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Vd har ordet

Nu gifter vi oss med
Karlstadsbuss
DET BLEV ETT ROLIGT och händelserikt första
och sista helt år i Värmlandstrafik.
Mitt första hela år blev också det sista i nuvarande
Värmlandstrafik.
Den förste januari 2019 bildades den nya och
gemensamma organisationen med namnet
Region Värmland. Där samsas den värmländska
kollektivtrafiken med hälso- och sjukvård, inklusive
tandvård, samt regional utveckling, kultur och
bildning. Beslutet om den nya regionbildningen
kom för Värmlandstrafik under våren och kom att
till stora delar prägla arbetsåret för många av oss i
verksamheten.
Att som tillträdande trafikdirektör få leda
Karlstadsbuss och Värmlandstrafik in i den nya
organisationen, och i det nya landskap vi som
organisation möter känns spännande och enormt
stimulerande. För kollektivtrafiken i Värmland skapas
då såväl nya möjligheter som nya utmaningar, där
nyckeln kommer att vara att utbilda och löpande
informera de nya ägarna i såväl aktuella som
långsiktigt strategiska kollektivtrafikfrågor.
Vi har under året haft ett stort fokus på att
internt kommunicera och skapa trygghet i den nya
organisationen. Det är glädjande att vår personal,
som nästan till hundra procent valde att följa
med över till den nya organisationen, tror på att
vi tillsammans med Karlstadsbuss kan skapa en
angelägen kollektivtrafik för värmlänningarna inom
ramen för Region Värmland.
Viljan att förändra ska börja hos chefen och vi har
därför inom ledningsgruppen målmedvetet arbetat
kring ledarskapsfrågor och den kommunikation
som behöver göras i förändring. Ett positivt resultat
är utan tvekan att nästan alla våra medarbetare
följer med över till Region Värmland. De starka och
stabila varumärken vi har att vårda, Värmlandstrafik
och Karlstadsbuss, lever vidare även i den nya
organisationen och det är glädjande att se hur
medarbetare på alla nivåer bygger broar och
allianser.
Det sista året i vårt bolag gav också ett glädjande
positivt resultat på knappa 11 Mkr mot budgeterade
0,5 Mkr.
Vårt nya biljettalternativ, Pendlarbiljetten Flex
10/60, möjliggjorde resande under tio valfria
trafikdygn under en sextiodagarsperiod, ett
efterfrågat alternativ som också var det första
biljettalternativ som utvecklats tillsammans med
Karlstadsbuss. I biljettalternativet ingick studentoch seniorrabatt. Rabatt vid köp i vår app samt det

nya familjealternativet, Duo/familj, som ger rabatt
vid köp av en grupp eller familj i tätortstrafiken, var
andra efterfrågade nyheter.
Det känns både hoppfullt och glädjande att våra
nya entreprenörer, som tog vid efter den nya
upphandling vi tvingades till efter Keolis uppsägning
i servicetrafiken, fortsatt levererat hög kvalitet och
också skapat en hög kundnöjdhet på den utförda
resan.
Starten av vårt bokningssystem Triplex2 stötte
på en del svårigheter, men vi är fortsatt övertygade
att detta system, vars införande klubbades redan
2015 och som nu ersätter ett delvis föråldrat system
från1980-talet, blir en positiv digital framtidslösning.
En fortsatt strategi att sätta kunden i centrum
i en föränderlig omvärld innebär bland annat att
beställningscentralen i Munkfors ombildas till
framtidens Trafikcentral och är ett bra exempel
som vid lyckat genomförande kommer placera
trafikcentralen i nationell framkant.
Kunden i fokus gäller också i högsta grad i vår
busstrafik. Vi har åter landets nöjdaste resenärer.
Sammanlagt är hela 87 procent av kunderna nöjda
eller mycket nöjda med trafiken i Värmland. Allra
mest nöjda är Karlstadsborna som ger trafiken med
Karlstadsbuss högsta betyg för senaste resan. Hela
89 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda,
den högsta siffran i landet för fjärde året i rad.
Värmlandstrafik har ökat sin kundnöjdhet med
senaste resan med åtta procent, den näst största
förbättringen i landet.
Det dialogarbete vi under några år arbetet
målmedvetet med gav under året positivt resultat
i form av de Resforum-träffar vi hållit tillsammans
med våra resenärer, träffar som skapat en för
pendlarna bättre tidtabell. Sommarens extrema
väder skapade dock problem för tågtrafiken som
på grund av solkurvor och bränder till och från
stoppades.
Det är viktigt att det kundnära förhållningssättet
speglas på alla nivåer i vår verksamhet även i ny
organisation.

Jessika Lundgren
Verkställande direktör
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Värmlandstrafiks
historia

Från och med tidtabellskiftet utges tidtabeller med giltighet under
ett år dels i form av ett häfte med
samtliga tidtabeller och dels i form
av lösblad för varje linje.

Värmlandstrafik tar över ansvaret för
lokal och regional linjetrafik på väg.
Fyra anställda på huvudkontoret i
Munkfors. 127 bussar i trafik.

365

1980
Trafikupplysning  0771 - 32 32 00
www.varmlandstrafik.se

Värmlandstrafik AB
bildas. Konstituerande
bolagsstämma hålls i
Munkfors.

1981

Länskortet införs. Priset fastställs
till 150 kr i månaden. Resandet
ökade med 54 procent vid räkning
under V47.

Landstinget säger upp avtalet med Samres och
uppdraget återgår till Värmlandstrafik som startar
en beställningscentral med 20-talet operatörer.

1999

1982

1998

2000

2001

Upplysningscentralen Kollplatsen tas över av
privata Backbone AB. Företaget tar över
personalen och flyttar in på Laxholmen i Munkfors.

Regeringsbeslut att införa fria resor för alla skolelever
under sommarlovet. Biljetten Flex 10/60 lanseras tillsammans med Karlstadsbuss. Bolaget har 80 anställda.

2018

Bussluffarkort under
sommaren infördes. 309
kort för 70 kronor såldes.

1997

1996

Mångårige
vd:n Owe
Söderberg
går i pension
och efterträds
av Kjell Björk.

1995

Bussgods ökar rejält.

Gratisåkningen i Kristinehamn tas bort
och ersätts med differentierad taxa.
Ny busstation öppnas i Töcksfors.

2002

2003

Lars Bull tillträder som ny vd. Värmlandstrafiks nya Reginatåg tas i bruk
mellan Degerfors och Kongvinger.
Jessika Lundgren tillträder som vd.
Under hösten inleder Värmlandstrafik
turnén KommunDialog till samtliga
värmländska kommuner.

2017

2016

Keolis tar över som operatör inom
servicetrafiken (i nästan hela länet).
Jessika Lundgren utses till ny vd,
Lars Bull slutar kring årsskiftet.

2019

1984

Kristinehamn inför nolltaxa,
gratis resande i kollektivtrafiken.

Värmlandstrafik och Karlstad kollektivtrafiknämnd
startar den gemensamma webbsidan kollplatsen.com.

Översvämning i Arvika och busstationen får tillfälligt
flyttas till Myravallen. Detta ”resecentrum” består
av en husvagn. Karlstad utreder nytt resecentrum,
beräknad totalkostnad 410 miljoner kronor.

1983

Den 1 januari bildas en ny organisation med namnet
Region Värmland bestående av tidigare Landstinget
i Värmland, Region Värmland (kommunalförbund),
Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. Värmlandstrafiks
vd, Jessika Lundgren, blir ny trafikdirektör inom Region
Värmland. Sista styrelsemötet för Värmlandstrafik AB
hålls 22 mars.

2004

Nya trafikavtal för buss
och tåg. Ny bussdesign
där granarna ersätts med
pilar. Merresor blir ny tågentreprenör. Samåk
överförs till Värmlandstrafik.
Första länstrafikbolaget att
införa alkolås och bälte i
bussarna.

2015

Ny bussentreprenör
(Nobina), nya fordon: 159
lågentrébussar. Värmlänningarna är landets
nöjdaste resenärer inom
kollektivtrafiken.

Bolagets första
persondator
anskaffades.
Den skulle
användas till
administration
och bokföring.

1985

Ny bussterminal färdigställdes vid Kristinehamns
järnvägsstation.

1986

1987

Som första trafikbolaget i Europa testades ett
nytt elektronisk biljetthanteringssystem, byggt på
chipkortteknik, på linjerna Hammarö - Karlstad.

Bolaget utökas till sex anställda.
36 entreprenörer kör 112 linjer
med 175 bussar.

Anbud infordrades på ”ett
elektroniskt biljettsystem”.
Länskortet kostade 290 kronor.

Samåk i Värmland AB bildas (dotterbolag till
Värmlandstrafik) med syfte att samordna de
samhällsbetalda taxitransporterna.

Alla nya bussar förses med katalysator och
avtal slöts om att köra diesel miljöklass 1.

1994

1992

1993

Värmlandstrafik köper
reklamtid i nystartade TV4
Värmland, totalt 27 stycken
30-sekundersspot.

Värmlandstrafik sluter av avtal med Västtrafik
och SJ om utveckling av tågtrafiken (kortare
restid och fler avgångar) mellan Karlstad och
Göteborg träffats. Bolaget har 53 anställda.

2007

2006

Nytt kontor i Karlstad. Doktorander anställs.
Två nya Reginatåg. Timmestrafik på linje
500 (Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga) gör
att resandet ökar kraftigt.
Upphandling av linjetrafik med buss
och av skoltrafik. Mobilbiljett för
hela länet lanseras.

2014

1990

1991

Respasset införs. Ett kort med ett elektroniskt chip som
kunde laddas med pengar. Den som laddade 100 kronor på kortet fick 20 procents rabatt på enkelbiljetten.

Tre nya Itinotåg. En ny linje 300
lanseras för att främja pendling mellan
Hagfors och Karlstad via Molkom.

2005

1989

1988

2013

Införandet av realtidssystem inleds
samtidigt som ett system för trafikövervakning utarbetas.

2008

Dataprogrammet Rebus installerades för att underlätta
tidtabellskonstruktion. Innan satt trafikplaneraren med
grafpapper och ritade in omloppen för hand.
Ny tågoperatör, Tågkompaniet, ny avtalsform, unik förtrafikhuvudmän: tjänstekoncession. Sms-biljett i tätorterna. Första
länstrafikbolaget med internet ombord.

2009

Tågtrafik mot Oslo. Smartpak
övertar bussgodshanteringen.

Värmlandstrafik certifieras som första
trafikhuvudman enligt ISO 9001 och
14001. Klart att Region Värmland blir
ny ägare och kollektivtrafikmyndighet.

2012

2011

Nytt biljettmaskinsystem, nya priser
och zoner. Kraftig satsning på
Forshagatrafiken. Fyra nya Reginatåg.

2010

Nytt trafiksystem på Hammarö (system 900) = resandet
ökar kraftigt. Bussarna blir kontantlösa. Gemensam
länsfärdtjänst införs.

Värmlandstrafiks historia
Mycket har hänt sedan Värmlandstrafik AB bildades 1980. Det här är ett axplock
av bolagets historia som ger en snabb inblick i en resa då digitalisering och
teknikutveckling präglat verksamheten.
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Värmlandstrafiks utbud av buss- och tågtrafik 2018. På kartan syns våra stomlinjer (tåg och buss), matarlinjer och anropsstyrda linjer.
Här är även våra bytespunkter utmarkerade.
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Ordinarie ledamöter i Värmlandstrafiks styrelse. Siw Gidlöf, Ann-Kristine Johansson, Hans Eriksson (vice ordförande),
Henrik Lander, Mathias Lindquist, Monika Bubholz och Mikael Dahlqvist (ordförande).

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB får härmed avge
följande årsredovisning för bolagets verksamhet under 2017.

Styrelsen
Ordinarie ledamöter
Mikael Dahlqvist (S)		
ordförande
Stina Höök (M)		
vice ordförande
Siw Gidlöf (S)
Ann-Kristine Johansson (S)
Mathias Lindquist (S)		
Monika Bubholz (MP)
Henrik Lander (C) 			
Suppleanter
Aina Wåhlund (S)
Hans Jildesten (S)
Eva-Lena Gustavsson (S)
Leif Haraldsson (S)
Ingegerd Welin-Fogelberg (SIV)
Mikael Brodén (L)
Kenth Carlsson (KD)

Verkställande direktör
Jessika Lundgren
Styrelsen har under 2018 genomfört fem
sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum
13 april 2018 och extra bolagsstämma 16 oktober
2018. Hans Eriksson (M) lämnade sitt uppdrag som
vice ordförande 16 oktober 2018.

Revisorer ordinarie
Jonny Mattsson (KD)
Inger Larén (L)		
Peter Söderman		

lekmannarevisor		
lekmannarevisor
auktoriserad revisor		

Suppleanter
Benny Ahremark Persson (C) lekmannarevisor
Östen Högman (S)		
lekmannarevisor
Johan Tingström		
auktoriserad revisor
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Verksamhet och organisation

Koncernen
I koncernen ingår två helägda dotterbolag, Gångjärnet i Karlstad AB och Bussfastigheter i Kristinehamn
AB. Gångjärnet i Karlstad AB äger och förvaltar
bussdepån på Våxnäs i Karlstad och Bussfastigheter i Kristinehamn AB äger och förvaltar bussdepån
i Kristinehamn.

Verksamhet
Värmlandstrafik AB är trafikorganisatör på uppdrag
av den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM)
som är organiserad inom Region Värmland, som
är ensam ägare av bolaget. Bolaget har genom
delegation ansvar för att planera, upphandla och
administrera kollektivtrafik på väg och järnväg, inom
länet och till och från länet. Vidare svarar bolaget
för planering, upphandling och administration av
separat skoltrafik enligt uppdrag från 15 av de 16
kommunerna inom Värmlands län, genom Region
Värmland.
Den 1 januari 2019 bildas en ny organisation, Region Värmland (232100-0156) genom sammanslagning av Landstinget i Värmland, kommunalförbundet
Region Värmland inklusive kollektivtrafikmyndigheten samt Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss
en enhet i statsbyggnadsförvaltningen Karlstads
kommun. Från 1 januari 2019 blir därför Region
Värmland ansvarig för all kollektivtrafiken i länet.
Genom avdelningen Servicetrafik organiseras
beställningscentral och anropsstyrd kollektivtrafik,
10

främst i form av sjukresor och färdtjänst, men även
i form av anropsstyrd linjetrafik samt viss kompletteringstrafik. Värmlandstrafik AB svarar enligt avtal
även för utredning av färdtjänsttillstånd. De formella
besluten om färdtjänsttillstånd fattas av Region
Värmland.
Samtliga uppdragsavtal träffas mellan å ena sidan
respektive kommun och Landstinget i Värmland
och å andra sidan Region Värmland som genom
delegation överlämnar planering, upphandling och
administration av trafiken till Värmlandstrafik AB.
Värmlandstrafik AB:s verksamhet upprätthålls, i
fråga om trafik, genom entreprenadavtal. Den 31 december 2018 omfattade den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor i Munkfors och
Karlstad 83 (79) årsarbetare, varav 28 (26) män och
55 (53) kvinnor. Motsvarande 1,85 (1,85) årsarbetare
är att betrakta som verksamhet av tidsbegränsad
natur, med separat finansiering.

De viktigaste händelserna
Den 1 januari bildas en ny och gemensam organisation med namnet Region Värmland.
De huvudsakliga verksamhetsområdena blir hälsooch sjukvård, inklusive tandvård, samt regional utveckling, inklusive kultur, bildning och kollektivtrafik.
För kollektivtrafiken i Värmland skapas såväl
nya möjligheter som nya utmaningar där nyckeln
kommer att vara att utbilda och löpande informera
nya ägare i såväl aktuella som långsiktigt strategiska

Verksamhet och organisation

UPPDRAGSGIVARE
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
TRAFIKPLIKT

LEVERANTÖR

Regional
kollektivtrafikmyndighet
TRAFIKORGANISATÖR
OCH BESTÄLLARE

FORDONSÄGARE BUSS, BIL
I VISSA FALL INNEHAVARE
KONCESSION
TOTALT CIRKA 10-15 STYCKEN

INFRASTRUKTURFÖRVALTARE
FORDONSÄGARE TÅG
VARUMÄRKE

Värmlandstrafik AB

kollektivtrafikfrågor.
Den framtida kollektivtrafiken ska bedrivas i en
gemensam organisation där Region Värmland
ansvarar för kollektivtrafiken. Region Värmland, Karlstadsbuss och Värmlandstrafik organiseras därför
tillsammans från och med årsskiftet 2018-2019. Ett
tätt samarbete mellan läns- och tätortstrafik, där
båda organisationerna under våren 2019 återfinns
under gemensamt tak i nya lokaler, bidrar också
till synergieffekter som på ett positivt sätt stärker
kollektivtrafiken i hela regionen.
Värmlandstrafiks vd, Jessika Lundgren, blir ny
trafikdirektör inom Region Värmland. Hon tillträder i
samband med regionbildningen vid årsskiftet. Inför
övergången fick Värmlandstrafiks utvecklingschef
Lena Thorin uppdraget att leda projektsamordningen. Även företagets ledningsgrupp har utbildats inför
övergången, bland annat för att hantera ledarskap i
förändring.
Vid årsskiftet 2018/2019 övergår verksamheten
i de tidigare organisationerna och verksamheten
Värmlandstrafik blir en del av den nya regionen.
Varumärket Värmlandstrafik kommer dock fortsatt
att finnas kvar. Precis som Karlstadsbuss.
För personalen innebär samgåendet en verksamhetsövergång där anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången övergår till den nya arbetsgivaren.
Under hösten 2018 genomfördes inrangeringsförhandlingar. Förhandlingarna fördes mellan de olika

Trafikföretag

fackförbunden och Region Värmland. Värmlandstrafiks anställda gavs möjlighet att tacka nej till
erbjudandet att följa med över till Region Värmland,
en möjlighet som endast ett fåtal medarbetare
utnyttjade.
Eftersom varken Region Värmland, Karlstadsbuss
eller Värmlandstrafik förfogar över en tillräckligt stor
lokal, som rymmer den nya sammanslagna organisationen, kommer en flytt av kontoret i Karlstad att
ske. En ny lokal i samma område kommer att tas i
bruk den 1 april 2019. En projektgrupp med representanter för Värmlandstrafik och Karlstadsbuss
tillsattes under året för att arbeta med övergången
till de nya lokalerna.
Arbetet med övergången till den nya organisationen och de nya lokalerna har skett med största
möjliga transparens och öppenhet och projektgruppen har varit lyhörd för åsikter och synpunkter från
medarbetare.
Regeringsbeslutet att införa fria resor för alla
skolelever satte organisationen på hårda prov då 34
000 kort skulle nå ut till eleverna. Värmland utökade
antalet resberättigade elever till att omfatta hela
spannet från årskurs 1-9 i grundskolan samt årskurs
1-2 i gymnasiet.
Distributionen av korten försenades, till största
delen orsakad av posthanteringen, och här blev
elektroniska koder till mobiltelefon istället en väl
fungerande lösning i väntan på kortet.
En fortsatt strategi att sätta kunden i centrum i en

Figur 1.1 Rollfördelning inom
kollektivtrafiken 2018. Värmlandstrafik AB är trafikorganisatör på uppdrag av den regionala kollektivtrafikmyndigheten
(RKM) som är organiserad
inom Region Värmland, som är
ensam ägare av bolaget.
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Biljettpriser 2018 - Periodladdningar
Periodladdning, vuxen

14 dagar

30 dagar

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter*

405 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

455 kr

755 kr

7 550 kr

Ett pendlarområde (en färg)

732 kr

1 220 kr

12 200 kr

Två pendlarområden (två färger)

849 kr

1 415 kr

14 150 kr

Länet (tre eller fler färger)

942 kr

1 570 kr

15 700 kr

Periodladdning, ungdom 20-25 år

14 dagar

675 kr

Årskort

30 dagar

6 750 kr

Årskort

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter*

325 kr

540 kr

5 400 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

365 kr

605 kr

6 050 kr

Ett pendlarområde (en färg)

586 kr

976 kr

9 760 kr

Två pendlarområden (två färger)

681 kr

1 135 kr

11 350 kr

Länet (tre eller fler färger)

753kr

1 255 kr

12 550 kr

14 dagar

30 dagar

Periodladdning, skolungdom 7-19 år

Årskort

Arvika, Kristinehamn och Säffle tätorter*

165 kr

270 kr

2 700 kr

Zon 21 (Hammarö-Karlstads tätort)

185 kr

305 kr

3 050 kr

Ett pendlarområde (en färg)

293 kr

488 kr

4 880 kr

Två pendlarområden (två färger)

339 kr

565 kr

5 650 kr

Länet (tre eller fler färger)

375 kr

625 kr

6 250 kr

24-timmarsladdning länet: 240 kr (vuxen), 216 kr (ungdom), 144 kr (skolungdom).
72-timmarsladdning länet: 419 kr (vuxen), 377 kr (ungdom), 251 kr (skolungdom).
Pendlar Plus (30 dagar): 2 685 kr (vuxen), 2 150 kr (ungdom), 1 075 kr (skolungdom).
Sommarerbjudande 11/6 - 12/8 2018: 1 255 kr (ungdom), 625 kr (skolungdom).

Biljettpriser 2018 - Enkelbiljetter
Vuxen

Ungdom 20-25 år

Tätort/närresa

21 (26) kr

19 (24) kr

13 (16) kr

1 zon

40 (50) kr

36 (45) kr

24 (30) kr

2 zoner

60 (75) kr

56 (70) kr

36 (45) kr

3 zoner

105 (130) kr

95 (120) kr

65 (80) kr

4 zoner

140 (175) kr

125 (155) kr

85 (105) kr

Biljettpriser betalt med reskassa (fullpris inom parentes).
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Skolungdom 7-19 år

föränderlig omvärld innebar bland annat att beställningscentralen i Munkfors ombildas till framtidens
Trafikcentral. Detta är ett bra exempel som vid lyckat
genomförande kommer placera trafikcentralen i
nationell framkant.
Det kundnära förhållningssättet ska speglas på alla
nivåer i verksamheten.
En kraftfull satsning på Kundcenter på busstationen i Karlstad för att skapa ett av landets bästa
Kundcenter inom kollektivtrafiken, samt en ny,
effektivare och sammanhållen kundservice, som
via både analoga och moderna digitala plattformar,
med kompetens och kundfokus möter resenärerna i
kollektivtrafiken, stärker ytterligare vårt fokus på att
än tydligare sätta kunden i centrum.
KommunDialogen med kommunerna och kollektivtrafikresenärerna, som inleddes under 2017,
avslutades under året. Vi två tillfällen under året hölls
Resenärsforum med en grupp pendlare. Ett mycket
lyckat utbyte av information och erfarenheter i gruppen som hjälper oss att ta fram en bättre anpassad
och mer pendlarvänlig tidtabell på i första hand
Fryksdalsbanan.
Resforumgruppen har gjort det lättare att skapa en
trafik som passar pendlare och andra resenärer och
arbetet tillsammans med Värmlandstrafik har skapat
en närmast optimal tidtabell, sett till omständigheterna och svårigheterna på banan.
Värmland ligger fortsatt i toppsegmentet i den
branschgemensamma mätningen gällande kundnöjdhet inom kollektivtrafiken i Sverige. Mätningen
görs nationellt genom Kollektivtrafikbarometern som
är en kvalitets- och attitydundersökning som drivs
och utvecklas av vår branschorganisation Svensk
Kollektivtrafik. Önskemålet om förbättrad kvälls- och
helgtrafik från kunderna är tydligt.
Värmlandstrafik AB genomför årligen en medarbetarundersökning, med nära nog hundraprocentigt
deltagande. Nöjdheten med att vara medarbetare i
Värmlandstrafik AB är fortsatt högt.
Två nya och efterfrågade biljettalternativ infördes
under året.
Pendlarbiljetten Flex 10/60 möjliggjorde resande
under tio valfria trafikdygn under en sextiodagarsperiod, ett efterfrågat alternativ som också var det
första biljettalternativ som utvecklats tillsammans
med Karlstadsbuss. I biljettalternativet ingick student- och seniorrabatt.
I samband med tidtabellskiftet infördes också
en uppmärksammad och efterfrågad rabatt för
mobilbiljetter i Värmlandstrafiks mobilapp. Med
det nya familjealternativet, Duo/familj, ges en familj
(eller grupp) möjlighet att resa billigare i tätortstrafik. Biljetten finns även i appen och rabatteras som
enkelbiljett.
Noterbart är också att tryckningen av tidtabeller nu
nästan helt har upphört. Kunderna erbjuds personliga tidtabeller och fullgoda alternativ i mobilappen.
Trafiken har under året återigen varit förskonad
från allvarligare olyckor varför verksamheten kan sägas ha levt upp till nyckelbegreppet Trygg och säker
resa. Efter ett nära samarbete med vår leverantör
Nobina kunde den säkerhetsdag som genomfördes
för andra året få ett uppmärksammat genomslag i
hela åtta kommuner runt om i länet. Fokus låg som
tidigare år på bältesanvändningen.

Värmlandstrafiks ledningsgrupp. Per Sidetun (trafikchef tåg), Torbjörn Stake (teknisk chef), Lena Thorin (utvecklingschef), Hanne Carlén (ekonomi- och HR-chef),
David Widlund (marknadschef), Markus Bergman (trafikchef buss), Jessika Lundgren (vd) och Anders Wahlén (trafikchef servicetrafik).

En fortsatt satsning har också gjorts på de allra
yngstas skolresor där en turné till länets lågstadieskolor under temat Åke Bus på nytt var uppskattat
och skapade på ett lekfullt sätt en förståelse för
säkerhet för de yngsta.
Under året har återigen två Tekniksprångare funnits på arbetsplatsen. Ungdomarna har i första hand
kartlagt och jobbat med verksamhetens störningsinformation men även arrangerat workshops och
jobbat med hållbarhetsfrågor.

Vägtrafik
Busstrafiken har inte genomgått några stora trafikförändringar under året. En del omprioriteringar utifrån resandeunderlag har genomförts i linjenätet. Ett
projekt angående realtid i skoltrafiken är påbörjat.
Pilottester har genomförts i Grums kommun. Syftet
med projektet är att man ska kunna se var samtliga
fordon i den separata skoltrafiken befinner sig för att
vid behov kunna få snabb och relevant störningsinformation. På sikt är målet att även föräldrarna
med ledning av systemet ska kunna se var barnen
befinner sig.
En entreprenör som kört den separata skoltrafiken
i Kil gick i konkurs i juni. Ny leverantör och trafik
fanns på plats redan till skolstart i augusti sedan ny
trafik upphandlats.
Beslut har under året tagits och annonsering har
genomförts för att upphandla nya servicelinjefordon.
Den 22 december 2017 startades nya trafikavtal i
fem av sex körområden gällande servicetrafik efter
Keolis uppsägning. Trafikföretagen har levererat en
mycket robust trafik med relativt få avvikelser och

en mycket hög kundnöjdhet.
Gällande Keolis uppsägning av trafikavtalet har
Värmlandstrafik och Keolis nu en pågående tvist i
Värmlands tingsrätt där båda parter stämt varandra.
Värmlandstrafik har fått en fördyrad trafik på grund
av uppsägningen och vill att tingsrätten slår fast
Keolis skadeståndsskyldighet.
Samordningen av sjukresor och länsfärdtjänst i
servicetrafiken och överföringen till tåg och buss har
återigen visat på en ökning mot föregående år.
Den 1 november 2018 gick servicetrafiken över till
ett nytt boknings- och planeringsprogram. Lanseringen kantades av prestandaproblem, vilket byggde
på kötiderna för kunderna i telefonin. Åtgärder vidtogs och situationen blev bättre under slutet på året.
Samtliga depåer inom de nya trafikavtalen har
gåtts igenom vid en miljörevision under året.

Tågtrafik
Tågtrafiken på Fryksdalsbanan har under året haft
mer att önska beträffande robusthet.
En extremt varm sommar skapade stora svårigheter för vår tågtrafik på banan, när solkurvor tvingade
Trafikverket att av säkerhetsskäl stänga banan
som inte kunde trafikeras under två längre perioder under sommaren. En begränsad, tidtabellagd,
ersättningstrafik med buss innebar dock fortsatta
pendlingsmöjligheter i Fryksdalen.
Fortsatt omfattande upprustning av banan fick
dock stoppas halvvägs in i arbetet sedan brister från
entreprenörens sida konstaterats. Under året har
även förberedelser påbörjats för byggnationen av
spåret över pråmkanalen i centrala Karlstad.
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Verksamhetsledning och styrning

Trafikplanering

Figur 1.2 Värmlandstrafiks
processkarta. Vårt ledningssystem för miljö och kvalitet
hjälper oss att säkerställa att vi
håller en hög kvalitet mot kund.

Vå
ra kunder

Trafikstyrning

Infrastruktur

Verksamhetsutveckling

IT

Kompetensutveckling

Marknad &
kommunikation

Upphandling

Trafiken på Vänerbanan och Värmlandsbanan
fungerar fortsatt bra och har en positiv resandeutveckling.
I december 2017 fattades ett beslut i regionfullmäktige om en översyn av stoppstrukturen i
Värmland. Utredning, som genomfördes av Trivector,
upphandlades av ägaren, Region Värmland. Utredningen blev klar i december 2018 och kommer att
behandlas av Kollektivtrafiknämnden under 2019.
Under 2019 kommer vi att handla upp nya entreprenörer som ska bemanna våra tåg från T21. Detta
gäller Vänerbanan där upphandling görs i samarbete
med Västtrafik samt våra egna banor Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan.

Priser

Infrastrukturutveckling

Hållbart resande i ett växande Värmland

Under året invigdes ett ombyggt resecentrum i
Charlottenberg och vid årsskiftet den nya knutpunkten i Skoghalls centrum. Värmlandstrafik har också
fortsatt funnits med i den arbetsgrupp som projekterar Karlstads nya Resecentrum. Vi deltar i arbetet
och har inkommit med synpunkter och remissvar på
utformningen.

I början av 2016 startades projektet Hållbart resande
i ett växande Värmland tillsammans med Karlstads
kommun. Syftet med projektet är att andelen hållbara persontransporter i Värmland ska öka, för att
därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i länet. Projektet ska verka för en ökad
hållbar tillväxt där både mål om ett rikt närings- och
handelsliv, ökad tillgänglighet och minskade koldioxidutsläpp kombineras. Värmlandstrafik ansvarar
för del-projekt Hållbara Arbetsresor, som syftar till
fler koldioxidsnåla persontransporter i tjänsten samt
en ökad andel arbetspendling med cykel, gång och
kollektivtrafik.
Under 2018 har projektet bland annat arbetat med:
•
En kunskapssammanställning gällande utform-

Miljöförbättringar
Samtliga depåer i vägtrafiken, som nu uppgår till ett
tjugotal, är sedan 2016 föremål för löpande besiktning och uppföljning av egenkontroll, vilket har lett
till avsevärda miljöförbättringar i Värmland. Stor del
av vår linjetrafik körs sedan en tid tillbaka på HVO,
ett fossilfritt bränslealternativ.
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Från tidtabellsskiftet i december 2018 höjdes priserna med i genomsnitt cirka tre procent.

Projekt
Värmlandstrafik AB har under året drivit projekt i
syfte att öka resandet och att få nöjdare kunder.
Företaget medverkar även i projekt som drivs av
andra parter som ett led i att öka kunskapen inom
olika utvecklingsområden. Under 2018 har Värmlandstrafik även arbetat med utveckling av nya
projekt tillsammans med nationella och internationella partners för att bygga nya samarbeten och mer
kunskap för framtiden.

•
•

•

•

•

•

•

ning av mötes- och resepolicy, samt vad som
krävs för att öka andelen resfria möten och
underlätta för distansarbete.
Kampanjer med fokus på cykelpendling, Vintercyklist-kampanj och Cykla till jobbet-kampanj.
En kunskapssammanställning gällande vilka
skatteregler som gäller för olika förmåner som
arbetsgivaren kan erbjuda för att uppmuntra till
och underlätta för hållbart resande.
Metodutveckling för en uppsökande testresenärsaktivitet, på arbetsplatser med möjlighet
till aktiv dialog med tänkbara testresenär om
möjligheten för hen att resa kollektivt.
Utlåning av vikcyklar samt information om
företagskonto i Värmlandstrafiks app till
arbetsplatser för att öka andelen tjänsteresor
med kollektivtrafik. Syftet med vikcykel är att
underlätta transport till och från hållplats.
Användning av Skjutsgruppens app på
arbetsplats för att öka samåkning till och från
arbetsplatsen. Appen har en gruppfunktion där
en arbetsplats kan starta sin egen grupp, för
att underlätta att kollegor hittar varandra för
samåkning.
Innovationsprocess och vidarebearbetning av
två utvecklingsidéer; möjlighet att göra restid
till arbetstid samt lounge eller mötesrum på
buss-/tågstation.
Förstudie tillsammans med Landstinget i Värmland om verktyget SpaceTime. SpaceTime är
ett verktyg där alla reseslag presenteras utifrån

restid, kostnad och miljöpåverkan när medarbetaren söker sin resa från punkt A till punkt B.
Genom verktyget blir det enklare att följa upp
och jämföra resandet utifrån arbetsplatsens
resepolicy.
Projektet har även organiserat olika informationsoch kunskapshöjande aktiviteter:
•
Två nätverksträffar för arbetsplatser i Värmland. Vårens nätverksträff för alla deltagande
arbetsplatser hade temat beteendeförändring
och nudging, tillsammans med forskare från
Centrum för tjänsteforskning på Karlstads
universitet. Under höstens nätverksträff hölls
en workshop på temat Förändring av organisationskultur för att öka det hållbara resandet.
•
En regional konferens på temat Kommunikation
och beteendeförändring.
•
Presentationer om projektets resultat på internationella, nationella och regionala konferenser, exempelvis ECOMM, Persontrafik och
Företagssalongen Karlstad.
•
Spelat in en podd, och i avsnittet om Hållbara
arbetsresor diskuteras bland annat de aktiviteter som genomförts och planeras, om lärdomar
och nya spännande tjänster.
Karlstads kommun är projektägare och Värmlandstrafik är samverkanspart. I delprojekt Hållbara
Arbetsresor deltar Karlstad, Arvika, Kil, Forshaga,
Hammarö och Kristinehamns kommuner. Projektet
15
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finansieras till hälften genom Europeiska regionala
utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Mer information
om projektet samt finansiärer och övriga projektpartners finns på projektets hemsida: hallbartresandevarmland.se.

Regionbildning och kollektivtrafik
Den 1 januari 2019 blir Landstinget i Värmland Region Värmland (232100-0156) genom sammanslagning av verksamheterna inom Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland inklusive
kollektivtrafikmyndigheten samt Värmlandstrafik AB
och Karlstadsbuss vid statsbyggnadsförvaltningen på Karlstads kommun. Som en konsekvens av
Landstingsfullmäktiges beslut om att organisera
kollektivtrafiken i förvaltning från den 1 januari 2019
har Värmlandstrafiks styrelse fattat beslut om verksamhetsövergång och inkråmsöverlåtelse.
För att leda kollektivtrafiken in i nya Region
Värmland startades ett projekt under 2018 med ett
antal delprojekt för att bygga framtidens kollektivtrafikorganisation i Värmland. Bland annat har projektet
arbetat med överflyttning av kollektivtrafikmyndighetens verksamhet, verksamhetsövergång för personal
och avtal från Värmlandtrafik och Karlstadsbuss
samt att bygga en samlad verksamhet av tidigare
organisatoriskt skilda verksamheter för tätortstrafik i
Karlstad och regional trafik i länet.
Värmlandstrafik och Karlstadsbuss kommer att
fortleva som varumärken även om organisa-tionen
blir ny och projektets mål har varit att kollektivtrafikresenärerna i Värmland inte ska påverkas av de
organisatoriska förändringarna och fortsatt ska vara
trygga och nöjda med verksamheten.

Övriga projektsamarbeten
Förutom ovanstående projekt arbetar Värmlandstrafik aktivt tillsammans med såväl forsk-ningsaktörer
som branschkollegor med olika utvecklingsprojekt.
Några exempel på projekt Värmlandstrafik medverkat i under 2018 är Energieffektivare arbetspendling:
betydelsen av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram som drivs av Centrum för
tjänste-forskning vid Karlstads universitet samt Stöd
för att främja hållbara stadsmiljöer tillsammans med
Hammarö kommun.

Utveckling av nya projekt
Under 2018 har Värmlandtrafik även deltagit i
utveckling av nya projekt med fokus på framtidens
behov av mobilitet och där arbetet i projekten påbörjas under 2019.
Välkommen Ombord drivs av Veridict med RISE
som forskningsaktör och Vinnova som finansiär.
Projektet fokuserar på crowdsourcing med bäring på
kollektivtrafik och kombinerade mobilitetstjänster.
RESPONSE är ett internationellt projekt som
kommer att drivas av Stockholm Environment
Institut tillsammans med ett internationellt partnerskap. Projektets huvudinriktning är på utveckling av
anropsstyrd trafik.
Stronger Combined är ett internationellt projekt
som kommer att drivas av kollektivtrafiken i Värmland tillsammans med ett internationellt partnerskap.
Projektet är inriktat på kombinerade mobilitetstjänster.
16

Trafik
Den totala produktionen av buss- och tågkilometer
uppgick 2018 till 16,5 ( 16,5) miljoner tidtabellskilometer. I siffran ingår 0,5 (0,5) miljoner tidtabellskilometer tätortstrafik. Tätortstrafiken i Karlstad
uppgår till 4,3 (4,1) miljoner kilometer och ingår inte
i ovanstående redovisning.

Resande
Totalt resande 2018 innefattande linjetrafik tåg,
linjetrafik buss, servicetrafik och separat skoltrafik
uppgick till 7,2 miljoner resor vilket är en minskning
med 4,2 procent mot föregående år. Därutöver
bidrog Värmlandstrafik med cirka 1,5 miljoner resor
till tätortstrafiken i Karlstad. Den totala minskningen
av resandet inklusive övergångar till tätortstrafik i
Karlstad jämfört med föregående år är 3,6 procent.
Resor med skoltrafik har minskat kraftigt, vilket
förklarar den totala minskningen. Övriga resor har
dock ökat eller ligger kvar på samma nivå som
föregående år.
Resandet med linjetrafik buss uppgick till 4,4 miljoner resor vilket är en ökning med 4,2 procent mot
föregående år. Ökningen ses främst i tätortstrafiken
i Säffle, Arvika och Kristinehamn, samt på system
800.
Inom linjetrafik tåg genomfördes cirka 870 tusen
resor på Värmlandstrafiks linjer Fryksdalsbanan och
Värmlandsbanan. Totalt har antalet resenärer endast
ändrats marginellt med 0,1 procents ökning. För
Fryksdalsbanan har resandet minskat med 9 procent
medan resandet på Värmlandsbanan, som står för
70 procent av resorna, ökade med 4 procent.
Under 2018 gjordes cirka 250 tusen resor inom
servicetrafiken, vilket är en ökning med 4,8 procent
sedan föregående år. Sjuk- och färdtjänstresor står
för 80 procent av alla resor inom servicetrafiken.
Andelen sjukresor som överförts till allmän kollektivtrafik har ökat och andelen resor som samordnades,
dvs där flera personer samåkte i ett fordon var den
högsta någonsin under 2018. För sjukresorna var
samordningsprocenten 35,6 procent och för färdtjänstresor 22,5 procent.
Totala antalet resor 2018 med separat skoltrafik
uppgår till ca 1,6 miljoner resor. Detta är cirka 25
procents minskning sedan 2017. Under 2017 sågs
en kraftig ökning och nedgången under 2018 är
till viss del en återgång till nivån innan. Kommuner
där antalet pendlat kraftigast är Hagfors, Sunne
och Torsby. Dessa kommuner tog under 2017 emot
många nyanlända elever som bidrog till ökat antal
resor under föregående år.
Enligt årsrapporten från branschorganisationen
Svensk Kollektivtrafik ligger marknadsandelen,
andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor
med bil i Värmlands län, på 14 procent. Föregående
år var andelen 13 procent. Samma rapport visar att
medborgarnöjdheten ökat med 4 procentenheter
sedan föregående år och var totalt 61 procent under
2018

Ekonomi
Intäktsfinansieringsgraden har under 2018 varit cirka
39 (38) procent för buss- och tågtrafiken, målet är
lägst 50 procent på sikt. Ägarbidraget för 2018 var
436 (423) miljoner kronor. Utslaget på länsinvånare

medför detta ett genomsnittligt bidrag till Värmlandstrafiks verksamhet med 1 550 (1 510) kronor per
invånare.
Årets vinst för moderbolaget 2018 är 11,5 (2)
miljoner kronor. Företagets vinstmarginalmål är en
procent av totala omsättningen, vilket 2018 innebär
9,8 miljoner kronor. Omsättningstillgångar uppgår
vid årsskiftet till 191 miljoner kronor och kortfristiga
skulder till 166 miljoner kronor. Likviditetsmålet är
formulerat som lägst 1,0 x kortfristiga skulder och
är för året 1,2 (0,9). Soliditeten uppgår till 38 (43)
procent. Målet är 50 procent. Företagets negativa
kassaflöde beror på att verksamheten 1 januari 2019
övergår till Region Värmland och inget ägarbidrag
för kommande år har erhållits.

Moderbolag
Rörelseresultatet för 2018 är 11,5 miljoner vilket är
11 miljoner bättre än budget. Det bättre resultatet
beror till största delen på avstämd tågtrafik och
övrig slutlig avräkning inom tåg där man tillsammans
med entreprenör lyckats klarlägga oklarheter som
härrörs från flera år bakåt i tiden. Även minskad
pensionsskuld om 1,7 miljoner och lägre kostnad för
dubbleringsturer inom busstrafiken om 1,5 miljoner.

Koncernen
Årets vinst i koncernen är 11 miljoner kronor för
2018. Resultatet i koncernen påverkas av Gångjärnet i Karlstad AB:s resultat 653 tkr. Bussfastigheter

i Kristinehamn AB:s resultat 663 tkr, koncernelimineringar, finansiell leasing samt uppskjuten skatt
som tillsammans uppgår till -2 miljoner, enligt K3:s
regelverk.
Det finns två huvudsakliga former av leasing;
operationell och finansiell. Skillnaden handlar mest
om vem som redovisningsmässigt äger tillgången
och vem som står för den ekonomiska risken för
tillgången. I operationell leasing är det leasinggivaren som står som ägare och har tillgången i
balansräkningen. Det är leasinggivaren som står för
den ekonomiska risken. I finansiell leasing redovisas
tillgången i leasingtagarens balansräkning men ägs
av leasinggiva-ren. Det är leasingtagaren som står
för den ekonomiska risken. Finansiell leasing är en
alternativ finansieringsform för köp av en tillgång.
Leasing av bilar och tåg har i koncernen bedömts
som finansiell leasing, men i moderbolaget redovisas de som operationell leasing. Finansiell leasing
ska enligt K3 redovisas i balansräkningen som en
materiell anläggningstillgång 542 692 tkr (569 297
tkr), respektive finansiell skuld 579 977 tkr (604 001
tkr), och i resultaträkning redovisas avskrivningar 27
058 tkr (26 970 tkr) och räntekostnader 11 791 tkr
(12 288 tkr) istället för leasingavgifter. I resultaträkning återstår kostnader för underhåll av tågen. När
tillgång och skuld avseende finansiell leasing tas
upp i balansräkningen uppkommer uppskjuten skatt
som påverkar årets resultat med 610 tkr samt en
ändring för tidigare år på - 103 tkr (807 tkr).
En tidigare entreprenör i servicetrafiken, Keolis
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valde 2017 att säga upp trafikavtalet med Värmlandstrafik. Värmlandstrafik och Keolis har därför
en pågående tvist i Värmlands tingsrätt där båda
parter stämt varandra. Värmlandstrafik har fått en
fördyrad trafik på grund av uppsägningen och vill
att tingsrätten slår fast Keolis skadeståndsskyldighet. Bolagets nuvarande bedömning är att Värmlandstrafik kommer skadeståndslöst ur konflikten.
Med anledning av de redovisningsregler som
gäller i koncernförhållandet (K3), i form av att
bokfört värde för av Värmlandstrafik förhyrda tågsätt tas upp i koncernbalansräkningen, finns det
anledning att påpeka att soliditeten i koncernen
bör bedömas med utgångspunkt i att Landstinget
i Värmland har ett borgensåtagande motsvarande
kostnaden för finansiering av de tågsätt som hyrs
av Värmlandstrafik AB, från AB Transitio.
AB Transitio ägs till lika delar av landsting och
regioner i Sverige. Med hänsyn till detta samt
ett outnyttjat borgensåtagande om 40 Mkr från
Landstinget i Värmland, gentemot Värmlandstrafik
AB, får soliditeten anses vara tillfredsställande.

Vagnbolaget AB Transitio
Kommunalförbundet Region Värmland är delägare
i AB Transitio. Under 2019 kommer delägarskapet
övergå till Region Värmland. Syftet med delägande i Transitio är att svara för den regionala
tågtrafikens behov av fordon genom gemensam
finansiering och reservdelsförsörjning. Genom
hyresavtal med Transitio har Värmlandstrafik ett
åtagande som 31 december 2018 motsvarar eget
ägande på 642 miljoner kronor. Detta åtagande är
säkrat genom borgensåtagande från Landstinget i
Värmland med samma belopp.

Ägarbidrag

Ägande

Ägarbidrag fördelades på kommuner och landsting enligt
följande (angivet i tusen kronor):
Kommun

2018

2017

2016

2015

2014

19 661

19 483

18 763

17 339

15 688

Eda

7 858

7 544

7 546

7 151

6 330

Filipstad

6 841

6 673

6 506

5 954

5 325

Forshaga

9 529

9 219

9 031

8 668

7 692

Grums

7 957

7 644

7 513

7 192

6 317

Hagfors

9 733

9 484

9 263

8 760

8 442

Arvika

Hammarö

9 818

9 382

9 119

8 307

8 090

Karlstad

73 505

72 301

70 104

64 674

58 958

Kil

11 070

10 598

11 024

10 880

9 786

Kristinehamn

15 762

15 588

14 683

13 757

12 289

Munkfors

2 017

1 942

1 891

1 966

1 760

Storfors

2 718

2 618

2 592

2 413

2 005

Sunne

11 478

10 330

9 958

9 758

8 744

Säffle

11 729

11 182

11 232

10 231

8 841

Torsby

10 741

10 205

9 383

8 509

8 111

Årjäng

7 583

7 307

6 892

6 441

5 622

Landstinget

218 000

211 500

205 500

192 000

174 000

Summa

436 000

423 000

411 000

384 000

348 000

Avstämd fördelning redovisas varje år. Ägarbidrag fördelades på kommuner och landsting
enligt följande (angivet i tkr):.
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Sedan 1 januari 2012 ägs Värmlandstrafik av
Region Värmland. Region Värmland är ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget inom
Värmlands län.
Kommun		
Region Värmland
Summa		

Aktiekapital (kr)
9 600 000		
9 600 000		

Andel (%)
100,0
100,0

Ägarbidrag
Enligt det tidigare konsortialavtalet mellan
Värmlandstrafik AB och de tidigare aktieägarna
(kommuner och landsting) ska underskottet täckas
av landstinget till 50 procent och resterande del
fördelas mellan kommunerna i förhållande till antal
tidtabellskilometer (50 procent) tidtabellstimmar
(25 procent) och befolkning (25 procent). Enligt
nytt samverkansavtal mellan kommunerna och
landstinget bibehålls finansieringsmodellen tills
vidare.

Finansiering
Värmlandstrafik har inga lån. Landstinget i Värmland har ett borgensåtagande för bolagets räkning
för lån i bank som uppgår till 40 (40) miljoner kronor. 31 december 2018 utnyttjade bolaget ingen
del av borgensutrymmet.
Landstinget har därutöver lämnat borgen till AB
Transitio för anskaffning av tågsätt för Värmland-

strafiks räkning. Landstingets borgensåtagande
mot Transitio uppgick 31 december 2018 till cirka
642 miljoner kronor.

Finansiella risker
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för
kreditförluster, indexrisker, osäkerhet kring nybyggnation, osäkerhet kring värdeutveckling på
fastighet samt risker för anläggningsskador. Dessa
risker hanteras genom systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningarna.
Bolaget är vaksamt över förändringar i omvärlden
som kan påverka bolagets kostnadsbild i form av
leasingavtal, trafikavtal med mera. Bolaget har
simulerat hur eventuella förändringar påverkar
kostnadsbilden.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Den stora skillnaden mellan koncern och moderbolag beror på att koncernen redovisar tåg och bilar som finansiell leasing medan moderbolaget
redovisar dessa poster som operationell leasing.

Koncern
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella
poster, tkr

2017

2016

2015

2014

994 503

944 352

901 510

857 878

801 761

11 272

-2 062

10 405

4 115

-889
832 393

859 635

827 740

836 767

825 864

Antal anställda, st

83

79

78

74

67

Transparenslagen

Soliditet, %

8,8

7,8

7,3

6,0

5,4

Redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m. Verksamheten finansieras av biljettförsäljning och av kommunerna och
landstinget i Värmlands län.

Avkastning på totalt
kapital, %

2,7

1,0

2,8

2,1

1,6

Avkastning på eget
kapital, %

14,4

6,1

18,2

10,2

neg

2018

2017

2016

2015

2014

986 312

936 301

896 628

853 400

798 335

11 594

1 981

13 773

8 557

3 168

287 250

230 308

213 932

206 665

188 632

83

79

78

74

67

38,3

42,8

45,3

40,0

39,3

Avkastning på totalt
kapital, %

4,0

5,5

4,4

2,2

1,0

Avkastning på eget
kapital, %

10,5

2,0

14,3

10,3

4,3

Öppen redovisning
Nedan beskrivs de ekonomiska förbindelserna
med stat, kommun och landsting som företaget
har haft under året. Redovisningen är upprättad utifrån fakturerade belopp under kalenderåret 2018.

Balansomslutning, tkr

2018

Moderbolag
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella
poster, tkr
Balansomslutning, tkr

Ekonomiska förbindelser 2018
Ägarbidrag
218 000
Biljetter		
4 751
Trafikersättning
408 340
Bidrag, projekt
7 494
Summa		
638 585

Antal anställda, st
Soliditet, %

Separat redovisning
All verksamhet anses vara konkurrensskyddad
verksamhet och därmed upprättas ingen separat
redovisning, i enlighet med 4§ i lag (2005:590) om
insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Förslag till vinstdisposition

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förändring av eget kapital (tkr)

		
Koncernen		
Koncernens fria kapital uppgår till 66 249 tkr varav
årets vinst är 10 918 tkr.		
Moderbolaget		
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:		
		
Överkursfond		
26 400 000
Balanserade vinstmedel
62 508 258
Årets vinst		
11 593 629		
			100 501 887
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs		
100 501 887

Aktiekapital Överkursfond

Moderbolag
Eget kapital 2018-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31
Koncern
Eget kapital 2018-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31

9 600

26 400

9 600

26 400

9 600

26 400

9 600

26 400

Övrigt fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

62 508
11 594
74 102

98 508
11 594
110 102

25 956
10 918
36 874

64 956
10 918
75 874

Aktiekapital 9 600 aktier med kvotvärde 1 000 kr per aktie.

Resultat och ställning
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar
och balansräkningar med noter.
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Koncernresultaträkning
Not
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Trafikkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2018

2017

3

994 503
994 503

944 352
90
944 442

4
5
6

-798 500
-78 322
-53 470

-744 646
-70 314
-53 308

7, 8, 9,10,11

-41 018
-3

-65 651
-

-971 313

-933 918

23 189

10 524

119
-12 036
-11 917

6
-12 593
-12 586

11 272

-2 062

-354
10 918

6 008
3 945

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

12
13

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets vinst

20

14

Koncernbalansräkning
Not

2018

2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

9

-

-

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Inventarier och fordon
Pågående projekt

7
10, 15
11

58 627
592 939
1 628
653 194

57 696
629 452
7 419
694 568

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Övriga långfristiga fordringar
Övriga aktier och andelar
Uppskjutna skattefordringar

17
18
19

3 600
216
8 200
12 015

3 600
217
8 160
11 977

665 209

706 545

28 673
18 486
80 193
127 353

19 007
2 849
36 722
58 578

67 073

289 575

Summa omsättningstillgångar

194 426

348 153

Summa tillgångar

859 635

1 054 698

Summa anläggningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

KASSA OCH BANK

21

21

Eget kapital och skulder
Not

2018

2017

9 600
26 400
39 874
75 874

9 600
26 400
28 956
64 956

6 025
5 061
11 086

7 350
7 350

561 741
561 741

588 711
588 711

110 607
38 586
425
2 397
58 919
210 934
859 635

53 538
36 739
125
3 579
299 699
393 681
1 054 698

EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
Aktiekapital (9 600 aktier med kvotvärde 1 000 kr)
Övrigt tillskjutit kapital
Annat eget kapital, inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till kreditinstitut
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

22

22

15, 23, 24

24

25

Kassaflödesanalys för koncernen
Not

2018

2017

23 189
3 257
41 018
67 465

10 524
5 934
65 651
82 108

120
-12 036
55 548

1
-12 593
69 517

-62 983
-182 746
- 190 181

4 175
32 200
105 892

-5 312
-38
-5 350

-9 216
-6 162
-15 378

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-26 971
-26 971

-25 480
-25 480

Förändring av likvida medel

-222 502

65 035

289 575
67 073

224 540
289
575

Rörelsen
TILLFÖRDA MEDEL
Rörelseresultat före finansiella poster
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Summa disponibla likvida medel
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Moderbolagets resultaträkning 				
Not

2018

2017

3

986 312
986 312

936 301
90
936 391

4, 26
5
6

-834 448
-76 696
-53 470

-780 237
-66 963
-53 308

9, 10

-10 175
-3
-974 792

-10 770
-911 277

11 502

25 114

-

-23 276

75

5
140

-1
74

-2
-23 133

11 594
11 594

1 981
1 981

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Trafikkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fodringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Årets vinst

Moderbolagets balansräkning
Not
Tillgångar

2018

2017

2

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

9

-

-

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier och fordon
Pågående projekt

10
16

46 568
1 405
47 973

55 502
7 419
62 921

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier i dotterföretag
Övriga långfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

27
17
28

16 501
3 600
27 572

16 501
3 600
30 032

Övriga aktier och andelar

18

216
47 889
95 862

217
50 350
113 271

26 065
16 581
87 644
130 291

19 007
1 494
43 903
64 405

61 098
191 389
287 250

279 590
343 995
457 266

Summa anläggningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KASSA OCH BANK
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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20

21

Eget kapital och skulder - moderbolaget
Not
Eget kapital och skulder

2018

2017

2

Eget kapital
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital (9 600 aktier med kvotvärde 1 000 kr)

9 600

9 600

26 400
62 508
11 594
100 502
110 102

26 400
60 527
1 981
88 908
98 508

22

6 025
5 061
11 086

7 350
7 350

25

108 290
989
56 783
166 063
287 250

53 137
496
297 775
351 408
457 266

FRITT EGET KAPITAL
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Kassaflödesanalys för moderbolaget
Not

2018

2017

Rörelseresultat före finansiella poster
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar

11 520
3 739
10 175
25 434

25 114
-73
10 769
35 810

Erhållen ränta
Erlagd ränta

75
-1
25 506

140
-2
35 948

-59 871
-185 345
-219 708

57
34 088
70 093

-1 245
2 462
1 216

-10 175
3 461
-6 714

Förändring av likvida medel

-218 492

63 379

Likvida medel vid årets början

279 590

216 212

61 098

279 591

Rörelsen
TILLFÖRDA MEDEL

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Summa disponibla likvida medel
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Den omfattar de företag som i vilka moderbolaget direkt eller indirekt eller genom dotterföretag innehåller mer än 50 procent av röstetalet, eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4.
Intäkter
Intäktsredovisningen sker i enlighet med BFNAR 2012:1 intäkter. Bolaget redovisar sina biljettintäkter i
samband med att resenären utnyttjar en resa. Periodisering av intäkter sker utifrån nyttjandet, förutbetalda
biljetter och periodladdningar som ej nyttjats. Det innebär att outnyttjade biljetter redovisas som förutbetald
intäkt och intäktsförs i samband med utnyttjandet. Biljettskulden genereras av biljettsystemet och via statistik. Vid beräkning av biljettskulden har det antagits att samtliga värdekort från det förra systemet utnyttjats
eller växlats till kort anpassade för det nya biljettsystemet. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Tågtrafiken är upphandlad via tjänstekoncession. Bolaget redovisar samtliga intäkter enligt samma principer
som för den övriga trafiken.
Intäkterna periodiseras och redovisas i den period intäkterna avser.
Lånekostnader
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar
betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Värmlandstrafik AB har ett betydande underskottsavdrag sedan tidigare år. Detta underskottavdrag har inte
aktiverats eftersom det inte är troligt att bolaget framledes kommer att lämna väsentliga skattepliktiga överskott där underskottsavdraget kommer att utnyttjas.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden
som är hänförlig till obeskattade reserver
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffingsvärdet minskat med avskrivningar /nedskrivning.
Vid bedömning av tilllgångarnas värde tas hänsyn till marknadsmässiga värden. Bolaget tillämpar kostnadsföringsmodellen för internt upparbetade immateriella tillgångar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp
i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till
den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för
löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisations-förlust
vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång
som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt för nya inventarier:

Kontorsbyggnad
Stommar
Stomkompletteringar/innerväggar
Värme/sanitet
El
Inre ytskikt/hyregästanpassningar
Ventilation
Fasad
Yttertak
Styr- och övervakning
Övrigt

80 år
20-40 år
20-40 år
40 år
10-15 år
20 år
30-40 år
30 år
15-20 år
30 år

Verkstad/garagelokal
Stommar
Stomkompletteringar/innerväggar
Värme/sanitet
El
Inre ytskikt/hyregästanpassningar
Ventilation
Fasad
Yttertak
Styr- och övervakning
Övrigt

80 år
20-40 år
10-40 år
40 år
20-30 år
20 år
30-50 år
30 år
15-20 år
40 år

Markanläggning
Körplan
Skalskydd/stängsel
Skalskydd/grindar
Skalskydd/övrigt

30-50 år
20 år
10 år
5 år

Inventarier och fordon
Biljettsystem
Biljettmaskiner
Handburna biljettmaskiner
Inventarier, verktyg och installationer
Hållplatsutrustning
Fordon
Tåg
Tågkomponenter
Annans fastighet

15 år
10-15 år
3 år
3-20 år
5 år
5-10 år
10-30 år
3-5 år
5-10 år
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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. Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens
post av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
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.
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. Samtliga 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.
Leasingavtal
Det finns två kategorier av leasingavtal, finansiell och operationell leasing. Som finansiell leasing räknas
leasingavtal där uthyraren har överfört huvuddelen av riskerna och förmånerna till den som hyr. Alla övriga
leasingavtal klassas som operationell leasing.
Enligt ett finansiellt leasingavtal i koncern redovisar leasingtagaren den hyrda tillgången värderad till det
lägre av verkligt värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. På samma gång redovisas en skuld som
motsvarar framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs ned i enlighet med den redovisningsprincip som gäller
för respektive tillgångstyp. Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden. Operationell leasing redovisas
inte i balansräkningen. Kostnader i enlighet med ett operationellt leasingavtal redovisas linjärt i årets resultat
under hyresavtalets löptid.
Samtliga leasingavtal i moderbolaget oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). I koncernen redovisas leasingavtal antingen som finansiella eller operationella.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 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.
Ersättningar till medarbetare
Kortfristiga ersättningar i moderbolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller formell
förpliktelse att betala ut en ersättning.
Pensionskostnader
Avsättning för pensionskostnader redovisas enligt beräkning från KPA.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten är justerad för engångseffekter 2013-2017. Engångseffekter 2013-2017 avser
förutbetalda ägarbidrag .
Avkastning på totalt kapital: Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt.
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NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Under 2017 gjordes en extern värdering av depån i Kristinehamn. Värderingen låg under anskaffningsvärdet
för nybyggnationen och därför gjorde bolaget 2017 en nedskrivning av värdet på bussdepån med 23,3
miljoner kronor. Nedskrivningen har fördelats ut proportionerligt på aktiverade anläggningstillgångar.
I övrigt har koncernen och moderbolaget gjort mindre uppskattningar och bedömningar vilka inte anses
föranleda någon betydande effekt för de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa
räkenskapsår.

NOT 3 INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Koncernen
I nettoomsättningen ingår
intäkter från:
Biljettintäkter
Grundskolekort och
gymnasiekort
Skolskjuts
Tätortstrafik
Färdtjänst och sjukresor
Övriga intäkter
Ägarbidrag från landsting
och kommuner
Övriga bidrag
Hyror
Summa

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

108 631

124 702

108 631

124 702

76 611
176 855
-

73 072
168 257
83

76 611
176 855
-

73 072
168 257
83

132 587
46 997

101 531
41 4630

132 587
45 512

101 531
39 980

436 000

423 000

436 000

423 000

10 116
6 705

5 676
6 568

10 116
-

5 676
-

994 503

944 352

986 312

936 301

NOT 4 TRAFIKKOSTNADER

Koncernen

Ersättningar till trafikföretag och ombud
Fordonshyror, tåg
Färdtjänst/sjukresor
Periodkortsgiltighet på
fjärrtåg och tätortstrafik
Summa

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

625 704
21 582
118 072

598 683
21 893
87 879

625 704
57 530
118 072

598 683
57 484
87 879

33 142

36 190

33 142

36 190

798 500

744 646

834 448

780 237

Moderbolagets kostnad för fordonshyror, tåg avser erlagda leasingavgifter.

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Koncernen

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag
Summa

Moderbolaget

2018
265

2017
260

2018
222

2017
196

15

22

15

22

5
26
311

5
18
305

5
26
269

5
18
241
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NOT 6 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER
Inga anställda eller personalkostnader finns i dotterbolaget. Personalkostnader nedan är gemensamma för
moderbolaget och koncernen.
Medelantalet anställda, med fördelning
på kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelse och verkställande direktören
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader har uppgått till
styrelse och verkställande direktör
övriga anställda
Totala pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader.

2018

2017

54
26
80

52
26
78

1 655
35 842
37 497

1 254
35 117
36 371

12 178

12 155

469
1 979
2 448

339
3 406
3 745

52 123

52 271

Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid samt 1 årslön i avgångsvederlag vid uppsägning
från bolagets sida.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2018

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare

2017

Antal på
balansdagen
7

Varav män

Varav män

43 %

Antal på
balansdagen
7

8

62 %

8

62 %

57%

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
- långtidssjukfrånvaro
- sjukfrånvaro för män
- sjukfrånvaro för kvinnor
- anställda - 29 år
- anställda - 29 år kvinnor
- anställda - 29 år män
- anställda 30 - 49 år
- anställda 30 - 49 år kvinnor
- anställda 30 - 49 år män
- anställda 50 år - anställda 50 år - kvinnor
- anställda 50 år - män

2018
4,5 %
1,3 %
2,0 %
1,0 %
5,4 %
6,0 %
4,7 %
5,2 %
4,7 %
6,9 %
4,4 %
2,7 %
3,2 %

2017
4,6 %
4,3 %
4,4 %
6,3 %
8,6 %
11,4 %
7,1 %
8,3 %
7,9 %
6,5 %
2,6 %
5,9 %
0,2 %

* Redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte skall lämnas om
antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses
både kön och ålderskategori.
Långtidsjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrånvaro som pågått i 60 kalenderdagar eller mer.
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NOT 7 BYGGNADER OCH MARK
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2018

2017

90 325

46 176

3 614

-

127

44 149

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

94 066

90 235

Ingående avskrivningar

-9 650

- 6 321

Årets avskrivningar

-2 811

- 3 330

Utgående ackumulerade avskrivningar

-12 461

- 9 651

Ingående nedskrivningar

-22 979

-

-

- 22 979

58 627

57 696

Omklassificeringar

Årets nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Fastigheten Gångjärnet 1 innehavs med tomträtt. Fastigheten klassas som specialfastighet och taxeringsvärdet är 0 kr. Verkligt värde efter värdering uppgår till 38 000 tkr.
Fastigheten Uttern 1 har värderats till 30 000 tkr genom en extern värdering.

NOT 8 EXCEPTIONELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Koncernen

Nedskrivning av byggnader och
inventarier
Nedskrivning av andelar i dotterbolag
Summa

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

-

23 276

-

-

-

-

-

23 276

0

23 276

0

23 276

NOT 9 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets försäljning, utrangering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

10 271

10 271

10 271

10 271

-1 771

-

-1 771

-

8 500

10 271

8 500

10 271

Ingående avskrivningar
- Försäljningar, utrangeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-1 771
1 771

-1 771
-

-1 711
1 771

- 1 771
-

0

- 1 771

0

-1 771

8 500

8 500

8 500

8 500

-8 500

-8 500

- 8500

-8 500

-8 500

-8 500

-8 500

- 8 500

0

0

0

0

Utgående restvärde enligt plan
Ingående nedskrivningar
Årets förändringar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
2018

2017

2018

2017

115 090

99 777

102 326

96 159

684
-4 480

1 531
-3 807

684
-4 480

1 531
- 3 807

1 062
-500

18 816
-1 226

1 062
-500

9 670
-1 226

111 856

115 090

99 092

102 327

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar

-46 108

-39 072

-43 295

-37 564

4 477

3 807

4 477

3 807

-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

- 11 050

-10 843

-10 075

- 9 538

- 52 681

-46 108

- 48 894

-43 295

59 175

68 983

50 198

59 031

2 903
-

2 717
200
-15

2 903
-

2 717
200
-15

2 903

2 902

2 903

2 902

2 711

-1 495

-2 711

-1 495

-100

15
- 1 231

-100

15
- 1 231

-2 811

-2 711

-2 811

- 2 711

92

191

92

191

-9 019
-

-3 721
-5 298

-3 721
-

-3 721
-

-9 019

- 9 019

-3 721

-3 721

800 142
453

800 142
-

-

-

800 595

800 142

0

0

-230 845
-27 058

-203 875
-26 970

-

-

- 257 903

-230 845

0

0

Utgående restvärde

542 692

569 297

0

0

Utgående restvärde enligt plan, alla
kategorier

592 939

629 452

46 568

55 502

Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp
-Försäljning, utrangering
-Omklassificering från pågående nyanläggning
-Erhållna bidrag
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan
Fordon
Ingående anskaffningsvärden
-Inköp, aktiveringar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
- Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Finansiell leasing fordon
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffning
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets förändring
Utgående ackumulerade
avskrivningar
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NOT 11 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2018
Ingående nedlagda kostnader
Omklassificering till byggnad/inventarie
Utgående nedlagda kostnader
Nedlagda kostnader 2016 avser Bussdepå, Kristinehamn

2017

0

49 253
-49 253
0

Uttern 1. Fastigheten färdigställdes och omklassificeras till byggnad/inventarie 2017

NOT 12 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen

Ränteintäkter
Resultat vid avyttring av aktier
Summa

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

119
119

1
5
6

75
75

140
140

NOT 13 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen
Räntekostnader finansiell leasing
Övriga räntekostnader och
liknande resultatposter
Summa

2018
11 791

2017
12 288

246
12 036

305
12 593

NOT 14 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT KONCERNEN
Koncernen
2018
-394
39
- 354

2017
-154
6 162
6 007

Redovisat resultat före skatt

11 272

- 2 062

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej avdragsgilla intäkter
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Skatteeffekt förändrad skattesats
Nyttjat underskottsavdrag
Redovisad skattekostnad

-2 480
-1
-1
-449
2 576
- 354

454
-80
-0
5 634
6 007

Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
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NOT 15 FINANSIELLA LEASINGAVTAL
Koncernen
I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt
som innehas enligt finansiella leasingavtal enligt följande

Inventarier och fordon
Anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar

Framtida minimileaseavgifter har
följande förfallotidpunkter:
Nominella värden
Inom ett år
Senare än ett men inom fem år

2018

2017

800 595
-257 901
542 692

800 142
- 230 845
569 297

36 486
506 205

35 639
533 658

542 692

569 297

Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som skuld till kreditinstitut dels som kortfristig
skuld, dels som långfristig skuld.
I koncernens resultat ingår variabla avgifter avseende finansiella leasingavtal med 11 791 tkr.		

NOT 16 PÅGÅENDE PROJEKT
Koncernen

Moderbolaget

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Bidragsbelopp under året
Omklassificering till inventarier
Omklassificering till kostnad

2018
7 420
5 156
-500
-3 953
-6 495

2017
16 346
15 220
- 15 703
-8 444
-

2018
7 420
1 542
-500
-562
-6 495

2017
16 346
15 220
- 15 703
-8 444
-

Utgående nedlagda kostnader

1 628

7 419

1 405

7 419

NOT 17 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen
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Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Ingående anskaffningsvärden

3 600

3 600

3 600

3 600

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

3 600

3 600

3 600

3 600

Utgående restvärde enligt plan

3 600

3 600

3 600

3 600

Noter

NOT 18 ÖVRIGA AKTIER OCH ANDELAR
Antal
andelar

Kapitalandel
Samtrafiken i Sverige AB
Org nr: 556467-7598 Säte: Stockholm

2

Redovisat värde
i bolaget

30

30

BIMS KB
Org nr: 969705-5805 Säte: Karlstad

BIMS AB
Org nr: 556665-9594 Säte: Karlstad

155

15,80

18

0,10

1

25

125

Tågfastigheter i Kristinehamn AB
Org nr: 556857-3389 Säte: Kristinehamn
Vänertåg AB
Org nr: 556848-9016 Säte: Skövde

18

13

Summa

216
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Försäljning av andelar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

217

217

-1

-

216

217

NOT 19 UPPSKJUTEN SKATT
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den
inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av:
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Uppskjuten skatt på obeskattade
reserver

-368

- 233

-

-

Uppskjuten skattefordran på
kostnad återförd i beskattningen
och avdragsgill kommande år

4 273

3 765

-

-

Uppskjuten skatteskuld hänförlig
till skattemässigt ej avdragsgilla
avskrivningar på övervärde på
fastigheter

-957

-1 028

-

-

Uppskjuten skatteskuld hänförlig
till skattemässigt ej avdragsgilla
avskrivningar enligt komponentuppdelning i dotterbolag

5 252

5 657

-

-

8 200

8 161

0

0
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NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen

Upplupna trafikersättningar
Övriga interimsfordringar
Summa

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

77 624
2 569
80 193

32 569
4 153
36 722

77 624
10 020
87 644

32 569
11 334
43 903

NOT 21 LIKVIDA MEDEL
Koncernen

Kassa och bank
Likvida medel

2018
67 073
67 073

2017
289 575
289 575

Moderbolaget
2018
61 098
61 098

2017
279 590
279 590

NOT 22 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Slutbetalning projekt biljettsystem
Ersättning för biljettmaskiner i bil
Summa

2018
1 707
3 354
5 061

2017
0

Dagens biljettsystemet infördes 2012 efter år av förseningar och trots att viktiga funktioner saknades. Förhandling pågår därför med leverantör om nivån för totalpriset av hela biljettsystemet.
2016 infördes biljettmaskiner i servicetrafikens bilar. Biljettmaskinerna fungerade aldrig som förväntat och
därför återlämnades maskinerna under 2018. Förhandlingar pågår med leverantören om vilken ersättning
som är lämplig för den tid som maskinerna användes.

NOT 23 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

22 000

22 000

-

-

542 692

569 297

-

-

Summa ställda säkerheter
564 692
					

591 297

0

0

För egna avsättningar och
skulder
Avseende skulder till
kreditinstitutet
- Fastighetsinteckningar
Fordon som används enligt
finansiella leasingavtal
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NOT 24 UPPLÅNING
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder
Summa

18 250
543 490
561 740

20 350
568 361
588 711

0

0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leasingskuld
Summa
Summa räntebärande skulder

2 100
36 486
38 586
600 327

1 100
35 639
36 739
625 451

0
0

0
0

13 850

15 950

-

-

Summa
13 850
					

15 950

0

0

Räntebärande skulder

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder
som förfaller till betalning senare
än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen
2018
Semesterlöner
2 398
Ersättningar kommuner och
landsting
3 485
Ersättningar trafikföretag
21 450
Förutbetalda biljettintäkter
24 011
Övrigt
7 576
Summa
58 919
					

Moderbolaget

2017
2 242

2018
2 398

2017
2 242

248 105
15 338
20 895
13 119
299 699

2 145
21 450
24 011
6 780
56 783

248 105
15 338
20 895
11 195
297 775

NOT 26 LEASINGAVTAL MODERBOLAGET
2018

2017

57 822
755 142
812 963

137 636
583 137
720 773

55 650

55 484

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

I moderbolagets redovisning inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas
som operationella. Avtalen avser i allt väsentligt hyrda tåg. Tågen hyrs på 10-30 år. 		
		
I koncernens redovisas leasingavtal avseende fordon som finansiella leasingavtal, och i förekommande fall
redovisas resterande som operationella.
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NOT 27 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Koncernen
Gångjärnet i Karlstad AB
Bussfastigheter i Kristinehamn AB

Org nr
556791-3727
556964-5343

Säte
Karlstad
Munkfors

Kapitalandel (%)
100
100

Under 2015 har 100% av Bussfastigheter i Kristinehamn AB förvärvats av moderbolaget och inkluderats i
koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärstidpunkten 25 februari 2015.
Bussfastigheter i Kristinehamn AB är ett bolag som äger och förvaltar fast egendom som behövs för att
bedriva kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen.
Under 2014 förvärvades 100 % av Gångjärnet i Karlstad AB av moderbolaget och inkluderades i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvstidpunkten 3 mars 2014. Gångjärnet i Karlstad AB är
ett bolag som äger och förvaltar fast egendom som behövs för att bedriva kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen.
Moderbolaget
Gångjärnet i Karlstad AB
Bussfastigheter i Kristinehamn AB
Summa

Kapitalandel %
100
100

Ingående anskaffningsvärden
Kapitaltillskott
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar
Årets förändringar
- Nedskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar/
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Rösträttsandel % Antal aktier
100
10 000
100
50 000

Bokfört värde
0
0
0

2018
44 778
-

2017
21 501
23 276

44 778

44 777

-28 276

-5 000

-

-23 276

-28 276

- 28 276

16 501

16 501

NOT 28 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
2018

2017

30 032
-2 461
27 572

56 769
-26 737
30 032

Lån till dotterbolag, Gångjärnet i Karlstad AB
och Bussfastigheter i Kristinehamn AB.
Ingående balans
Utbetalda lån
Erhållna amorteringar
Utgående balans

Ränteintäkten avseende lånen uppgick till 72 tkr. Lånen amorteras kvartalsvis och löper med rörlig ränta
som 31/12 2018 var 0,25 %. Dotterbolagen har 31/12 2018 en skuld till moderbolaget avseende intert
förvaltningsarvode om 550 tkr.
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NOT 29 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
2018

2017

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

26 400
62 508
11 594
100 502

26 400
60 527
1 981
88 908

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att
i ny räkning överförs
							

100 502

88 908

Till stämmans förfogande står följande vinstmedel:

NOT 30 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
En tidigare entreprenör i servicetrafiken, Keolis valde 2017 att säga upp trafikavtalet med Värmlandstrafik.
Värmlandstrafik och Keolis har därför en pågående tvist i Värmlands tingsrätt där båda parter stämt varandra. Värmlandstrafik har fått en fördyrad trafik på grund av uppsägningen och vill att tingsrätten slår fast
Keolis skadeståndsskyldighet. Bolagets nuvarande bedömning är att Värmlandstrafik kommer skadeståndslöst ur konflikten.

NOT 31 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Den förste januari 2019 bildas en ny och gemensam organisation i Värmland med namnet Region Värmland.
De huvudsakliga verksamhetsområdena blir hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt regional utveckling, inklusive kultur, bildning och kollektivtrafik. Större delen av Värmlandstrafiks verksamhet övergår därför
till Region Värmland och blir en del av den nya regionen. Trafikavtal inom servicetrafik kommer fortsatt att
finnas i bolaget Värmlandstrafik och Värmlandstrafik kommer att vara ägare till dotterbolagen Gångjärnet i
Karlstad AB och Busfastigheter i Kristinehamn AB. Region Värmland blir 1 januari 2019 ny ägare till Värmlandstrafik.

Resultat- och balansräkningen har förelagts årsstämman 2019-03-22 för fastställelse.
Munkfors 2019-02-08

Mikael Dahlqvist		
ordförande		

Stina Höök
vice ordförande

Ann-Kristine Johansson

Siw Gidlöf

Mathias Lindquist		

Monika Karlsson Bubholz

Henrik Lander		
Jessika Lundgren
			Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har lämnats 2019-02-21.
Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag,
org.nr 556206-4641

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen för Värmlandstrafik
Aktiebolag för år 2018 med undantag för
hållbarhetsrapporten.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag
är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
40

koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt
ansvar för revisionen av årsredovisningen
och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Värmlandstrafik Aktiebolag för år
2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation, och
att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets

ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar
för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Karlstad den 21 februari 2019
Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till Bolagsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag.
Org . Nr 556206-4641.
Granskningsrapport för år 2018.
Vi, av Region Värmlands fullmäktige utsedda och
av Bolagsstämman 2015 och 2016 valda lekmannarevisor, har granskat Värmlandstrafik AB verksamhet
för år 2018.

Uppdrag och ansvar
Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv och övriga beslut samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar och arbete regleras
bl.a. i Aktiebolagslagens 10 kap och Kommunallagens 3 kap.
Lekmannarevisorerna skall granska om bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen
skall vara så ingående och omfattande som god
sed, vid detta slag av granskning, kräver.
Lekmannarevisorerna skall följa de anvisningar
som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte
strider mot lag, Bolagsordning eller god sed.
Lekmannarevisorerna skall efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till bolagsstämman. Granskningsrapporten, grundad på fastställt
årsbokslut, skall lämnas till bolagets styrelse senast
tre veckor före bolagsstämman.
Nedan redogörs för de åtgärder vi vidtagit för att
komma fram till våra ställningstaganden i granskningsrapporten.

Granskningens omfattning och inriktning
Granskningen har utförts utifrån Aktiebolagslagen,
Kommunallagen, RV Revisionsreglemente samt god
revisionssed i kommunal verksamhet.
Vi har i år med stöd av PwC Karlstad genomfört en
Grundläggande granskning av Koncernen VTAB och
en granskning av sommarens ersättningstrafik på
Fryksdalsbanan.( Tågtrafiken på Fryksdalsbanan).
Granskningarna bifogas.
Transitio AB revisorer har också gjort en Fördjupad
uppföljande granskning av Underhåll och Högvärdeskomponenter (HVK). Granskningen berör olika län
och för vår del kan tågen på Fryksdalsbanan komma
att innefattas. Den granskningen är klar till Transitios
Årsstämma den 23 maj.
Vi genomförde 2016 en särskild styrelseenkät,
som tillställts styrelsen, och uppmanade styrelsen
att fortlöpande själva utvärdera sin verksamhet och
bolagets VD. Vi konstaterar att styrelsen inte utvärderat sin egen verksamhet under 2018.
Vi har inte erhållit några speciella granskningsanvisningar av Regionfullmäktige, Regionstyrelsen eller
Bolagsstämman utöver Bolagsordningen, Trafikför-

sörjnings-programmet eller Ägardirektivet.
Bolags- och Företagsledning, auktoriserade
revisorer och lekmannarevisorer har sammanträffat
under året för att diskutera bolagets verksamhet och
utveckling, styrelsens handlingar och revisorernas
planering.
Vi har också löpande följt bolagets verksamhet
genom läsning av styrelseprotokoll, VD-rapporter
och nyhetsbrevet, genom kontakter med Regionala
Kollektivtrafiknämnden samt genom att följa bolagets verksamhet i media där vi särskilt observerat
konflikten med Keolis och sommarens problem med
trafiken och ersättningstrafiken på Fryksdalsbanan.
Vi har också deltagit i styrelsens planeringsdagar
och studiebesök i Stockholm. Vi konstaterar att VD
dialog med kommunerna varit mycket uppskattad
och givande.
Vi konstaterar att gällande Bolagsordningen är från
2017 och att bolagets Interna styr- och grunddokument hålls aktuella men att Ägardirektivet från
2011, kompletterade på RF 2015-11-13, behöver
anpassas till koncernbildningen och förändringar i
Kommunallagen.
Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som erfordrats för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.
Vår bedömning är därvid:
- att verksamheten ryms inom Trafikförsörjningsprogrammet och de i Bolagsordningen och Ägardirektiven givna ramarna men att Ägardirektiven bör
aktualiseras och att Ägardirektiv till dotterbolagen
bör upprättas
- att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Sammanfattning och uttalande
Utifrån ovanstående granskningar och prövningar
är de sammanfattande intrycken att bolaget är
välskött, värderas högt av resenärer i utvärderingar
och ligger i framkant när det gäller utveckling inom
området. Vi har för verksamhetsår 2018, i förhållande till de i Aktiebolagslagens 10 kap. och Kommunallagens 3 kap. uppställda granskningspunkterna,
inte någon anledning att rikta anmärkning mot VD,
styrelsen eller bolaget.
Vår bedömning är att bolagets verksamhet har
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställandesätt samt att bolagets
interna kontroll varit tillräcklig.
Karlstad den 22 mars 2019.
Jonny Mattsson		
Lekmannarevisor		

Inger Larén
Lekmannarevisor
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Trafikavtal 2018
Här är de samarbetspartners vi hade trafikavtal med under 2018 och den
sammanlagda ersättningen till dem, per trafikslag.
Linjetrafik, tåg och buss
Nobina Sverige AB
Rudskoga taxi AB
Arvika-Eda taxitransporter Aktiebolag
Nobina Sverige AB
Karlstad Taxitransporter AB
AB Trendtaxi
Råda Taxi AB
Johnsson Buss i Sysslebäck AB
Taxikurir i Karlstad/Karlstad Taxi AB
V:A Ämterviks Taxi
Svenska tågkompaniet AB
SJ AB
Västtrafik
Faktisk ersättning 2018,
exklusive moms: 470 miljoner kronor

Skoltrafik
Nobina Sverige AB
Arvika-Eda Taxitransporter AB
Vänerbuss AB
Nettbuss AB
Molkom Buss AB
Skåre Taxi AB
AB Grums Taxi
Karlstad Taxi AB
Charterbuss resetjänst i Kristinehamn AB
Kils Busstrafik AB
Saova Konsult AB

Faktisk ersättning 2018,
exklusive moms: 173 miljoner kronor

Särskild kollektivtrafik
Arvika-Eda Taxitransporter AB
Rudskoga Taxi AB
AB Trendtaxi
Karlstad Taxitransporter AB
Faktisk ersättning 2018,
exklusive moms: 118 miljoner kronor
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