntas ge effekter på hur människor väljer att resa framöver. Pandemins effekter i form
av kraftigt minskat resande förväntas kvarstå under
stora delar av 2021.
Biljetter och priser
Försäljningen påverkades kraftigt av pandemin. I
mars stängdes framdörrarna i bussarna och det var
inte längre möjligt för kund att köpa biljetter ombord.
Stängningen av framdörrarna samt lanseringen av en
ny app bidrog till att appen som försäljningskanal i andel ökade under året. Medan biljettförsäljningen totalt
sett gick ner med -51 % år 2020 jämfört med 2019 tappade appen -4,7 %. I slutet av året stod appen för 40
% av försäljningen och var därmed den största försäljningskanalen. Försäljningsmålet 2021 är att appen ska
stå för 65 % av biljettintäkterna. Resan mot detta mål
har börjat eftersom appen nu har fullt biljettsortiment.
Totalt såldes 8 244 stycken Sommarbiljetter år 2020,
varav 2 379 stycken med ungdomsrabatt och 590
stycken med studentrabatt. Försäljningen gick ner
-46 % jämfört med 2019. Ett nytt försäljningsrekord

Inom området färdtjänst och skolskjuts för Hallands kommuner exklusive Kungsbacka samt sjukresor för Region
Halland agerar Hallandstrafiken Beställningscentral.
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Under 2020 besvarade och hanterade beställningscentralen drygt 325 000 samtal. Även här är det påverkan
av covid-19 vilket inneburit 18 % färre samtal i jämförelse
med föregående år.

Kundnöjdheten mäts med hjälp av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam undersökning bland
invånare och kunder. Med kunder avses de som åker
med Hallandstrafiken minst varje månad och med allmänhet avses samtliga svarande i Halland, både kunder och icke-kunder. Noterbart är att Hallandstrafiken
från 2018 inkluderar statistiken från hela Halland, inklusive Kungsbacka kommun, till skillnad från tidigare
år. Målet för 2020 var att andelen nöjda kunder skulle
uppgå till minst 70 % och nöjdheten bland allmänheten
skulle uppgå till minst 60 %. Siffrorna för 2020 visar att
61,5 % av kunderna är nöjda med Hallandstrafiken och
53,5 % av allmänheten. I undersökningen framgår också
att 79,8 % av hallänningarna är nöjda med sin senaste
resa. Fortsatt är resenärerna noterbart mer positiva till
sin senaste resa än till Hallandstrafiken som bolag. I
jämförelse med 2019 har dock nöjdheten för Hallandstrafiken ökat hos både allmänhet och kunder under
2020. Detta trots de stora förändringarna i kollektivt
resande som pandemin har fört med sig. Undersökningen visar att kundnöjdheten i Sverige 2020 främst
drivs av förutsättningarna att kunna lita på kollektivtrafikens punktlighet. Även att det upplevs enkelt, prisvärt och tryggt att resa med kollektivtrafiken lyfts fram
som viktiga faktorer för kundnöjdheten. Ingen vet när
samhället kan återgå till någon form av normalitet efter
pandemin och inte heller hur resbehoven ser ut då. För
att lyckas med de högt uppsatta målen, nöjdast kunder
i branschen 2021, krävs oavsett en fortsatt kraftsamling.
Både för att möjliggöra en punktlig, enkel, prisvärd och
trygg resa utan trängsel för de som måste resa idag.
Men också för att kunna locka tillbaka våra resenärer
i större skala när det åter är läge att resa igen. Flera
av de aktiviteter som är identifierade för att förbättra
kundnöjdheten har rullats ut under 2020 eller är planerade att rullas ut under 2021, exempelvis nytt biljett- och
betalsystem, nytt biljettsortiment, förbättrad störningsinformation samt Wifi ombord på bussar och tåg.

Under 2020 besvarades 83 % av samtalen inom en minut, vilket innebär att beställningscentralen med god
marginal når inriktningsmålet på 50 % i avtalet med
Region Halland och sjukresor.
Trots ovanstående utmaningar är kundnöjdheten och leveransen på en mycket bra nivå. Punktligheten ligger över
målet som innebär att 95 % av alla resor ska vara i tid.
Utfallet för 2020 blev 96,5 %. Detta i sin tur generar många
nöjda resenärer men även ett minskat antal klagomål,
0,08 % av alla resor som utförs generar ett ärende.
Hallandstrafiken är ansluten till den nationella kundnöjdhetsundersökningen ANBARO. Utifrån denna kan
konstateras att 93,7 % av resenärerna var nöjda med sin
beställning i Hallandstrafikens kundcenter (en ökning
med 1,2 % från föregående år) och betyget för resan var
93,2 % (en ökning med 0,9 % från föregående år).
Sammantaget kan sägas att kundnöjdhet och leverans är på toppnivåer trots pandemins påverkan och
resultaten ligger i topp jämfört med övriga kollektivtrafiksmyndigheter i Sverige. Nyckeln till denna avsevärt
förbättrade kvalité beror på flera faktorer. Exempelvis har Hallandstrafikens utveckling och anpassning
av verksamheten lett till tätare dialog och samverkan
med kontrakterade trafikföretag. Uppföljning av viktiga
nyckeltal sker systematiskt med hjälp av förbättrat ITstöd för att i ett tidigt skede upptäcka negativa trender.
Dagens avtal grundar sig i sjysta arbetsvillkor med krav
på kollektivavtalsliknande villkor för förarna, vilket mynnar ut i bättre service och kvalité ut till våra resenärer.
Utmaningen framöver blir att bibehålla denna nivå av
leverans och samtidigt möta den förväntade demografiska utmaningen med fler äldre utan att kostnaderna
ökar markant.

Miljö
Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen för att
skapa ett hållbart transportsystem. Kollektivtrafiken är i
sig ett hållbart alternativ genom att fler väljer att resa
tillsammans. Genom att fler väljer att ställa bilen hemma och istället väljer hållbara färdmedel såsom gång,
cykel och kollektivtrafik uppnås många positiva effekter. I våra stadsmiljöer innebär en minskad bilanvändning bland annat minskade luftföroreningar, minskat
buller och mindre trängsel. Mer utrymme skapas åt
människan och en i grunden mer attraktiv stadskärna.
Hallandstrafikens satsning på elektrifiering av stadsbusstrafiken bidrar ytterligare till att förbättra luft- och
livskvaliteten i städerna.

Förseningsersättning och Kundnöjdhet
Under året har Hallandstrafiken genomfört nästan 4
000 utbetalningar om förseningsersättning, det är en
minskning med -76 % i jämförelse med 2019. I början av
året var mönstret detsamma som under år 2019 men
i takt med att resandet minskade inkom också färre
ansökningar om förseningsersättning. Under hösten
gjordes en satsning för att minska de kontanta utbetalningarna till kund i syfte att istället öka utbetalningarna
via Kundkassa. Satsningen föll väl ut och cirka 38 % av
utbetalningarna mellan september och december år
2020 var Kundkassa, vilket var lika stor andel som den
kontanta utbetalningen. För perioden januari-augusti
stod kontant för 44 % av utbetalningarna. Kundkassa
är ett saldo kunden har i Hallandstrafikens system som
kan användas för att köpa biljetter.

Utöver kollektivtrafikens inbyggda positiva effekter arbetar Hallandstrafiken mot målet om en fossilfri kollektivtrafik. Det regionala Trafikförsörjningsprogrammet synliggör mål om en koldioxidneutral ekonomi och
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fossiloberoende transporter där kollektivtrafiken ska
drivas med fossilfria bränslen. Inom Hallandstrafikens verksamhet används tre typer av drivmedel; RME
(Rapsmetylester), HVO (Hydrerad vegetabilisk olja)
och el. Tidigare fanns biogasdrivna bussar i Halland
men dessa ersattes i juni 2020 i samband med nya trafikavtal. I samband med nya trafikavtal ökade andelen
bussar med Euro6-standard vilket även det resulterar
i lägre utsläpp av partiklar och kväveoxider. Den tågtrafik som Hallandstrafiken bedriver sker till större delen med eldrift från förnyelsebar källa, undantaget är
Hallands engagemang inom Krösatågstrafiken vilken
bedrivs på den oelektrifierade HNJ-banan. Under året
2020 har 99,8 % av busstrafiken bedrivits med förnyelsebara drivmedel vilket kan jämföras med utfallet 99,6
% för 2019. Sammanfattat bedrivs samtlig kollektivtrafik
i Hallandstrafikens regi från juni 2020 med fossilfri drift
exkluderat persontågstrafiken utmed HNJ-banan.

Med anledning av de extraordinära omständigheter som
den pågående Covid-19 pandemin innebär har Region Halland beslutat att samtliga medarbetare och chefer som har
varit anställda inom Region Hallands koncern under minst
tre månader (eller arbetat motsvarande 90 arbetspass) under perioden 2020-03-01 – 2020-12-31, samt föräldralediga
och sjukskrivna, erhåller ett engångsbelopp om 5 000 kronor
före skatt. Engångsbeloppet utbetalades i samband med
ordinarie löneutbetalning under december 2020.
Ekonomi
Intäkterna från biljettförsäljning minskade, som nämnts
tidigare, mycket kraftigt under 2020 till följd av pandemin. Endast under månaderna januari och februari
låg intäkterna på en förväntad nivå. I mitten på mars
när rekommendationer om hemarbete och en allmän
avrådan om icke-nödvändiga resor infördes sjönk biljettförsäljningen dramatiskt. Den 27 mars meddelade
regeringen att det från och med 29 mars var förbjudet
med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer, vilket drog ner resandet
ytterligare. Totalt tappade bolaget 46 % av biljettintäkterna på helåret, motsvarande 214 mkr mot budget.

I takt med ett ökat behov av fossilfria drivmedel inom
transportsektorn ser Hallandstrafiken en risk för stigande prisutveckling för HVO/RME, vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten. Även Sveriges
skatteundantag för biodiesel på EU-nivå vilket förlängs
till sista december 2021 innebär en risk för ökade drivmedelskostnader. Förändrat resbehov efter pandemin
förväntas få effekter på kollektivtrafiken. För att kollektivtrafiken ska bidra till utsläppsminskningar krävs att
det kollektivtrafikutbud som erbjuds fortsatt används.

Redan tidigt under pandemin tog Region Halland som
ägare till bolaget det strategiska beslutet att inte minska trafikutbudet utan istället upprätthålla trafiken och
sätta in förstärkningar där det behövdes för att undvika
trängsel. Det strategiska ställningstagandet innebar att
ägaren skulle täcka upp för de minskade intäkterna genom ett extra driftbidrag, vars storlek skulle bestämmas
i samband med Årsbokslutet. När det stod klart att pandemin troligtvis skulle bli långvarig och få allvarliga konsekvenser för ekonomin tog bolaget däremot fram en åtgärdsplan med besparingar rörande kostnader som inte
skulle påverka trafikutbudet. Den planen genomfördes
och bidrog till besparingar på ca 7 mkr. Utöver ordinarie
driftbidrag har ägaren i samband med årsbokslutet utlovat ett extra driftbidrag på 366 mkr, dels för att täcka
underskottet, dels genom att lämna en överkompensation i syfte att konsolidera bolaget ekonomiskt 2020. Utav
det extra driftbidraget var 195 mkr utbetalt före balansdagen, resterande 171 mkr är uppbokat som en fordran
på ägaren. Det extra driftbidraget har bokats som en
intäkt 2020. Det är denna överkompensation som gör att
bolaget redovisar ett så starkt resultat för räkenskapsåret 2020. Bolagets resultatförbättring är hänförlig till
ökade bidrag från Region Halland.

Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11 § har Hallandstrafiken AB
valt att upprätta Hållbarhetsrapporten som en från
årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten
återfinns på Hallandstrafikens webbplats, www.hallandstrafiken.se/om-hallandstrafiken.
Personal
Den 31 december 2020 hade Hallandstrafiken 89 tillsvidareanställda fördelat på 53 kvinnor och 36 män.
(2019: 86 tillsvidareanställda fördelat på 52 kvinnor
och 34 män). Utökningen av tillsvidaretjänster ligger
främst inom ny försäljningsavdelning. Där har utveckling skett genom nya utredningar och analyser av försäljningen med sikte på Hallandstrafikens mål, att öka
resandet samt marknadsandelar. Övriga tjänster som
tillkommit är tillfälliga utökningar med anledning av
den utmaning företaget har och har haft i arbetet med
nytt biljett- och betalsystem samt trafikstarterna i juni
respektive december 2020. Arbetet har varit krävande
och gjorts i samverkan med fler län.

På kostnadssidan noteras att trafikkostnaderna för allmän linjelagd busstrafik har minskat jämfört med föregående år, kopplat till de nya trafikavtalen som trädde i kraft i juni 2020. Upphandlingen omfattade även
skolskjutstrafik där kommunerna är kostnadsbärare
och även där syns en kostnadsminskning. Kostnaden
för tågtrafiken på Västkustbanan däremot är väsentligt
högre 2020 jämfört med 2019. Till stor del beror det på
ökade kostnader för ersättningstrafik, banan har varit
avstängd för planerade banarbete under fler perioder.
Även tunnelbygget i Varberg har orsakat flera avstängningar och tåg har ersatts med buss.

Vidare har bolaget haft 19 visstidsanställda fördelat på
14 kvinnor och 5 män (2019: 24 visstidsanställda fördelat på 17 kvinnor och 7 män).
Bemanningen har under året varit mycket svår att planera på grund av pandemin. Resandet har minskat i
mycket hög grad vilket påverkat de anställda rörande
sysselsättningen. Dock har det beslutats att verksamheten ska fortsätta bedrivas som tidigare för att upprätthålla kollektivtrafikens viktiga samhällsfunktion.
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Störningar i infrastrukturen är en risk i bolagets verksamhet som får en negativ påverkan främst för våra resenärer som får längre restider men som även bidrar till
kostnadsökningar. Avbrott i infrastrukturen tillsammans
med platsbrist på spåren är ett problem och en risk som
vi ser kommer öka de närmaste åren.
Vid halvårsskiftet togs den nya verkstaden i Hässleholm
i drift och hyra under etableringsperioden har delats
mellan länen i Öresundstågssamarbetet. Utökningar
genomfördes även inom Västtågavtalet enligt Kollektivtrafikplan 2020 genom en utökning av antalet turer Varberg-Göteborg med stopp i Åsa vilket ger en förlängd
kvarts- respektive halvtimmestrafik under morgon och
eftermiddag.

I samband med att de nya trafikavtalen på bussidan
började gälla har ny fordonsutrustning monterats i de
nya bussarna, samtliga väderskydd har fått ett nytt utseende och hållplatstopparna har bytts ut och pryds nu av
Hallandstrafikens nya grafiska profil.
Index är en faktor som används för att inom ramen för
ingångna trafikavtal skapa affärsneutralitet och kompensera trafikföretaget för kostnadsutvecklingen. Inom
Hallandstrafikens verksamhet utgör trafikföretagens
personal och drivmedelskostnader stora kostnadsposter
vilket innebär att även små förändringar i index ger stor
påverkan på resultatet. Index innebär därför en risk för
kostnadsökningar som är svår att påverka.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående
vinstmedel (kronor):		
		
Balanserad vinst
94 718 415
Årets vinst
163 427 626
258 146 041
disponeras så att		
i ny räkning överföres

258 146 041

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr)
2020
Rörelsens intäkter, tkr
Driftbidrag, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda, st
Soliditet, %

1 488 415
856 500
163 428
481 076
86
62,8

2019

2018

2016

1 343 615 1 256 241 1 136 404 1 076 470
474 000 458 000 438 400 402 000
14 980
12 146
-1 504
24 747
328 511 343 803 287 368
281 021
85
84
78
70
42,2
35,9
38,8
40,2

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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2017

Resultaträkning
tkr

Not

2020

2019

Rörelsens intäkter
Biljettintäkter
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Driftbidrag

3
4

Summa rörelsens intäkter

252 056
377 894
1 966
856 500

459 582
407 783
2 251
474 000

1 488 416

1 343 616

-1 145 763
-100 420
-58 197

-1 144 284
-110 708
-53 822

-16 208

-13 927

-1 320 588

-1 322 741

167 828

20 875

0
5
-4 405

-3
2
-5 894

-4 400

-5 895

163 428

14 980

0

0

163 428

14 980

Rörelsens kostnader
5
6, 7
8

Trafikkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

9, 12

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

10

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
11

Skatt på årets resultat
Årets resultat

10

Balansräkning
tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

12

34 818

0

13

5 981
40 799

27 827
27 827

9

50 215

45 079

14

14 818
65 033

9 344
54 423

15
16

30
92 700
92 730

30
92 700
92 730

198 562

174 980

41 363
184 639
733
11 168
44 558
282 461

41 287
41 079
733
10 629
59 603
153 331

53

200

Summa omsättningstillgångar

282 514

153 531

Summa tillgångar

481 076

328 511

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Pågående nyanläggningar avseende immateriella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, bilar, tåg och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos Region Halland
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar Region Halland
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17
18

19

Kassa och bank

11

Balansräkning
tkr

Not

2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

20

2 500
500
40 799
43 799

2 500
500
27 827
30 827

94 718
163 428
258 146

92 711
14 980
107 691

301 945

138 518

102 022
149
3 271
73 689

122 383
500
861
66 249

Summa kortfristiga skulder

179 131

189 993

Summa eget kapital och skulder

481 076

328 511

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

12

Förändringar av eget kapital
tkr

Förändringar av eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fond för
utvecklingsutgifter

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma
Aktivering av
utvecklingsutgifter
Upplösning till följd av
årets avskrivningar
Årets resultat

2 500

500

27 827

92 711

14 980

138 518

14 980

-14 980

0

Belopp vid årets utgång

2 500

500

13

16 664

-16 664

-3 692

3 692

40 799

94 719

Totalt

0
163 428

0
163 428

163 428

301 946

Kassaflödesanalys

tkr

2020

2019

167 828

20 874

16 207
5
-4 405

13 927
2
-5 894

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital

179 635

28 909

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

4 242
-154 318
-20 360
7 322

4 502
-748
-18 953
-11 319

16 521

2 391

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar

-16 664
-23 126
0

-13 251
-7 586
30

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-39 790

-20 807

Årets kassaflöde

-23 269

-18 416

13 104

31 520

-10 165

13 104

Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
- Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

19

14

NOTER

tkr

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga
typer av materiella tillgångar.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Följande avskrivningstider tillämpas (antal år):
Datorutrustningar		
5
Biljettsystem			8
Hållplatsutrustning		
10
Fordonsdatorer		
5 alt 10
Trafikutrustningar		
5 alt 10
Övriga utrustningar		
3-10
Tåg				
5, 10 alt 15

Om inget annat anges redovisas beloppen i tusentals kronor.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en
grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning
av dess redovisade värde. I de fall det redovisade
värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet
skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till
detta återvinningsvärde.

Rapportering för verksamhetsgrenar och
geografiska marknader
Bolagets huvudsakliga verksamhetsgrenar utgörs
av Allmän kollektivtrafik med tåg och buss, Anropsstyrd trafik (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts
med taxi) samt Skolskjutstrafik. Länsöverskridande resor intäktsavräknas månadsvis till/från våra
grannlän samt län i Öresundstågssamarbetet. Bolagets geografiska marknad är Sverige.

En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs
när det har skett en förändring i de antaganden
som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att
fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde,
dock högst till det värde tillgången skulle ha haft
(efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen
nedskrivning gjorts.

Intäktsredovisning
Försäljning redovisas vid leverans av produkter/
tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för
moms och rabatter.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har
en finansiell anläggningstillgång på balansdagen
ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas
att värdenedgången är bestående.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas i
den period intjänandet skett. Periodbiljetter och
ej aktiverade Enkelbiljetter redovisas som en skuld
i balansräkningen. Även förladdade ej utnyttjade
belopp (reskassa och i nya systemet Värdebevis och
Kundkassa) redovisas som en skuld i balansräkningen.
Verksamheten i bolaget är skattefinansierad via
driftbidrag från ägaren Region Halland.

Finansiella instrument
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga
fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir
part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade
immateriella tillgångar. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar är mellan
3-7 år efter en individuell bedömning av nyttjandetiden.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört
i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Materiella anläggningstillgångar
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda,
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll
redovisas som kostnader.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen
när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet
från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom
räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid.
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten
det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Fordringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt
att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis
till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det
lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Derivatinstrument
Hallandstrafiken utnyttjar derivatinstrument för att
hantera ränterisken som uppstår vid upptagande
av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner til�lämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan
säkringsinstrumentet och den säkrade posten,
liksom även företagets mål för riskhanteringen
och riskhanteringsstrategin avseende säkringen.
Bolaget dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande,
av huruvida de derivatinstrument som används i
säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva
när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Likvida medel
Bolaget har likvida medel på koncernkonto hos
Region Halland. Dessa klassificeras som fordran/
skuld i balansräkningen och som likvida medel i
kassaflödesanalysen.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal
(operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Dokumenterade säkringar av bolagets räntebindning
(säkringsredovisning). Avtal om en så kallad ränteswap
skyddar bolaget mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller Hallandstrafiken AB en fast ränta och
det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i
posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som
inte är dotterföretag men där bolaget direkt eller
indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande
inflytande.

De transaktioner som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning värderas löpande i enlighet med
lägsta värdets princip, varvid de värdeförändringar
som uppkommer inom ramen för lägsta värdets
princip omedelbart redovisas i resultaträkningen.
Värdeförändringar på derivatinstrument som utgör
kortfristiga och långfristiga skulder och inte uppfyller
kriterierna för säkringsredovisning redovisas i olika
poster i resultaträkningen beroende på syftet med
innehavet av derivatinstrumentet.

I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av
vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Ränteinstrument redovisas i posten Räntekostnader
och liknande resultatposter. Upplupna intäkter och
kostnader hänförliga till derivattransaktioner redovisas brutto i balansräkningen.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt,
förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt.

Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om:
• säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas
eller löses in; eller
• säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som
avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen, utom i de fall säkringsrelationen fortlever i
enlighet med koncernens dokumenterade strategi
för riskhantering.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar
sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller
som är aviserade och med stor säkerhet kommer
att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen,
redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
I bolaget redovisas - på grund av sambandet
mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver,
som en del av de obeskattade reserverna.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas
som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra fordringar.
16

Statsbidrag erhålls även för halva leasingkostnaden för 3 tåg. Resterande bidrag upp till totalramen betalades ut i december 2017, totalt 20,7 mkr.
Förutom den del av beloppet som redovisades
som en minskad leasingkostnad 2017 reserverades
resterande bidrag som en skuld i balansräkningen
för avräkning mot framtida leasingkostnader.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas
som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal
eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön,
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro samt förmåner i form av periodbiljett, lunchkuponger och friskvårdsbidrag. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då
det finns en legal eller informell förpliktelse att
betala ut en ersättning.

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I Hallandstrafiken förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer
betalar företaget fastställda avgifter till ett annat
företag och har inte någon legal eller informell
förpliktelse att betala något ytterligare även om
det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt
med att de anställdas tjänster utförts.

NKI
Kundnöjdhetsindex mäts genom en telefonundersökning som genomförs en gång per månad där 100 personer får svara på 18 frågor och
där svaren graderas 1-5. Svaren kategoriseras
i kund och allmänhet och redovisas i procent.
Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då någon beslutar att avsluta en anställning före den normala
tidpunkten för anställningens upphörande eller då
en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig
avgång i utbyte mot sådan ersättning.

Bolaget redovisar inte någon uppskjuten skattefordran
på underskottsavdrag då möjligheten att realisera
detta mot framtida skattepliktiga vinster historiskt har
bedömts begränsad. Bolaget har inget vinstsyfte och
budgeterar årligen med ett nollresultat och nivån på
driftsbidraget från Region Halland erhålls i normalfallet utifrån att bolaget ska få full kostnadstäckning. Även
kommande års budget visar på ett nollresultat för verksamheten. Vår bedömning är att det i framtiden fortsatt
är osäkert i vilken omfattning underskotten kommer att
kunna nyttjas varför någon uppskjuten skattefordran
på underskottsavdrag ej har redovisats.

Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en
kostnad när företaget har en legal eller informell
förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av
den ersättning som skulle krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen.
Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det
finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor.

Bolaget aktiverar utgifter till följd av utveckling av ett
identifierbart och unikt biljett- och betalsystem med
tillhörande CRM- och rapportsystem när det finns
förutsättningar och/eller är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella anläggningstillgången för användning och när det kan göras
sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar. Det är anskaffningsvärdet som aktiveras och
i kostnaderna ingår personalkostnader för internt
arbete inom utvecklingen samt externa kostnader.
Företagsledningen gör bedömningar avseende tillgångens nyttjandeperiod och påbörjar avskrivning
från den tidpunkt då tillgången har tagits i bruk. Företagsledningen följer löpande tillgångens tekniska
utveckling för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov eller behov att ersätta tillgången.

Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer
som det statliga stödet är avsett att kompensera.
Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.
Statsbidrag erhålls för att driva tågtrafik på de sk
länsjärnvägarna. Dessa bidrag löpte tom 2015 för
Viskadalsbanan samt med viss reduktion fram till
2018 för Krösatåget. Därefter har en mindre justering betalats ut under 2019.
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Not 3 Övriga rörelseintäkter

Skolkort
Skolskjutstrafik
Anropsstyrd trafik
Statsbidrag
Övrigt
Summa

Not 7 Arvode till revisorer
2020

2019

28 962
126 611
216 432
383
5 505

29 446
130 649
241 581
164
5 943

377 894

407 783

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens 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 arbetsuppgifter.
Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB
Revisionsuppdraget
Skatterådgivning

Not 4 Driftbidrag
Driftbidrag från Region Halland
Extra Driftbidrag från Region
Halland pga pandemin
Summa

2020
490 500

2019
474 000

366 000

0

856 500

474 000

Summa

Driftbidraget är redovisat som en intäkt i resultaträkningen.
Not 5 Trafikkostnader

Summa

2020
810 616
198 089
123 663
13 395

2019
787 216
222 143
128 182
6 743

1 145 763

1 144 284

Återstående kostnader
leasingavtal inom 1år
Återstående kostnader
leasingavtal år 1–5
Återstående kostnader
leasingavtal > år 5
Summa
Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

2019

46 761

51 680

112 174

160 637

69 495
228 431

78 266
290 583

45 256

312
27

320
44

339

364

2020

2019

51
35

51
34

86

85

1 467
38 814

1 456
34 816

40 280

36 272

229

223

2 437

2 201

12 944

12 298

15 610

14 722

Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och
pensionskostnader
55 891

50 994

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och andra
ersättningar
Styrelse och VD
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse
och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga
anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag
och avtal

Not 6 Operationella leasingavtal
2020

2019

Not 8 Anställda och personalkostnader

I april 2020 fattade Region Halland beslut om att täcka
underskottet i bolaget som uppstår till följd av pandemin genom ett utökat driftbidrag. Det extra driftbidraget
består också av en överkompensation i syfte att konsolidera bolaget ekonomiskt 2020. Storleken på det utökade
driftbidraget fastställdes i samband med bokslutsarbetet
till 366 mkr.

Linjelagd trafik
Anropsstyrd trafik
Skolskjutstrafik
Övriga kostnader

2020

Könsfördelning bland
ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga
ledande befattningshavare
Andel män bland övriga
ledande befattningshavare

48 423

45%
55%

45%
55%

50%

56%

50%

44%

Avgångsvederlag till VD:
Vid uppsägning från bolagets sida är VD utöver lön
under uppsägningstiden (6 månader) berättigad till
ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner.
Med månadslön avses den vid uppsägningen gällande
månadslönen före skatteavdrag, dock ska inte andra
löne- eller anställningsförmåner inräknas. Rätten till
avgångsvederlag bortfaller från och med den dag då
VD fyller 65 år.

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av 12 hyrda tåg, 2 företagsbilar och
hyra av lokaler. Avtal om leasing av 2 bilar tecknades i
mars 2020 och löper på 3 år. När det gäller hyra av tåg
finns två avtal, ett omfattande 3 tåg (löper tom år 2036)
och ett gällande 9 tåg (gäller tom 2023 därefter ev förlängning med 5 år var gång).
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Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
– Inköp
– Försäljningar och
utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
– Försäljningar och
utrangeringar
– Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat
värde

2020

2019

163 178
17 652

158 368
4 811

-5 213

0

175 617

163 179

-118 100

-104 173

5 213
-12 515

0
-13 927

-125 402

-118 100

50 215

45 079

Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

Redovisade belopp
Verkliga värden

2020
0
-25 033

2019
0
-22 699

Summa

-25 033

-22 699

Not 11 Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt

2019

0
0
0

0
0
0

38 510

0

38 510

0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

0
-3 693

0
0

-3 693

0

Utgående redovisat värde

34 818

0

Ingående nedlagda
kostnader
Under året nedlagda
utgifter
Omfört till immateriella
anläggningstillgångar

Upplysning om verkliga värden
Hallandstrafiken AB har via ägaren Region Halland 2012
tecknat en ränteswap (derivat) om nominellt 138 529 766 kr
och med löptid fram till och med december 2034. För
vidare upplysning om användning av derivat se not 1.

2020

2019
0

Not 13 Pågående nyanläggningar avseende
immateriella anläggningstillgångar

Not 10 Verkligt värde på derivatinstrument

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt

2020
0

Ingående anskaffningsvärden
Överföring från pågående
nyanläggningar imm anl tillg
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2020-12-31

2019-12-31

27 827

14 576

16 664

13 251

-38 510

0

5 981

27 827

Not 14 Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående nedlagda
kostnader
Under året nedlagda
utgifter
Utgående nedlagda
utgifter

2020

9 344

6 569

5 474

2 775

14 818

9 344

2019

Procent

Belopp
163 428

Procent

Belopp
14 980

Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej avdragsgillt negativt räntenetto
Under året utnyttjande av tidigare
års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång

21,40
21,40
21,40

-34 974
-205
-1 524

21,40
21,40
21,40

-3 206
-1 028
-1 627

Redovisad effektiv skatt

0,00

Redovisat resultat före skatt

36 703
0

5 861
0,00

0

I Hallandstrafiken AB finns underskottsavdrag per 2020-12-31 på 43 827 tkr. Någon uppskjuten skattefordran har
ej redovisats.
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Not 15 Andelar i intresseföretag
Namn

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört värde
2020-12-31

Bokfört värde
2019-12-31

2

3

30

30
30

30
30

Org nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556467-7598

Stockholm

55 936

-3 580

Samtrafiken AB
Namn
Samtrafiken AB

Skillnaden mellan bokfört värde och bolagets andel i intresseföretagens eget kapital uppgår till 950 tkr (1 013 tkr).
Not 16 Fordringar Region Halland

Not 19 Likvida medel

2020-12-31
92 700
0

2019-12-31
92 700
0

Utgående värde
fordringar Region Halland

92 700

92 700

Utgående redovisat värde

92 700

92 700

Ingående värde
Årets förändring

2020-12-31

2019-12-31

Kassamedel
Koncernkonto

53
-10 218

200
12 904

Likvida medel i
kassaflödesanalysen

-10 165

13 104

Bolaget har likvida medel på koncernkonto hos Region
Halland. Dessa klassificeras som fordran/skuld i balansräkningen och som likvida medel i kassaflödesanalysen.

Hallandstrafikens ägare fattade under 2004 beslut att
dels genom ett villkorat aktieägartillskott tillskjuta kapital
för att möjliggöra finansiering av utökning av tågtrafiken
på Västkustbanan genom anskaffning av tre Öresundståg, dels att ikläda sig ett solidariskt borgensansvar för
finansieringen av den utökade trafiken. Av de 85,5 mkr i
aktieägartillskott reglerades 42,8 tillbaka till kommunerna
2012 då Region Halland blev ensam ägare till bolaget.
Under 2014 beslöt Region Halland att skjuta till ytterligare
kapital i form av ett aktieägartillskott på 50 mkr.

Not 20 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 2 500 st aktier med
kvotvärde 1 000 kr.
Not 21 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Not 17 Kortfristiga fordringar Region Halland
Kundfordringar
Fordran extra driftbidrag
Utgående redovisat värde

2020
13 639
171 000

2019
41 079
0

184 639

41 079

Löneskuld, semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Biljettintäkter
Ersättningar till trafikföretag
Reglering Västtrafik
Upplupna driftskostnader
Öresundståg
Bidrag Trafikverket leasing tåg
Elbusspremie
Reglering skolkort
Övriga poster

I april 2020 fattade Region Halland beslut om att
täcka underskottet i bolaget som uppstår till följd av
pandemin genom ett utökat driftbidrag. Det extra driftbidraget består också av en överkompensation i syfte
att konsolidera bolaget ekonomiskt 2020. Storleken på
det utökade driftbidraget fastställdes i samband med
bokslutsarbetet till 366 mkr. Under 2020 utbetalades
195 mkr av det utökade driftbidraget, resterande del
redovisas som kortsiktig fordran på ägaren.

Summa

2020-12-31 2019-12-31
3 173
32 206

3 371
31 616

2 923
6 256

2 077
22 539

44 558

59 603

12 468
8 420
6 689
0
2 127

13 943
11 578
0
2 045
1 518

73 689

66 249

Not 22 Disposition av vinst eller förlust

Not 18 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
IT systemunderhåll
Trafikkostnader
Övriga förutbetalda
kostnader
Upplupna biljettintäkter

2020-12-31 2019-12-31
2 421
1 433
1 944
1 438
18 115
23 632
10 955
9 341
10 549
1 321

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande
stående vinstmedel (kronor):

2020-12-31

balanserad vinst
årets vinst

94 718 415
163 427 626
258 146 041

disponeras så att
i ny räkning överföres

20

258 146 041

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under inledningen av 2021 fortsätter verksamheten att starkt påverkas av det minskade resandet till följd av pandemin.
Det kan redan konstateras att företaget kommer att dras med kraftigt minskade intäkter även 2021 även om varaktigheten
är svårbedömd. Ägaren har genom beslut garanterat bolaget ekonomiskt stöd även 2021 för att täcka de negativa konsekvenserna av intäktsbortfallet.
Företaget har efter balansdagen inte kännedom om några andra väsentliga händelser som påverkar bolaget. Det har
heller inte beslutats om några viktiga förändringar i verksamheten.
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Not 24 Underskrifter

Hallandstrafiken AB
556225-2998
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.
Falkenberg

Andreas Almquist
Verkställande Direktör

Gösta Bergenheim
Ordförande

Per Stané Persson
Vice Ordförande

Lovisa Ljungberg

Catharina Berghorn

Tommy Rydfeldt

Lars Björk

Christina Heikel

Lars Gustafsson

Christoffer Johansson

Cecilia Häägg
Arbetstagarrepresentant

Heléne Bäck
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Thomas Widarsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Rebecka Alfredsson
Auktoriserad revisor
22

23

24

