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Hållbarhetsredovisningen redovisar hur Hallands-
trafiken arbetar med hållbarhetsfrågor samt 
vilket resultat det arbetet har lett till under 2021. 
Syftet med redovisningen är att ge en balanserad 
bild av verksamhetens hållbarhetsarbete och 
belysa både positiva aspekter, resultat samt risker 
och framtida utmaningar.

Detta är Hallandstrafikens Hållbarhetsrapport för 
räkenskapsåret 2021.

Hallandstrafikens hållbarhetsarbete vilar på tre 
grundpelare, MILJÖMÄSSIG-, SOCIAL- OCH EKO-
NOMISK HÅLLBARHET. Dessa områden är ömse-
sidigt beroende av varandra och finns också med 
som en röd tråd i Region Hallands Tillväxtstrategi.

Även 2021 visade sig bli ett speciellt år för Hallands-
trafiken, precis som övriga delar av samhället så 
var påverkan av pandemin och restriktioner från 
myndigheter stor. Resandet har legat på rekord-
låga nivåer vilket resulterade i kraftigt minskade 
biljettintäkter. 

Under den pågående pandemin har fokus i 
Hallandstrafikens hållbarhetsarbete, och verk-
samheten generellt, varit mer koncentrerat på det 
sociala perspektivet. 

Trots restriktioner och rekommendationer att undvika 
kollektivtrafiken under långa perioder föregående 
år så finns det en stor grupp människor som är 
beroende av kollektivtrafiken för att kunna ta sig 
till jobb och studier. Det är för den gruppen, som 
verkligen måste åka med oss, som det har varit  
så viktigt att upprätthålla verksamheten. 

Ambitionen har varit tydlig, trots stora ekonomiska 
utmaningar ska trafiken rulla och med ett oförändrat 
utbud. Med ekonomiskt stöd från Hallandstrafikens 
ägare, Region Halland, har detta varit möjligt. 
Men också tack vare en fantastisk personal som 
möter kunderna där ute varje dag. 

Under 2021 har också ett stort fokus legat på 
trygghet och säkerhet. Mycket tid, kraft och  
resurser har lagts på att försöka undvika trängsel 
och minska smittspridningen ombord på våra 
fordon. Förutom ett oförändrat utbud har för-
stärkningsbussar legat i standby för att kunna 
sättas in där det uppstår trängsel. Resenärer som 
inte har haft möjlighet att skaffa sig ett munskydd 
har kunnat hämta ut ett sådant på någon utav 
Hallandstrafikens Kundservicebutiker. Dessutom har 
fordonen städats extra noga och handsprit har 
funnits tillgängligt ombord.

Trots ytterligare ett år med väldigt speciella 
förutsättningar, och kanske lite extra just därför, 
så är vi på Hallandstrafiken väldigt stolta över 
det hållbarhetsarbete som har bedrivits och nu 
sammanfattas i den här hållbarhetsredovisningen. 

 
 
Andreas Almquist 
VD, Hallandstrafiken
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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 kommun- 
invånare att bo kvar på landsbygden och jobba i 
staden eller tvärtom.

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

• Genom att många åker tillsammans minskar 
trängseln 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 tillgänglighets-
anpassning inte kan åka i den allmänna kollektiv-
trafiken 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 arbetar 
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:

Detta är Hallandstrafiken

• Huvudkontor i Falkenberg
• 89 anställda
• 121 busslinjer
• 4 tågsystem (Öresundståg, Västtågen, 

Krösatåg och Pågatåg). 
• 3 400 hållplatslägen
• 6 020 följare på Facebook
• 1 290 följare på Instagram
• 464 följare på Linkedin

Hallandstrafiken under en dag
 

• 33 000 resor med tåg och buss i hela 
Halland.

• Våra bussar och tåg kör ca 7 000 mil.
• 4 767 resor med beställningstrafik.
• 12 000 användare av appen.
• 2 000 besökare på hemsidan.
• 45 chattar på hemsidan. 
• 93 samtal till Kundservice.
• 1 400 samtal till Beställningscentralen.

4 5
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Hållbarhetsredovisningen är ett sätt att beskriva hur bolaget arbetar med hållbarhetsfrågor och att redovisa 
resultatet av detta arbete.

Den här rapporten avser Hallandstrafiken AB för verksamhetsåret 2021. Det är styrelsen i bolaget som ansvarar 
för innehållet i hållbarhetsrapporten.

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 sammanblandning 
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.
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 landsbygden 
respektive tågtrafik på regionala järnvägar och Väst-
kustbanan.

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 studiependling, men finns också till för att 
täcka behov av service- och fritidsresor.

Via uppdragsavtal har Hallandstrafiken också 
ansvaret 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.
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5.1 REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2035
Det övergripande styrdokumentet i Halland är den 
Regionala utvecklingsstrategin. Här återfinns Hallands 
vision – bästa livsplatsen. Den regionala utvecklings-
strategin är en övergripande och långsiktig plan för 
hur Halland ska utvecklas. Med strategin som kompass 
och beslutsstöd i en komplex och snabbrörlig tid kan 
olika aktörer i Halland i nästa steg bidra genom sina 
planer, budgetar, visioner och vägval så att vi tillsammans 
bygger det samhälle vi vill leva i. Hallands vision är att 
vara den bästa livsplatsen och det ska ske på ett sätt 
som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

5.2 STRATEGI FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT 2021 - 2028
Hallands strategi för hållbar tillväxt beskriver hur hela 
Halland ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt, där 
perspektiven är ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Tillväxtstrategin syftar till att samla och vägleda halländsk 
genomförandekraft och behöver ägas och bäras av 
många. Det är genom att samla olika aktörers utvecklings-
krafter mot gemensamt mål som Halland kan bli en region 
som växer hållbart. I strategin beskrivs vikten av god 
tillgång till en miljövänlig och energieffektiv kollektivtrafik 
vilken möjliggör attraktiva livs- och boendemiljöer. 

Styrande strategier5.
5.3       REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2021 - 2025
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken med utblick mot 2040 
– 2050. I programmet finns fastställda mål tillsammans med principer och riktlinjer kring hur kollektivtrafiken 
ska utvecklas. Programmet inrymmer både en långsiktig och strategisk del och en mer konkret beskrivning 
av kollektivtrafiken på kortare sikt. I programmet synliggörs det långsiktiga målet om att kollektivtrafiken ska 
bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Målet tydliggör hur nära kollektivtrafiken är förenat 
med samhällsutvecklingen i stort och att kollektivtrafiken i sig inte är ett mål utan ett verktyg. 

5.4 KOLLEKTIVTRAFIKPLAN
Kollektivtrafikplanens syfte är att, utifrån strategiska val och prioriteringar beskriva hur Hallandstrafiken 
omsätter målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Här beskrivs det operativa genomförandet, 
exempelvis linjeförändringar och turutbud för det kommande året med utblick ytterligare två år framåt.  
Hallandstrafikens vision är att skapa ”världens bästa kollektivtrafik – för hallänningarna”. Verksamhetens 
prioriterade mål är att nå en ökad marknadsandel, det vill säga att en större andel ska välja att åka kollektivt 
jämfört med bilen som färdmedel. 

5.5 UPPFÖLJNING 
I kollektivtrafikplanen görs en årlig uppföljning av målbilden samt även löpande uppföljning genom Hallands-
trafikens 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. I kollektivtrafikplanen redovisas verksamhetens prestanda utifrån 
utvalda nyckeltal kring exempelvis marknadsandel, resande och nöjd kund.

Följande avsnitt beskriver de för Hallandstrafiken bakomliggande och styrande strategierna. 
Syftet med detta kapitel är att ge en beskrivning och insikt i struktur, sammankoppling samt 
innehåll i de styrande bakomliggande strategierna.

9
8
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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 Stockholm.

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  
arrangemang och mötes- 
platser. Huspriser i Halland.

Uppföljning till  
Tillväxtstrategin

En koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende 
transporter.

Andel förnyelsebar energi,  
Koldioxidutsläpp

Uppföljning till 
Tillväxtstrategin

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 trafikkostnader Hallandstrafikens  
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 tillgänglighets-
anpassas.

Hållplatsregister 
Hallandstrafiken

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

Antal och procentandel  
tillgänglighetsanpassade  
hållplatser med mer än 20 
påstigande.

Hållplatsregister 
Hallandstrafiken

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

Kollektivtrafikplan

HALLAND SKA VARA EN MER ATTRAKTIV, INKLUDERANDE OCH KONKURRENSKRAFTIG  
REGION ÅR 2030 ÄN ÅR 2014

RESANDET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN SKA ÖKA OCH VARA ATTRAKTIVT 

KOLLEKTIVTRAFIKEN I HALLAND SKA BIDRA TILL HÖG ATTRAKTIVITET OCH EN  
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

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

5.6 UPPFÖLJNING
Nedan redovisas målen, de indikatorer som ska mäta måluppfyllnad, samt i vilket dokument som det följs upp.
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En del av vad 
vi gjort 2021

JUNI 
HALLANDSTRAFIKEN LABS
I juni tog vi fram den digitala fokus-
panelen Hallandstrafiken Labs. Den 
består av våra kunder och några av 
oss från Hallandstrafiken, och till-
sammans vill vi utveckla Hallands-
trafiken. I forumet ställer vi frågor 
i videoformat till våra kunder, som 
sedan får bidra med sina tankar och 
idéer. 

JANUARI 
MUNSKYDD
Folkhälsomyndigheten gick ut med 
rekommendationen om att använda 
munskydd i kollektivtrafiken under 
vissa tider på dagen, från och med 
den 7 januari. Vi erbjöd våra kunder 
att kostnadsfritt hämta ut ett mun-
skydd i någon av våra butiker mot 
uppvisande av biljett.

MARS 
MONTERING AV SKYDDSGLAS
Skyddsglas monterades på alla 
bussar för att säkra arbetsmiljön 
för våra förare. Vi kunde därefter  
påbörja arbetet med att öppna 
framdörrarna på bussarna. Då 
kunde vi  börja sälja enkel- och 
24-timmarsbiljetter på papper i 
det nya systemet ombord. Kunderna 
kunde även blippa och aktivera 
sina biljetter på bussen igen.

MAJ
BILJETTEN 10X24 TIMMAR
Den 5 maj lanserade vi biljetten 
10x24 timmar i appen. Det är 
en flexibel biljett till den nya 
vardagen. Den ger kunden 
tio 24-timmarsbiljetter som 
man har 30 dagar på sig att 
använda.

APRIL 
NYA BILJETTAUTOMATER
Under våren arbetade vi 
även med att få alla nya 
biljettautomater på plats.

FEBRUARI 
NYTT BILJETTSYSTEM
I februari bytte vi biljett-
system fullt ut. Det innebar 
nya plastkort och biljtter 
som ställs ut i det nya 
systemet. Även gamla 
Mina sidor ersattes med 
Mitt konto. 

junimajaprilmarsfebjan

Det har under 2021 hänt en mängd saker inom Hallandstrafikens 
verksamhet och nedan beskriver vi de viktigaste händelserna.

6.

AUGUSTI  
VISKADALSBANAN RUSTAS UPP
På grund av upprustning av Viska-
dalsbanan stängdes banan den 9 
augusti och kommer vara stängd ett 
år framåt. Det kommer vara buss-
ersättning under perioden.

JULI 
SOMMARBILJETTEN
Vi erbjöd återigen våra kunder 
den populära Sommarbiljetten.                        
Med samma giltighet som  
tidigare år, från den 15 juni till 
den 15 augusti i hela Halland.  

OKTOBER  
SENIORKORTET BLEV 
SENIORBILJETTEN
Alla seniorer som har 
haft ett gammalt grönt 
seniorkort har nu fått en 
ny seniorbiljett. En stor 
fördel är att kunden nu 
kan välja att ha biljetten 
i appen. 

SEPTEMBER 
HANDDESINFEKTION
I september började vi montera 
handdesinfektion ombord på 
våra stadsbussar.

DECEMBER 
LÅNA UT BILJETTEN
Från den 1 december 
finns möjligheten för 
våra kunder att låna ut 
sin 30- och 365 dagars-
biljett som gäller inom 
Halland. Detta kan de 
göra i appen och på 
Mitt konto. De kan även 
överlåta (ge bort) sin 
biljett till någon annan.

NOVEMBER 
25% RABATT
För att locka nya kunder 
att testa kollektivtrafiken 
erbjöd vi 25% rabatt på 
alla biljetter mellan den 
15–28 november.

decnovsep oktaugjuli

12 13
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Den miljö- och klimatmässiga dimensionen av håll-
barhet innebär att vi aktivt arbetar för att utföra vårt 
uppdrag med så litet miljö- och klimatmässigt avtryck 
som möjligt. Vi har uppnått målet om 100% fossilfria 
bränslen i kollektivtrafiken (exkl. HNJ-banan). Som ett 
steg i det miljö- och klimatmässiga arbetet driftsattes 
16 stycken elbussar i Halland under 2020. Vilket fick ett 
mycket positivt mottagande, utfall och effekt. Det fort-
satta klimatarbetet handlar till stor del om att öka be-
läggningsgraden ombord på fordonen för att minska 
de totala utsläppen i samhället. För den miljömässiga 
delen är det av vikt att fortsätta elektrifieringen av 
fordonsflottan, vilket medför stor positiv påverkan på 
speciellt stadsmiljön.  

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 högre luftkvalitet, minskat buller,  
minskat behov av väginfrastruktur och skapa mer 
utrymme att utveckla den byggda miljön åt människan.

Resandet med kollektivtrafik i Halland har under ett 
flertal år ökat, men till följd av pandemin har resande-
utvecklingen under 2021 minskat.

Målet för 2030 är en resandeutveckling till 39 miljoner 
resor, vilket är ett högt satt mål mot 2021 års siffra på 
11,2 miljoner resor. Orsaken till den negativa resande-
utvecklingen är den pågående Corona-pandemin 
som började att påverka vår trafik i mars 2020, för att 
fortgå under hela trafikåret 2021. 

Marknadsandelen, d.v.s. andelen resor med kollektiv-
trafik av totalt antal motoriserade resor, visar på  
kollektivtrafikens konkurrenskraft. I Halland har kollektiv-
trafikens marknadsandel ökat under de senaste åren  
men var under 2021 oförändrad mot 2020, dvs. 12,4 %. 
Orsaken till den oförändrade marknadsandelen är    
även det en direkt effekt av pågående pandemi med 
minskat arbets- och studiependlande.

Från 15 juni 2020 uppnår vi målet 100% fossilfria driv-
medel för den allmänna kollektivtrafiken, exkluderat 
tågtrafiken på Halmstad-Nässjö järnväg som är en 
oelektrifierad 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 100 % av Hallandstrafikens 
busstrafik utförts med fossilfria drivmedel under 2021 
vilket innebär uppnådd målsättning. 

”Genom hållbart resande bidrar vi till att bekämpa 
klimatförändringar”

7.1 INRIKTNING FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ
Den klimatmässiga dimensionen på hållbarhet inne-
bär att kollektivtrafiken kan bidra till att minska  
användningen av fossila bränslen och ökad energi-
effektivitet om bilister övergår till att åka kollektivt, 
förutsatt att bilarna drivs med fossila bränslen.

För bussar i allmänhet är den mest betydande klimat-
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 varken miljö- eller klimat-
mässigt motiverat att bedriva trafiken. För en mer 
resurs- och energieffektiv busstrafik bör framkom-
lighetsåtgärder  prioriteras i form av bussgator/filer, 
signalprioritering med mera.

7.2 VÅRA KLIMATMÅL 
Sammanställning av de klimatmål som framtagits i 
Trafikförsörjningsprogrammet samt Kollektivtrafikplanen.

Målet fler elbussar återfinns ej i Regionalt Trafik-
försörjningsprogram. Fler elbussar är ett angrepps-
sätt utifrån övergripande mål inom två perspektiv. Att 
uppnå en koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende 
transporter samt skapandet av attraktiva stadsmiljöer 
med mötesplatser som främjar företagsamhet, inno-
vationer och kultur.

• 100% fossilfria bränslen, exkluderat Krösatåg

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

• Fler elbussar inom stadsbusstrafiken 2030.

• Elbussar inom regionbusstrafiken 2030.

Miljö- och klimatmässig 
hållbarhet7.
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7.3 UPPFÖLJNING
Uppsatta klimat- och miljömål följs årligen upp i Tillväxtstrategin respektive Kollektivtrafikplanen.  
Fordonsdatabasen FRIDA används för uppföljning av fordonskilometer med förnybara drivmedel.

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. Arbetet med att ta fram en egen miljö- och klimatpolicy för Hallandstrafiken är planerat att påbörjas  
under 2022.

”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:

• Höjda bränslepriser med anledning av ett ökat behov av förnybara drivmedel inom transportsektorn. Vilket har med-
fört en kraftig prisutveckling som innebär stora ökade kostnader för Hallandstrafikens verksamhet.

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

• Minskat resande med minskad marknadsandel 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 (2022)

Utsläppsnivåer Fordonsdatabasen FRIDA

Antal elfordon Fordonsdatabasen FRIDA

14
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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 beskrivs på nästa sida, är de mål som tas upp i det regionala Trafikförsörjnings-
programmet. 

Agenda 2030
- FN:s globala mål8.

FN antog under 2016 Agenda 2030 som innehåller 17 globala hållbarhetsmål, 
SDG (Sustainable Development Goals). Varav fyra av dessa mål även ingår i 
Hallandstrafikens miljö- och klimatarbete.
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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 aktivitet 
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 möjligheter 
för uppställning och låsning av 
cyklar bidrar till ökad förut-
sättning 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 miljö-
påverkan samt 

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

Bekämpa klimatförändringarna

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 särskilda 
kollektivtrafiken minskar ojäm-
likheter gällande transport-
möjligheter och möjliggör 
människors förflyttning oavsett 
bakgrund eller förutsättningar.

Växande städer kan skapa 
nya möjligheter för ekonomisk 
tillväxt, men också bidra till 
sociala klyftor och påfrestningar 
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 grader, 
och helst under 1,5 grader, be-
höver de globala växthusgas-
utsläppen snabbt minska för 
att senast under seklets andra 
hälft vara kring noll. Om fler 
väljer att resa med kollektiv-
trafiken, minskas utsläppen av 
växthusgaser i Halland. Trafik-
försörjningsprogrammets mål 
om att öka marknadsandelen 
för kollektivtrafiken till minst 30 
% år 2030 har en direkt kopp-
ling till mål 13.

Kollektivtrafiken i Halland är till 
för alla. Den skapar mötes-
platser, 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 kollektiv- 
trafiken till bättre och hälso-
sammare miljöer genom att 
minska avgas- och bullernivåer. 

Vår satsning på elektrifiering 
av stadsbusstrafik bidrar  
ytterligare.

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 kollektiv-
trafiken istället för bilen minskar 
utsläppen av växthusgaser.

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 
genom 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 fritids-
aktiviteter.

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 
rekommendationer.

Ett löpande arbete sker med till-
gänglighetsanpassning av håll-
platser runt om i länet. Under 2021 
har Veddige station  byggts  om till 
bytespunkt med utökad resenärs-
service. Detta innebär en högre 
standard gällande exempelvis 
väderskydd, realtidsinformation   
och parkeringsmöjlighet för cykel. 
Därutöver har ett flertal 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 
och reflexsnurror på hållplatser 
där belysningen är ringa eller 
obefintlig.

Hallandstrafiken implementerar 
successivt krav på arbetsrättsliga 
villkor för förare enligt Upphand-
lingsmyndighetens rekommen-
dation i våra avtal.

Det är viktigt att våra resenärer 
upplever att man kan känna sig 
trygg när man reser med oss. 6,1 
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 
fortsatt arbetet med utveckla och 
implementera störningshanterings- 
processen för att snabbt, effektivt 
och korrekt få ut störningsinformation 
till våra resenärer.

Att öka nöjdheten bland kunder och 
allmänhet är en fortsatt betydande 
utmaning för Hallandstrafiken, 
vilket också har koppling till målet 
om en ökad marknadsandel.

*Kollektivtrafikbarometern är en 
undersökning som genomförs av 
branschorganisationen Svensk 
Kollektivtrafik. Undersökningen 
baseras 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.
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 utnyttjande-
graden samt medför större social distansering.

• Förändrade resandemönster i spåren av pandemin.

• Ökade biljettpriser med anledning av ökade drivmedelskostnader.

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.
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Varje dag, året om, driver cirka 
90 medarbetare planering och 
utveckling av kollektivtrafiken i 
Halland. Det är en mångfacetterad 
verksamhet som innehåller trafik-
planering, försäljning, kommunika-
tion, information till våra kunder 
och mycket, mycket mer. Det är av 
stor vikt att medarbetarna trivs, 
både när det gäller intressanta 
uppdrag, kompetensutveckling, 
god löneutveckling, gott ledarskap, 
god arbetsmiljö med mera. För att 
säkra kompetensförsörjningen och 
vara en attraktiv arbetsgivare är 
ovanstående exempel på viktiga 
framgångsfaktorer i konkurrensen 
om de, för oss, bästa medarbetarna. 

Föregående år har varit ett år 
som påverkat Hallandstrafikens 
verksamhet och därmed personal 
i mycket hög grad, likt de flesta 
arbetsplatser i landet. Det har 
varit en fortsatt osäkerhet kring 
verksamheten, hur kollektivtrafiken 
kommer att klara eventuella om-
ställningar utifrån tänkbara res-
triktioner. Även om medarbetarna 
sedan tidigare arbetat upp rutiner 
kring pandemin har det haft en 
fortsatt stark påverkan. Beslutet 
att verksamheten ska fortsätta 
bedrivas som innan för att upp-
rätthålla kollektivtrafikens viktiga 
samhällsfunktion har kvarstått. 

För att möta behov och krav, 
både befintliga och nya, från våra 
kunder, behöver vi engagerade 
och motiverade medarbetare. Det 
kräver i sin tur ett gott ledarskap 
som tillsammans med medarbetarna 

driver utvecklingen i verksamheten. 
Ledarskapsprogrammet som på-
börjades 2020 återupptogs under 
2021. En viktig del har varit att 
arbeta med organisationskulturen 
och dess betydelse för framdrift, 
utveckling av verksamheten och 
hög kundnöjdhet när det gäller 
våra tjänster. En enkätundersök-
ning, i syfte att mäta organi-
sationskulturen, genomfördes i 
hela organisationen under våren. 
Uppföljningar med workshops 
genomfördes, först på distans och 
senare under hösten även på 
arbetsplatsen. I november hade 
vi en gemensam konferens. Här 
jobbade vi med värderingsarbete, 
lagplattformar och målstyrning. 
Det var ett sammansvetsat gäng 
som kom tillbaka till jobbet och 
vardagen igen.

Hallandstrafiken befinner sig, trots 
pandemin, i ett utvecklingsskede 
där kompetensförsörjningen är en 
central del. Bland annat identifie-
rades nya kompetensbehov inom 
IT-avdelningen. IT är med i alla 
våra verksamhetsprocesser och 
en utredning har gjorts gällande 
vad som ska göras i egen regi 
kontra externa leverantörer. Under 
året har verksamheten utökats 
med infrastrukturspecialister och 
IT-tekniker. Rekrytering är även 
påbörjad av kompetensområdet 
BI/Data Warehouse. 

Arbetsmiljön har självklart påver-
kats av pandemin. Olika säker-
hetsrutiner har inrättats såsom, 
anpassningar i egna lokaler och 

distansarbete, där så är möjligt. 
Digitala möten har blivit en vana 
för alla. Det gäller verksamhetsmöten, 
men även möten med kollegor. Det 
har blivit det nya sättet att jobba 
och 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. I dessa samtal har arbets-
belastning diskuterats, om denna 
varit rimlig och fungerat väl trots 
distansarbete, säkerställt att med-
arbetarna kunnat nå sina kollegor 
och att gränsen mellan arbete och 
fritid fungerat. Efter sommaren var 
glädjen stor när vi kunde återgå till 
det ”nya normala”. Dock kunde vi se 
en fördel med distansarbetet, så  
arbetsgivaren valde att ge alla 
medarbetare med tjänster som 
tillät det, möjlighet att arbeta två 
dagar på distans. Det mottogs 
positivt.

Under året har de flesta gemen-
samma trivselaktiviteterna tyvärr 
uteblivit så den goda hälsan har 
arbetsgivaren främjat främst 
genom att ge bland annat frisk-
vårdsbidrag. Dock kan konstateras 
att höstens övningar med kultur- 
och värderingsarbete har fått stort 
genomslag och samarbetet internt 
och externt har fått nytt fokus. Det 
lär gynna vårt arbete mot visionen:

 ”Världens bästa kollektivtrafik – för 
hallänningarna” 

Personal10.

”Ett sammansvetsat gäng kom tillbaka till jobbet efter den gemensamma konferensen.”
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JOBBRESAN BÖRJAR HOS 
HALLANDSTRAFIKEN!

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

10.1 MEDARBETARE I SIFFROR

Kvinnor
Män

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

Kvinnor
Män

Ålder - procent

Antal tillsvidareanställda

Ledningsgrupp - procent

15

27

58

53

36

5050

23
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KRISTOFFER ARVIDSSON
THONÄNG

Ålder:
37

Arbetsuppgift:
Försäljningsanalytiker

År i företaget:
2

”En kreativ miljö och ett stort engagemang.”

CAROLINE ANDERSSON

Ålder:
37

Arbetsuppgift:
Strateg Särskilld Kollektivtrafik

År i företaget:
4

”Proffsiga kollegor på alla våningsplan”. 

MATTIAS HÖGBERG

Ålder:
45

Arbetsuppgift:
Beställningscentralen och röst i bussen

År i företaget:
19

”Man känner att man gör skillnad för någon.”

KARIN BERNHARDT 
ENGSTRÖM

Ålder:
53

Arbetsuppgift:
Ekonomichef

År i företaget:
 12

”Det är alltid roligt att gå till jobbet.”

Kristoffer var nyfiken på Hallandstrafiken och redan under 
anställningsintervjun fick han ett väldigt gott intryck. 

- Jag kände att det var en utmaning som passade mig.  

Två år senare tycker han att det absolut bästa med att 
arbeta på Hallandstrafiken är kollegorna.

 
- Vi är ett härligt gäng som har roligt tillsammans. 

Dialogen är öppen och alla kommer med nya spännande 
idéer. Vi har en kreativ miljö och ett stort engagemang.

Jobbet som analytiker innebär att han får en inblick i 
mycket av det som händer i verksamheten. 

- Det innebär en stor variation samt att jag hela tiden 
får jobba med nya frågor. 

Hallandstrafiken står inför mycket spännande framöver. 
Det ska bli kul att vara delaktig i detta arbete tillsammans 

med kollegorna, menar Kristoffer. 

- Kollektivtrafiken kommer vara viktig för en hållbar 
utveckling framöver. Alla satsningar vi gör just nu tror 

jag kommer leda till fler och nöjdare kunder.

Caroline såg en annons på Trafikavdelningen och sökte direkt. 

- Vi är ett härligt gäng med hjälpsamma kollegor som ställer 
upp när det behövs. Vi har även ett mycket gott samarbete 
över avdelningarna med proffsiga och kunniga kollegor på 

alla våningsplan.

Det finns flera fördelar med att arbeta på Hallandstrafiken, 
menar Caroline. 

- Det märks att Hallandstrafiken värnar om sina anställda 
genom olika förmåner som till exempel flexibla arbetstider 

och friskvårdsbidrag bland annat. Fredagsfrukosten är ju inte 
helt fel den heller!

Kombinationen av både varierande och utmanande arbets-
uppgifter är det absolut bästa, enligt Caroline.

- Min roll täcker ett ganska brett spektrum från att  
sammanställa verksamhetsrapporter och utredningar till att 

föra dialog med våra uppdragsgivare. 

Det är mycket på gång inom Serviceresor nu, enligt Caroline.

- Det ska bli spännande att se vad utfallet blir i vår nuvarande 
upphandling. Vilket kommer sätta ramarna för fortsatt arbete 
tillsammans med trafikföretagen och uppdragsgivarna inom 

de kommande (förhoppningsvis) sex åren. 

När Hallandstrafiken sökte sommarvikarier på Beställnings-
centralen blev Mattias tipsad av en vän att söka. 19 år senare 

är han kvar.

- Det bästa med att jobba på Hallandstrafiken är att det är 
en trygg och bra arbetsplats med de bästa kollegorna man 

kan tänka sig. Vi ställer upp för varandra och  
man känner sig sedd.

Att få hjälpa de som behöver resa med färdtjänst, sjukresor 
och beställningsturer/närtrafik är det bästa med arbetet, 

tycker Mattias.  

- De har ingen annanstans att vända sig än till oss och det 
gör att jobbet känns viktigt. Man känner att man gör skillnad 
för någon. Även variationen är något jag också uppskattar 

väldigt mycket och att alla samtal är unika.                        

Mattias ser ljust på framtiden och tycker att det ska bli 
spännande att följa utvecklingen framöver. 

- Jag har inga planer på att göra något annat så ni kommer 
nog få se mig på kontoret och höra min röst i bussen  

ett bra tag till framöver.

Karin började sin karriär på Hallandstrafiken som Redovisnings-
ansvarig. Drygt 12 år senare arbetar hon som Ekonomichef 

och ser flera anledningar till varför hon trivs på Hallandstrafiken. 

– Kollektivtrafiken fyller en viktig funktion i samhället, det är 
roligt att få jobba med något som är viktigt och betydelsefullt 
för så många. Sedan är det såklart kul att få jobba tillsammans 
med så engagerade och duktiga kollegor, det är helt enkelt 

en trevlig arbetsplats och jag tycker alltid det är  
roligt att gå till jobbet.

Att ha varierade arbetsuppgifter är något som Karin  
uppskattar extra mycket. 

– Att leda mina medarbetare på avdelningen, att vara delaktig 
i ledningsgrupp och föredragande i styrelsen, men även att 

ibland grotta ner mig i siffror. Vi jobbar verksamhetsnära vilket 
gör att vi är involverade på något sätt i nästan  

alla delar av verksamheten.

Halland är ett län med stor inflyttning och kollektivtrafiken 
har en viktig funktion att fylla. Det ställs också allt större krav 

på att kunna resa hållbart, menar Karin.

- Det känns roligt och viktigt att få vara med och bidra till en 
attraktiv kollektivtrafik i Halland!
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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 uppföljningssamtal mellan ansvarig chef och 
personal.
Uppföljning av uppsatta mål kompletteras även av att HR löpande 
följer sjukfrånvaron, där en ökning kan vara en indikator på ohälsa 
beroende på arbetsmiljön.

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 uppföljningssamtal
• 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, rättvis 
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. 
Uppförandekoden utgår från FN initiativet Global Compact och dess principer för företags sociala och miljö-
mässiga ansvar.

Principerna baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetares rättigheter, miljö  
och antikorruption.

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

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 medverkar 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 verksamheten.

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

11.4 HALLANDSTRAFIKEN ARBETE MED 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
• Samtliga taxiförare som utför serviceresor inom 

Hallandstrafikens uppdrag genomgår Svensk 
Kollektivtrafiks 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  
Upphandlingsmyndigheten. 

11.5 RISKER 
De risker Hallandstrafiken ser inom området  
mänskliga 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  
genomföra 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 trafik-
utövare (trafikföretagen) gällande uppförandekod för 
Hallandstrafiken.
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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 en 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 
upphandlade allmänna kollektivtrafiken ska känne-
tecknas av att den bedrivs med hög effektivitet och 
företagsekonomisk hänsyn.

Genom att prioritera kundorientering, ökat resande 
och effektiv resursanvändning blir det möjligt att 
långsiktigt bygga ut kollektivtrafiken. Ökat resande 
i kollektivtrafikstråken genererar ökade intäkter och 
därmed kan det finnas utrymme att bedriva kollektiv-
trafik även i de delar av Halland som har ett mindre 
befolkningsunderlag.

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 i Trafikförsörjnings programmet 
2021-2025 är enligt nedanstående beskrivning.

Mål som ska bidra till ekonomisk hållbarhet är:

• Kollektivtrafiken ska bidra till positiv ekonomisk 
utveckling genom att bidra till tillväxt genom 
arbetsmarknadsförstoring och arbetsmarknads 
integration.

• 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 Hal-
landstrafiken har att förhålla sig till, ur ett ekonomiskt 
perspektiv, är Trafikförsörjningsprogram samt beslutad 
budget. Även Antikorruptions- samt Inköpspolicy är två 
viktiga styrdokument att förhålla sig till, vilka Ekonomi-
avdelningen löpande följer upp.

• Trafikförsörjningsprogrammet

• Budget

• Antikorruptionspolicy

• Inköpspolicy

Ekonomisk hållbarhet12 .
12.3 UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning sker genom följande nedanstående 
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 kollektiv-
trafiken, 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, samt 
ta lång tid innan resandeutvecklingen återhämtat sig.

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

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

• Målet om en marknadsandel av 30% till år 2030 
medför ökade kostnader för kollektivtrafiken.

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 trafik-
företagens personal och drivmedelskostnader 
stora  kostnadsposter vilket innebär att även små 
förändringar 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 korruption. Det 
är viktigt att medborgarna känner 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.

Region Hallands Inköpspolicy reglerar rutiner kring 
upphandling 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.

13.1 UPPFÖLJNING 
I Hallandstrafiken står trafikupphandlingar för de 
största och mest omfattande upphandlingarna. Det 
är  också inom detta område som störst risk för kor-
ruption  föreligger. Upphandlingarna genomförs strikt 
i enlighet 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, men även förebyggande kontroller av 
leverantörer hos Skatteverket. Rutiner och regelverk 
finns för kontroll och attest av leverantörsfakturor samt 
utanordning av betalningsfiler. Minst två personer 
måste sakgranska/attestera varje faktura och två per-
soner måste utanordna betalningsfiler, något som det 
regelbundet görs stickprov på.

I Sverige har det sedan den 1 januari 2017 funnits en 
Visselblåsarlag som förbjuder arbetsgivaren att be-
straffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och 
missförhållanden på arbetsplatser. Denna lag ersattes 
den 17 december 2021 av en ny visselblåsarlag. Den 
nya lagen innebär att EU:s visselblåsardirektiv införlivas 
i svensk lagstiftning och utgör nu ett starkare skydd för 
den som visselblåser.

Syftet med den nya visselblåsarlagen är att göra det 
säkrare, tryggare och enklare att rapportera missför-
hållanden.

En Visselblåsarfunktion för Region Halland och dess 
bolag infördes 2018. I visselblåsartjänsten kan invå-
narna och medarbetarna anonymt anmäla misstänkta 
allvarliga missförhållanden som rör anställda eller 
förtroendevalda inom Region Halland och regionens 
bolag. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, 
korruption, jäv, miljöbrott eller andra oegentligheter.

Under 2021 har det i interna kontroller eller den externa 
revisionen inte påvisats att korruption förekommit i 
någon form.

Under 2021 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 påverkas av 
ovidkommande intressen, annans önske-
mål eller hänsyn i sitt arbete. 

• inte låta egenintressen, jäv eller andra 
omständigheter riskera att påverka dennes 
objektivitet eller rubba förtroendet 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 löpande bevakning, uppföljning och utvärdering av verkligt utfall. Hallandstrafiken 
samlar in relevant information och utvärderar resultaten mot uppsatta mål samt hållbarhetsarbetet löpande. 
Genom en kontinuerlig måluppföljning med tillhörande analys utvärderas utförda insatser, samt nödvändiga 
insatser 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.

2021 års resultat är för flera av målen ej uppnådda, och till stor del ligger rådande pandemi och extraordinära 
omständigheter inom samtliga områden till grund för detta. 

14.1 UTFALL KLIMAT- OCH MILJÖ 
Följande sammanställning redovisar utfall av de uppsatta mål och nyckeltal inom miljö- och klimatområdet.

• Mål fossilfria drivmedel.

• Fler elbussar är ett angreppssätt utifrån övergripande mål inom två perspektiv. Att uppnå en koldioxidneutral 
ekonomi och fossiloberoende transporter samt skapandet av attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som 
främjar företagsamhet, innovationer och kultur. Målet fler elbussar återfinns ej i Regionalt Trafikförsörjnings-
program.

Redovisningsdel14.

Nyckeltal Mål 
2030

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Marknadsandel 30 % 18,1 % 12,4 % 12,4 %

Resandeutveckling 39,0 milj 20,0 milj 12,1 milj 11,2 milj

Nöjdhet - kund 85 % 60 % 62 % 55 %

Nöjdhet - allmänhet 75 % 52 % 54 % 49 %

Nöjdhet - senaste resan 95 % 81 % 80 % 78 %

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

100 % 99,6% 99,8% 100 %

Fler elbussar inom stads-
busstrafiken till 2030

30 0 19 19

     - Halmstad 0 10 10

     - Laholm 0 1 1

     - Falkenberg 0 2 2

     - Varberg 0 3 3

     - Kungsbacka 0 3 3

Elbussar inom regionbuss-
trafiken 2030

5 0 0 0

MARKNADSANDEL HALLAND 2010 - 2021

MARKNADSANDEL
12 %

Mål 30 %

NÖJD MED SENASTE RESAN
78 %

Mål 95 %

2021

30 %

25 %
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15 %

10 %

5 %

0 %
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Nedan följer en sammanställning av utfall av de uppsatta målen inom ekonomi utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Mål Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021
Trafikintäkterna från resenärerna ska utgöra 
minst 60 procent av kostnaderna baserat 
på det totala utbudet av den allmänna  
kollektivtrafiken

55,9 % 33,4 % 37,3%

Korruption – Mål noll fall av korruption 0 0 0

Visselblåsarfunktion – Mål noll anmälningar 
mot Hallandstrafiken

0 0 0

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

* Utfallet av målet ”Kollektivtrafiken ska kännas trygg och säker” hämtas från den nationella mätningen Kollbar.

* Redovisningen gällande andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser avser Halland, exklusive Kungsbacka där 
mätning pågår och beräknas slutföras under 2022.

* Mer information om våra tillgänglighetsanpassade hållplatser finns i bilagan ”Hållplatsinventering”. 

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

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.

 
14.4 UTFALL EKONOMI

Mål Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021
Personalomsättning 7 avslutade 

anställningar.       
12 rekryterade.

7 avslutade 
anställningar.              
12 rekryterade.

3 avslutade 
anställningar.
7 rekryterade. 

Sjukfrånvaro* 2,8% 1,6% 3,6%

Mål   
Kollektivtrafiken ska uppfattas 
som trygg och säker     

Utfall

2010 73%

2011 75%

2012 72%

2013 71%

2014 76%

2015 77%

2016 74%

2017 69%

2018 69%

2019 69%

2020 65%

2021 61%

Mål   
  

Utfall 
2021

Kollektivtrafikstråken i stads-
busstrafiken ska vara tillgäng-
lighetsanpassade år 2025  

54%

     - Laholm 48%

     - Hylte (ingen stadsbusstrafik) -

     - Halmstad 65%

     - Falkenberg 54%

     - Varberg 55%

     - Kungsbacka (mätning pågår) -

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

58%

     - Laholm 55%

     - Hylte 74%

     - Halmstad 70%

     - Falkenberg 58%

     - Varberg 52%

     - Kungsbacka (mätning pågår) -
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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 2021 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 dag som framgår av våra elektroniska underskrifter 
 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
 
 
 
Thomas Widarsson 
Huvudansvarig revisor 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
Rebecka Alfredsson 
Auktoriserad revisor 
 


