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Från presidiets sida önskar vi nu inför fullmäktiges sammanträde den 8 maj 2012, få
information om styrelsen har något att anföra i ärendet och att vi emotser styrelsens
skriftliga yttrande senast den 13 april 2012.

Conny Andersson
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Landstingsfullmäktiges presidium bereder frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

I granskningsrapporten av den 30 mars 2012 har revisorerna riktat anmärkning mot bolagets
interna styrning och kontroll.
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JÄLLandstingsrevisorerna
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Revisorsgrupp III

Granskningsrapport för AB Storstockholms Lokaltrafik år 2011

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer har granskat AB Storstockholms Lokaltrafiks
verksamhet år 2011.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägar-
direktiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och att återredovisning sker till fullmäktige.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intem kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kom-
munal verksamhet och landstingets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedönming och har
gett det resultat som redovisas i Årsrapport 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik.
Vi bifogar en redogörelse för resultatet av granskningen.

Flera av de problem avseende SL:s interna styrning och kontroll som revisionen tidigare
påtalat, bedöms kvarstå efter revisionens granskning av årsbokslutet och övrig granskning
under 2011.

Det finns fortfarande betydande brister i uppföljningen av trafikavtalen, framförallt för
bussar, pendeltåg och tunnelbana vilket bl.a. innebär att SL inte har en tillfredsställande
intem kontroll över vilka tjänster som faktiskt utförts. Årets granskning har förstärkt vår
uppfattning att styrning, uppföljning och rapportering av stora projekt inom trafikområdet
behöver förbättras. Beslutsunderlagen avseende investeringar är otillräckliga. Redovisning
av stora projekt av principiell vikt bör lyftas till landstingsfullmäktige i särskild ordning för
att möjliggöra ställningstagande om finansiering och genomförande.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet inte har skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Efter samråd med den auktoriserade revisorn
bedöms att det finns stora brister i den intema styrningen och kontrollen. Vi riktar
anmärkning mot styrelsen för bristande styrning och intem kontroll.

Stockholm 2012-03-30

iGu

Karin Brodin

Landstingsrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset
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Berit Assarsson

RK 201105 -0034

Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting
Årsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik
Org nr 556013-0683
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Gunilla Hansson Anders Ödmark

Telefon: 08-737 25 00 Säte: Stockholm

Fax: 08-737 53 50 Org.nr: 23 21 00 - 0016
E-post: landstingsrevisorerna@rev.s11.se www.s11.se/rev
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik, org.nr 556013-0683

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen 'och koncernredovisningen
för AB Storstockholms Lokaltrafik för år 2011.

Styrelsens och verkstälfande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter årsredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-
bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständligheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den
31 december 2011 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för AB Storstockholms
Lokaltrafik för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen
och verkställande direktören som har
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår re\iision av . årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. vi
har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 13 mars 2012

Ernst & Young AB

M gnus Fredmer

Auktoriserad revisor

ansvaret för
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Bedömning för år 2011 är:

Räkenska er

Landstingsrevisorerna
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Rättvisande
X

RK201105-0034 5
Revisionskontoret 2012-03-12

Sammanfattning AB Storstockholms lokaltra-
fik (SL)

I den årliga revisionen prövas om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

Tillfredsställande Inte helt tillfreds- Otillfreds-
ställande ställande

Ekonomiskt och verksamhets X
mässi t resultat

Tillräcklig Inte helt
tillräckli

Intern s rnin och kontroll X

Inte rättvisande

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Årets resultat är -156 mnkr, att jämföras med fullmäktiges budgeterade
nollresultat. Avvikelsen motsvarar en procent av omsättningen. Orsaken
till avvikelsen förklaras med tillkommande kostnader på 103 mnkr avseen-
de trygghetsrelaterade åtgärder i samband med bolagets intema organi-
sationsförändring under året. Därtill har bolagets kostnader för drift- och
underhåll överstigit budget med ca 124 mnkr. Även finansnettot har för-
sämrats gentemot budget med ca 100 mnkr. Under våren 2011 prognos-
tiserades ett negativt resultat på nästan 500 mnkr. Med anledning av detta
har SL-taxan höjts. Intäkterna översteg budget med 214 mnkr, vilket hu-
vudsakligen beror på att intäkterna från biljettförsäljningen ökade p.g.a.
taxehöjningen och på en viss resandeökning.

Produktiviteten har utvecklats negativt samtidigt som skattefinansierings-
graden har ökat. Produktiviteten mätt i sittplatskilometer per justerad krona
och i fasta priser har sedan föregående år gått ned med 2,4 procent. Lik-
nande förhållande gäller för måttet antal personkilometer.

Investeringarna för 2011 uppgår till 4 439 mnkr. Jämfört med årets budget
på 5 045 mnkr 1 är det en avvikelse på 606 mnkr.

Beslut om att minska investeringsbudgeten för SL togs av LF den 6 december

2011 (§215). Budgeten minskades med 909 mnkr till totalt 5 045 mnkr

Otillräcklig
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Revisionskontoret 2012-03-12

Punktligheten har i förhållande till föregående år förbättrats för pendeltåg,
lokalbanor och Spårväg City. I förhållande till målen i 2011 års budget
uppnås dock inte punktlighetsmålen för pendeltåg, tunnelbana och busstra-
fik,

Sedan föregående år har den totala kundnöjdheten minskat något och når
inte upp till målet. Mätningarna visar dock att nöjdheten för SL:s tidtabell-
hållning har förbättrats något.

Revisionens granskning under året av SL:s kostnadskontroll visar återigen
att SL inte följer upp trafikavtalen tillräckligt vilket medför att bolaget inte
kan säkerställa att de tjänster som fakturerats inom avtalen, faktiskt är ut-
förda. Detta förhållande påtalas även av den auktoriserade revisorn i den-
nes granskning. Granskningen visar också att beslutsunderlagen avseende
investeringar är otillräckliga då de ofta saknar uppgifter om framtida kost-
nadseffekter. Vidare saknas vanligtvis i investeringsunderlag, redovisning
och uppföljning en fördelning av kapitalkostnaderna per trafikslag. Detta
försvårar styming och uppföljning.

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms sammantaget
som inte helt tillfredsställande.

Intern styrning och kontroll
Flera av de problem avseende SL:s intema styming och kontroll som revision-
en tidigare påtalat, bedöms kvarstå efter revisionens granskning av årsbokslutet
och övrig granskning under 2011.

Det finns fortfarande betydande brister i trafikavtalsuppföljningen för buss,
pendel och tunnelbana, vilket bl.a. innebär att SL inte har en tillfredsstäl-
lande kontroll över vilka tjänster som faktiskt utförts. För biljettsystemet
SL-Access har SL vidtagit ett antal förbättringsåtgärder. Det är dock för
tidigt att uttala sig om säkerheten i nya rutiner etc.

Revisionen menar att de sypunkter som framkommit vid de under året genom-
förda granskningarna av stora projekt inom trafikområdet och Spårväg City
bl.a. visar att styming, uppföljning och rapportering av projekt behöver förbätt-
ras. Redovisning av stora projekt av principiell vikt bör lyftas till landstings-
fullmäktige i särskild ordning för att möjliggöra ställningstagande om finansie-
ring och genomförande.

Revisionens granskning av ledningsnära kostnader visar bristande följsam-
het mellan interna styrdokument och för landstinget övergripande styr-
dokument.

Revisionen är medveten om att bolaget för närvarande är inne i en förändrings-
process vilket innebär att flera förbättringsinsatser är på gång att genomföras.

2
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Revisionskontoret 2012-03-12

Stora förändringar i personalstyrkan under året har inneburit en stor utmaning
för verksamheten, som gett negativa effekter på intern styrning och kontroll.
SL:s intentioner att förbättra styrning och intern kontroll har ännu inte uppnåtts
fullt ut i verksamheten. Vissa förbättringar har genomförts. Bolagets åtgärder
för att utveckla den interna kontrollen blir därför en väsentlig fråga att följa för
revisorerna under 2012.

Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms sammantaget vara otill-
räcklig.

Räkenskaper
Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed, i allt väsentligt
enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets
resultat och ställning.

Den auktoriserade revisom anser att den interna kontrollen i bokslutspro-
cessen inte är helt tillfredsställande och att bolagets redovisningstekniska
kompetens inte är helt tillfredställande. Omdömet är att det finns felaktig-
heter i boksIutet, men att nettofelet dock inte är väsentligt.

Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.

Dotterbolagen
Koncernen omfattar följande majoritetsägda dotterbolag:
AB SL Finans
SL Infrateknik AB
SL Kundtjänst AB, (vilande från november 2011)
SL HR-service AB (vilande)
Tågia AB (kvarvarande utbildningsverksamhet med inriktning fordonsunder-
håll)
Fastighets AB Viggestaberg (vilande)
SL Lidingö Trafik AB (vilande)

Den granskningsrapport som lekmannarevisorerna har att lämna för de olika
dotterbolagen inom SL-koncernen förutsätts till största delar baseras på dels
samråd med auktoriserad revisor, dels på den granskning av AB SL:s koncern-
styrning som redovisas i denna årsrapport. Vad gäller den konkreta verksamhet
som bedrivits i dotterbolagen under 2011 har revisionskontoret för sin del inte
noterat något som föranleder synpunkter.

5 ‘.
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ÅRSRAPPORT 2011

AB Storstockholms lokal-
trafik (SL)
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Vad gör Landstingsrevisorerna?

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal
verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna
och revisionskontoret.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saldig-
het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande
uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt revi-
sionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborg-

arnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig

funktion i den lokala självstyrelsen.

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de
inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare genom-
för verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verk-
samhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en
tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den
granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen

redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på

Landstingsrevisorernas hemsida www.s11.se/rev. De kan också beställas från
revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas
nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via
e-postmeddelande till landstin srevisorerna@rev.s11.se.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Revisorsgrupp

Årsrapport 2011
AB Storstockholms lokaltrafik

2012-03-13

Trafiknämnden
Styrelsen för
AB Storstockholms lokaltrafik

Diarienummer:
RK 201105 -0034

Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade 2012-03-13 att överlämna rapporten till styrelsen för AB
Storstockholms Lokaltrafik och till trafiknämnden för yttrande senast 2012-06-21.

Paragrafen justerades omedelbart.

Härmed överlämnas rapporten.

,

Gu "lla Jerl g r _ 4771/1/ ge t-, ,/~ /7791-b

o rande Agneta Fohlström
sekreterare

Landstingsrevisorerna Telefon: 08-737 25 00
Box 22230 Fax: 08-737 53 50
104 22 Stockholm E-post: landstingsrevisorerna@rev.s11.se

Besök oss: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rädhuset

il

Säte: Stockholm
Org.nr: 23 21 00 - 0016
www.s11.se/rev



Bedönming för år 2011 är:
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Revisionskontoret 2012-03-12

Sammanfattning AB Storstockholms lokaltra-
fik (SL)

I den årliga revisionen prövas om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

Tillfredsställande Inte helt tillfreds- Otillfreds-
ställande ställande

Ekonomiskt och verksamhets X
mässi t resultat

Tillräcklig Inte helt
tillräckli

Intern s rnin och kontroll X

Inte rättvisande

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Årets resultat är -156 mnkr, att jämföras med fullmäktiges budgeterade
nollresultat. Avvikelsen motsvarar en procent av omsättningen. Orsaken
till avvikelsen förklaras med tillkommande kostnader på 103 mnkr avseen-
de trygghetsrelaterade åtgärder i samband med bolagets interna organi-
sationsförändring under året. Därtill har bolagets kostnader för drift- och
underhåll överstigit budget med ca 124 mnkr. Även finansnettot har för-
sämrats gentemot budget med ca 100 mnkr. Under våren 2011 prognos-
tiserades ett negativt resultat på nästan 500 mnkr. Med anledning av detta
har SL-taxan höjts. Intäkterna översteg budget med 214 mnkr, vilket hu-
vudsakligen beror på att intäkterna från biljettförsäljningen ökade p.g.a.
taxehöjningen och på en viss resandeökning.

Produktiviteten har utvecklats negativt samtidigt som skattefinansierings-
graden har ökat. Produktiviteten mätt i sittplatskilometer per justerad krona
och i fasta priser har sedan föregående år gått ned med 2,4 procent. Lik-
nande förhållande gäller för måttet antal personkilometer.

Investeringarna för 2011 uppgår till 4 439 mnkr. Jämfört med årets budget
på 5 045 mnkr1 är det en avvikelse på 606 mnkr.

1 Beslut om att minska investeringsbudgeten för SL togs av LF den 6 december

2011 (§215). Budgeten minskades med 909 mnkr till totalt 5 045 mnkr

Otillräcklig
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Revisionskontoret 2012-03-12

Punktligheten har i förhållande till föregående år förbättrats för pendeltåg,
lokalbanor och Spårväg City. I förhållande till målen i 2011 års budget
uppnås dock inte punktlighetsmålen för pendeltåg, tunnelbana och busstra-
fik.

Sedan föregående år har den totala kundnöjdheten minskat något och når
inte upp till målet. Mätningarna visar dock att nöjdheten för SL:s tidtabell-
hållning har förbättrats något.

Revisionens granskning under året av SL:s kostnadskontroll visar återigen
att SL inte följer upp trafikavtalen tillräckligt vilket medför att bolaget inte
kan säkerställa att de tjänster som fakturerats inom avtalen, faktiskt är ut-
förda. Detta förhållande påtalas även av den auktoriserade revisorn i den-
nes granskning. Granskningen visar också att beslutsunderlagen avseende
investeringar är otillräckliga då de ofta saknar uppgifter om framtida kost-
nadseffekter. Vidare saknas vanligtvis i investeringsunderlag, redovisning
och uppföljning en fördelning av kapitalkostnaderna per trafikslag. Detta
försvårar styrning och uppföljning.

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms sammantaget
som inte helt tillfredsställande.

Intern styrning och kontroll
Flera av de problem avseende SL:s interna styrning och kontroll som revision-
en tidigare påtalat, bedöms kvarstå efter revisionens granskning av årsbokslutet
och övrig granskning under 2011.

Det finns fortfarande betydande brister i trafikavtalsuppföljningen för buss,
pendel och tunnelbana, vilket bl.a. innebär att SL inte har en tillfredsstäl-
lande kontroll över vilka tjänster som faktiskt utförts. För biljettsystemet
SL-Access har SL vidtagit ett antal förbättringsåtgärder. Det är dock för
tidigt att uttala sig om säkerheten i nya rutiner etc.

Revisionen menar att de sypunkter som framkommit vid de under året genom-
förda granskningarna av stora projekt inom trafikområdet och Spårväg City
bl.a. visar att styrning, uppföljning och rapportering av projekt behöver förbätt-
ras. Redovisning av stora projekt av principiell vikt bör lyftas till landstings-
fullmäktige i särskild ordning för att möjliggöra ställningstagande om finansie-
ring och genomförande.

Revisionens granskning av ledningsnära kostnader visar bristande följsam-
het mellan interna styrdokument och för landstinget övergripande styr-
dokument.

Revisionen är medveten om att bolaget för närvarande är inne i en förändrings-
process vilket innebär att fiera förbättringsinsatser är på gång att genomföras.
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Stora förändringar i personalstyrkan under året har inneburit en stor utmaning
för verksamheten, som gett negativa effekter på intern styrning och kontroll.
SL:s intentioner att förbättra styrning och intern kontroll har ännu inte uppnåtts
fullt ut i verksamheten. Vissa förbättringar har genomförts. Bolagets åtgärder
för att utveckla den interna kontrollen blir därför en väsentlig fråga att följa för
revisorerna under 2012.

Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms sammantaget vara otill-
räcklig.

Räkenskaper
Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed, i allt väsentligt
enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets
resultat och ställning.

Den auktoriserade revisorn anser att den interna kontrollen i bokslutspro-
cessen inte är helt tillfredsställande och att bolagets redovisningstekniska
kompetens inte är helt tillfredställande. Omdömet är att det finns felaktig-
heter i bokslutet, men att nettofelet dock inte är väsentligt.

Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.

Dotterbolagen
Koncernen omfattar följande majoritetsägda dotterbolag:
AB SL Finans
SL Infrateknik AB
SL Kundtjänst AB, (vilande från november 2011)
SL HR-service AB (vilande)
Tågia AB (kvarvarande utbildningsverksamhet med inriktning fordonsunder-
håll)
Fastighets AB Viggestaberg (vilande)
SL Lidingö Trafik AB (vilande)

Den granskningsrapport som lekmannarevisorerna har att lämna för de olika
dotterbolagen inom SL-koncernen förutsätts till största delar baseras på dels
samråd med auktoriserad revisor, dels på den granskning av AB SL:s koncern-
styrning som redovisas i denna årsrapport. Vad gäller den konkreta verksamhet
som bedrivits i dotterbolagen under 2011 har revisionskontoret för sin del inte
noterat något som föranleder synpunkter.
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I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Den årliga
revisionen omfattar granskning och bedömning inom följande områden:
• Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
• Intern styrning och kontroll
• Räkenskaper

Revisionen har utförts enligt aktiebolagslagen, kornmunallagen, landstingets
regler och anvisningar, riktlinjer för bolagsrevision och samordnad revision
inom SLL samt god revisionssed för kommunal verksamhet. Revisionen har
utgått från revisionsplanen som fastställts av revisorsgrupperna och revisors-
kollegiet.

I granskningen har lekmannarevisorerna biträtts av landstingets revisions-
kontor. Granskningen har genomförts av granskningsansvarig Mikael Lundén
vid revisionskontoret.

Parallellt med lekmannarevisionen har revision utförts enligt ABL 9 kap. under
ledning av auktoriserad revisor Magnus Fredmer vid Emst & Young.

Under granskningsåret har ömsesidig information och samverkan skett mellan
bolagets lekmannarevisorer och dess auktoriserade revisor.

2. Den nya trafikorganisationen

Trafiknämnden (TN) bildades den 1 januari 2011 som ett led i att anpassa
landstingets organisation till kraven i den nya kollektivtrafiklagen som
gäller från den 1 januari 2012. Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på
land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättningen. Till trafik-
nämnden finns knutet en beredning för sjötrafik, en färdtjänstberedning
och ett färdtjänstutskott (för myndighetsutövning).

Trafiknämnden har ingen egen förvaltning, utan SL:s förvaltning och färd-
tjänstavdelningen har under året biträtt nämnden med förvaltningsresurser.
Arvoden och omkostnader för den nya trafiknämnden, dess utskott och
beredningar har under året redovisats på färdtjänstavdelningen.

Under 2011 har revisionen genomfört en fördjupad granskning av ansvars-
förhållandena i den nya trafikorganisationen med avseende på nämndens
styrning och relationer mellan de ingående verksamheterna; SL, WÅAB,
färdtjänstverksamheten och färdtjänstavdelningen. Fördjupningen redovi-
sas i årsrapport för trafiknämnden2.

2 RK 201108-0063
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I den granskning och de avstämningar som revisionen genomfört med SL
och landstingsstyrelsens förvaltning (LSP) under hösten har det successivt
klargjorts att organisationen och styrningen kommer att förändras från och
med 2012. I december 2011 fastställde landstingsfullmäktige ändringar i
SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv. Förändringarna förefaller
bidra till en ökad tydlighet i ansvarsfrågorna och är till stor del i linje med
de synpunkter som revisionen lämnat under året. Hur ansvarsfördelningen
i den nya trafikorganisationen kommer att fungera är det dock för tidigt att
uttala sig om. Detta blir en väsentlig fråga för revisionen att följa under
2012.

Fullmäktige gav i december 2011 samtidigt TN i uppdrag att i samarbete
med SL omgående förbereda att centrala delar av SL:s förvaltningsorgani-
sation ska överföras till trafiknämnden. Uppdraget ska återrapporteras
senast den 30 maj.

3. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt
resultat

I detta avsnitt görs en bedömning av om styrelsen uppnått fullmäktiges
mål och genomfört givna uppdrag samt följt de beslut, riktlinjer, föreskrif-
ter som gäller för verksamheten. Bedömningen omfattar även om verksam-
hetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra. Be-
dömningsmålen och bedömningskriterierna framgår av bilaga 2.

3.1 Ekonomiskt resultat

Årets resultat är -156 nmkr, att jämföras med fullmäktiges budgeterade
nollresultat. Avvikelsen motsvarar en procent av omsättningen. Orsaken är
främst obudgeterade kostnader på 103 mnkr avseende det trygghetspaket
som förhandlats fram med de fackliga organisationerna i samband med den
interna organisationsförändringen inom SL. Även finansnetto och felav-
hjälpande underhåll har varit högre än planerat.

Prognosen i kvartalsrapport 1 visade ett underskott gentemot budget på
- 496 mnkr, medan det i delårsrapporten angavs en prognosavvikelse på
- 101 mnkr. Med anledning av detta har SL-taxan höjts. Resultatet har un-
der året även påverkats positivt av ett ökat resande. Det sista kvartalet
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2011 prognostiserades en negativ avvikelse på mellan -196 till -197 mnkr,
vilket är i nivå med det slutgiltiga resultatet.

Kostnaderna för den köpta trafiken uppgår till ca 10 mdkr och ligger i stort
i nivå med budget. För den köpta trafiken återfinns dock vissa kostnads-
avvikelser som t.ex. högre indexkostnader på ca 78 mnkr och högre kost-
nader på ca 11 mnkr för hyra av spårvagnar avseende Spårväg city, på
grund av att leveranser av beställda vagnar har försenats. Vidare uppvisar
de kostnader som är kopplade till grundavtal ett lägre utfall än budget på
ca 63 mnkr. Orsaken är bl.a. att vissa tilläggsavtal har tillkommit senare än
planerat. Även utbetalning av s.k. incitamentsersättningar till entreprenörer
har blivit ca 59 nmkr lägre än budgeterat till följd av kvalitetsbrister i körd
trafik.

Drifts- och underhållskostnaderna överstiger budget med ca 124 mnkr.
Skälen till det negativa utfallet beror huvudsakligen på att kostnader för
oplanerade akuta fel har ökat och att kostnaden för snöröjningen avseende
de första månaderna på året överstiger budget med ca 55 rrmkr.

Finansnettot uppgick till -591 mnkr vilket innebar en negativ avvikelse
gentemot budget på 105 mnkr. Orsaken är främst att budgeten är baserad
på en rörlig ränta på 1,6 procent 3 medan den faktiska rörliga räntan för
2011 uppgick till 2,5 procent.

Årets personalkostnader har påverkats av att SL under året genomfört en
organisationsförändring. Förändringen har lett till att medelantalet anställ-
da har sjunkit från 704 till 608 personer. Lönekostnaderna uppgår till 296
mnkr vilket är en positiv avvikelse gentemot budget med 36 mnkr. Det
främsta skälet till den lägre kostnaden beror på att vakanta tjänster inte har
hunnit tillsättas efter omorganiseringen. Kostnaden för omorganisationen
har beräknats till 103 mnkr.

Intäkterna översteg budget med 214 mnkr, vilket huvudsakligen beror på
att intäkterna från biljettförsäljningen ökade och på en viss resandeökning.
Övriga intäkter blev 132 mnkr lägre jämfört med budget vilket huvud-
saldigen beror på verksamhetsförändringar i koncemen som lett till lägre
debiterad tid i investeringsobjekt.

Balansomslutningen har ökat med ca 3,3 mdkr. Främst beror det på att
materiella anläggningstillgångar har ökat med ca 3 mdkr. Ökningen ligger
i linje med bolagets investeringar, bl.a. bygget av tvärbanan Norr där SL
har investerat ca 1,2 mdkr under 2011. Övriga större investeringar under
året avser upprustningen av Hagsätralinjen på ca 700 mnkr och Gubb-
ängens bussdepå uppgående till ca 160 mnkr. Införskaffandet av nya mil-
jöbussar har ökat koncemens anläggningsmassa med ca 576 mnkr.

3 Enligt direktiv från SLL interfinans. Det är fråga om internränta som SL betalar

till SLL.
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3.2 Investeringar
Investeringarna för 2011 uppgår till 4 439 mnkr. Jämfört med årets budget
på 5 045 mnke är det en avvikelse på 606 mnkr.

Skäl till att investeringarna, jämfört med den ursprungliga budgeten, inte
har kunnat fullföljas fullt ut är bl.a. att planärenden och beslutsprocesser
hos externa aktörer har försenats. Vidare har förhandlingar kring medfi-
nansiering av olika projekt inneburit fördröjningar i investeringsprocessen.
Även tillgängliga resurser i form av konsulter och byggföretag har begrän-
sat möjligheterna att genomföra investeringarna enligt plan.

SL har under året genomfört en uppföljning av de större investerings-
projekten vilket bl.a. resulterat i att månadsvis likviditetsplanering har
tagits fram för projekten. Likviditetsplaneringen ligger också till grund för
prognosjusteringar under året.

3.3 Verksamhetsmässigt resultat
Nedan redovisas måluppfyllelsen för ett urval av dels fullmäktiges, dels
styrelsens mål och uppdrag.

3.3.1 Trafikproduktion och produktivitet

Trafikproduktionen mätt i antalet sittplatskilometer har ökat med 2 procent
i förhållande till föregående år. Dock underskrider antalet sittplatskilome-
ter fastställd budget vilket i huvudsak beror på snökaos i början av året
med många inställda turer. Tunnelbanan ökar med ca 1 procent och pen-
deltåg och lokalbanor uppvisar en ökning på ca 2 procent i förhållande till
föregående år. Produktiviteten mätt i sittplatskilometer per justerad krona
och i fasta priser har dock gått ned med 2,4 procent.

Antalet personkilometer har ökat med totalt 1,9 procent i förhållande till
föregående år. För tunnelbanan uppvisas en marginell minskning vilket
orsakas dels av snökaoset, dels av två längre avstängningar för underhålls-
arbete. För lokalbanorna uppgår ökningen till ca 10 procent och beror i
huvudsak på Spårväg City. Pendeltåg har ökat med drygt 4 procent och
buss 2 procent. Produktiviteten mätt i personkilometer per justerad krona
har gått ned med 2,5 procent.

Nettokostnaden per personkilometer ökar totalt med ca 2 procent jämfört
med föregående år. Förändringen av kostnaden per personkilometer jäm-
fört med 2010 förhåller sig relativt lika mellan trafikslagen och uppgår till
2 — 5 procent. Trafikslaget lokalbana avviker dock med en större ökning av
antalet personkilometer avseende Spårväg City vilket innebär att kostnade-
rna har sjunkit med 2,9 procent jämfört med föregående år.

4 Beslut om att minska investeringsbudgeten för SL togs av LF den 6 december

2011 (§215). Budgeten minskades med 909 mnkr till totalt 5 045 mnkr
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3.3.2 Punktlighet och tillförlitlighet

Punktligheten har i förhållande till föregående år förbättrats för pendeltåg,
lokalbanor och Spårväg City. I förhållande till målen i 2011 års budget
uppnås inte punktlighetsmålen för pendeltåg, tunnelbana och busstrafik.

Av nedanstående tabell framgår punktligheten för de olika trafikslagen.

En avgång räknas som icke punktlig om den avgått mer än 3 min sent
eller 1 min tidigt.
2 Oviktat genomsnitt av de fem lokalbanornas punktlighet (Roslagsbanan,
Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan, Tvärbanan).

Pendeltågstrafiken har drabbats av fiera trafikstörningar och inställda av-
gångar under 2011. Trafikverket har genomfört ett större antal planerade
arbeten i infrastrukturen som tidvis har stängt av eller väsentligt reducerat
trafiken. Kombinerat med ett flertal störningar i infrastrukturen har detta
påverkat punktligheten och utförd trafik negativt. Enligt SL har drygt 70
procent av all trafik som ställts in under 2011 orsakats av störningar i Tra-
fikverkets anläggningar. Pendeltågets mål för punktlighet nås följaktligen

inte, men har dock förbättrats påtagligt jämfört med föregående år.

Tunnelbanans avgångar i tid har legat relativt stabilt under 2011, undanta-
get februari då större driftstörningar uppstod p.g.a. den stränga vintern och
fiera strömaybrott. Punktlighetsmålet nås inte och har försämrats margi-
nellt sedan förra året.

Punktligheten för bussar har legat på en relativt stabil nivå under året med
undantag för januari, februari och juni månad då det rådde stora problem
med framkomligheten med anledning av den hårda vintern, trafikavbrott
och resvägsomläggningar på grund av byggnadsarbeten. Målet för punkt-
lighet nås inte och ligger i nivå med föregående år. För lokalbanorna har
tillförlitligheten totalt sett varit relativt god. För Roslagsbanan har punkt-
ligheten haft en positiv utveckling jämfört med 2010. Stora förbättringar
har uppnåtts på Saltsjöbanan där trafiken har stabiliserats och punkt-
ligheten har varit betydligt bättre än under 2010.

5



God tillförlit-
lighet på lo-
kalbanor

73 procent
nöjda resenärer

Försämrad nöjd-
het

Nöjdhet avse-
ende tidhållning

Mål om förnyel-
sebara drivme-
del uppnått

jiLLandstingsrevisorerna
=teitkl-41  #415 1 ArIS

Revisionskontoret 2012-03-12

För Spårväg City har uppstod vissa trafikstörningar under sommaren 2011.
Vid två tillfällen berodde dessa på nedrivna kontaktledningar. Punktlig-
hetsmålet för lokalbanorna uppnås med god marginal. För Spårväg City
har dock ännu inte mål för punktligheten satts upp.

3.3.3 Nöjda resenärer

Sett över alla trafikslag visar SL:s kundmätningar att 73 procent av rese-
närerna är nöjda med SL-trafiken under 2011, vilket innebär en mindre
minskning sedan föregående år (74 procent). Målet är satt till 75 procent.
Andelen missnöjda resenärer uppgår till 11 procent, vilket är en liten ök-
ning i förhållande till 2011(10 procent). Det uppsatta målet uppgår till 10
procent.

Försämrad nöjdhet noteras för andra året i rad för pendeltågstrafiken som
uppnår 56 procent. Förra året låg andelen nöjda på 60 procent. Orsaken är
sannolikt fortsatta trafikstörningar under året. Tunnelbanans minskade
andel nöjda resenärer, från föregående års 77 procent till 74 procent, beror
troligen på planerade större renoveringsarbeten och inträffade störningar
under året. För bussar har nöjdheten sjunkit marginellt från föregående år,
från 73 procent till 72 procent under 2011. Andelen nöjda resenärer på
Lidingöbanan har dock sjunkit med åtta procent.

Sett över alla trafikslag visar höstens kundmätningar att ca 63 procent av
resenärerna är nöjda med tidhållningen, jämfört med 60 procent hösten
2010. Sämst nöjdhet noteras för pendeltåg som i likhet med föregående år
ligger på 34 procent.

3.3.4 Miljösteg 5

SL omfattas av ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO
14001.

Landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 pågick under åren 2007-2011. För
SL:s del har detta bl.a. inneburit att bolaget under flera år vidtagit åtgärder
som krävs för att nå målet om att 50 procent av bussflottan ska drivas med
förnybara drivmedel vid utgången av 2011. Under 2011 ökade antalet bio-
gasbussar ytterligare i SL-trafiken. Därutöver tillkom ett stort antal bussar
som drivs på 100 procent rapsmetylester (RME). Vid utgången av 2011
hade SL uppnått målet då 57,9 procent av bussarna drivs av förnybart

bränsle.

Mål om förnyel - Andel värme till SL:s lokaler som kommer från förnybara källor har ökat
sebar energian - med drygt två procentenheter 2011 sedan år 2010 och uppgår nu till 86,6
vändning upp- procent. Ökningen beror främst på en övergång från oljeeldning till fjärr-
nått värme på bussdepåer. Målet för Miljö Steg 5 om att 75 procent av värmen

ska hämtas från förnybara källor senast under 2011 har uppnåtts.

3.4 Kostnadskontroll och ekonomistyrning
Under året har revisionen i ett projekt granskat om ekonomistyrningen
inom SL säkerställer en kostnadskontroll med en ekonomi i balans på kort
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och lång sikt.5 Granskningen har inriktats mot att studera dels bolagets
kostnadskontroll inom dess drifts- och investeringsverksamhet, dels bola-
gets styrning och kontroll av ingångna trafikavtal med externa leveran-
törer. Granskningen omfattar perioden 2001-2011 med tonvikt på de sen-
aste åren.

I granskningen har bl.a. analyser genomförts av hur SL praktiskt följer upp
och kontrollerar de olika trafikavtalen. Det framgår bl.a. att betydande
kostnadsökningar sannolikt hade kunnat undvikas med tydligare besluts-
underlag och konsekvensbeskrivningar vid förändringar av grundavtalen.
Vidare anser revisionen att SL inte tillämpat avtalens modell för avvikelse-
hantering tillräckligt strikt och konsekvent i förhållande till entreprenöre-
rna och att man inte drivit igenom sådana reduceringar av fakturerade kost-
nader som avtalen föreskriver. Det har troligen fått till följd att SL tagit på
sig kostnader som enligt avtal åligger entreprenören.

Slutsatserna från granskningen är bland annat att SL:s budget inte fullt ut
redovisar vilka konsekvenser planerade och genomförda investeringar
kommer att medföra för bolagets framtida driftskostnader. Av budgeten
och investeringsunderlagen framkommer inte vilka framtida avskrivningar
och räntekostnader (s.k. kapitalkostnader) respektive investering kommer
att generera. Granskningen visar också att SL i sin redovisning inte förde-
lar kapitalkostnaderna per trafikslag. För att SL ska kunna få en rättvisande
bild och följa upp faktiska produktionskostnader per trafikslag bör de kapi-
talkostnader som är hänförliga till respektive trafikslag också fördelas på
dessa.

Rekommendationerna i granskningen är bl.a. att SL i olika beslutsunderlag för
investeringar redovisar investeringens framtida totala kostnadseffekter och
fördelar kapitalkostnader per trafikslag vid planering och i uppföljning.

3.5 Bedömning
Årets resultat är -156 mnkr, att jämföras med fullmäktiges budgeterade
nollresultat. Orsaken är främst tillkommande kostnader på 103 mnkr avse-
ende trygghetsrelaterade åtgärder bl.a. i form av olika pensionslösningar
som förhandlats fram med de fackliga organisationerna i samband med
Översyn SL. Därtill har bolagets kostnader för drift- och underhåll över-
stigit budget med ca 124 mnkr. Även bolagets finansnetto har försämrats
med 105 mnkr i förhållande till budget.

Under våren 2011 prognostiserades ett negativt resultat på nästan 500
mnkr. Med anledning av detta har SL-taxan höjts. Trafikintäkterna har
ökat med totalt 284 mnkr. Av dessa är 208 mnkr en direkt effekt av taxe-
höjningen. Resultatet har under året även påverkats positivt av ett ökat
resande.

s Projektrapport nr 12/2011
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Även om trafikproduktionen mätt i antalet "sittplatskilometer" har ökat
med 2 procent i förhållande till föregående år, har produktiviteten mätt i
sittplatskilometer per iusterad krona och i fasta priser gått ned med 2,4 pro-
cent. För måttet antal "personkilometer" uppvisas en ökning med 1,9 pro-
cent i förhållande till föregående år. Dock har produktiviteten mätt i per-
sonkilometer per justerad krona gått ned med 2,5 procent.

SL har under året följt upp större investeringsprojekt vilket bl.a. resulterat i
en förbättrad likviditetsplanering för projekten.

Punktligheten har i förhållande till föregående år förbättrats för pendeltåg,
lokalbanor och Spårväg City. I förhållande till målen i 2011 års budget
uppnås dock inte punktlighetsmålen för pendeltåg, tunnelbana och buss-
trafik. Sedan föregående år har den totala kundnöjdheten minskat en pro-
centenhet till 73 procents nöjda kunder. Mätningarna visar dock att nöjd-
heten för SL:s tidtabellhållning har förbättrats från 60 till 63 procent.

SL:s arbete enligt Miljösteg 5 har bl.a. inneburit att de två grundläggande
målen om förnyelsebara drivmedel och förnyelsebar energianvändning
uppnåtts under 2011.

Revisionens granskning av kostnadskontrollen har bl.a. inriktats mot tra-
fikavtalen. Revisionen kan konstatera att SL för närvarande inte följer upp
trafikavtalen tillräckligt vilket medför att företaget inte kan säkerställa att
de tjänster som fakturerats inom avtalen, faktiskt är utförda.

Styrelsens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat bedöms samman-
taget som inte helt tillfredsställande.

4. Intern styrning och kontroll

1 detta avsnitt görs en bedömning av hur styrelsen (och verkställande direktö-
ren) tar ansvar för den interna styrningen och kontrollen. Bedömningen omfat-
tar även om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt så att
fullmäktiges mål uppfylls samt att lagar föreskrifter m.m. efterlevs. Bedöm-
ningsmålen och bedömningskriterierna framgår av bilaga 2.

4.1 Trafikavtalsuppföljning
Revisionen granskade under 2010 SL:s förvaltning av det nya uppdrags-
avtalet för tunnelbanad. Revisionen bedömde att det finns förutsättningar
för en tillräcklig styrning och intern kontroll av tunnelbanans uppdrags-
avtal. Den interna kontrollen var dock inte tillräcklig under 2010. Detta
orsakades av svårigheten att få en tillförlitlig trafikutbudsrapportering från
entreprenören. Vidare konstaterade revisionen att till följd av detta hade

6 Projektrapport nr 21/2010

8



Kontinuerliga
störningar

X-60 tågen

JJLLandstingsrevisorerna
M. 1ANS 1 ANDSIINI:1

Revisionskontoret 2012-03-12

analys, åtgärdsplaner, uppföljning av övrig rapportering och arbetet med
verksamhetsutveckling fått stå tillbaka. SL hade ännu inte haft möjlighet
att fullt ut bedöma om leveransen motsvarade ersättningen.

Av de yttranden som gjorts av SL och TN7 under 2011 framgår bl.a. att det
hade förflutit för kort tid för att se omedelbara effekter i trafiken med an-
ledning av det nya avtalet. SL:s och TN:s uppfattning är att den nya orga-
nisationen som infördes i maj ger förutsättningar för en effektivare tra-
fikavtalsuppföljning och också kommer att innebära att revisionens rekom-
mendationer åtgärdas. SL menar också att mycket arbete har lagts ner på
att stödja entreprenören att förbättra sin utbudsrapportering. SL anser i
likhet med revisorerna att riskanalyser bör tas fram. SL håller också med
revisorerna om att den förändrade avtalsstrukturen gör det svårt att genom-
föra jämförelser av kostnader i tiden.

4.2 Pendeltågstrafiken
Pendeltågstrafiken har under året fortsatt att drabbas av kontinuerliga stör-
ningar med inställda avgångar. Enligt SL har ca sjuttio procent av all trafik som
ställts in under 2011 orsakats av störningar i Trafikverkets anläggningar. Pen-
deltågen har utfört 88,9 procent av den beställda trafiken under året, vilket är
en ökning jämfört med föregående år men lägre än planerat (budget 91,5).

Under 2011 har felen på X60-fordonen varit fortsatt hög. En stor andel av for-
donen har uppnått gränsen för femårsunderhåll samtidigt som ett arbete pågår
med att åtgärda de fel som funnits på fordonen sedan de var nya. Detta har
begränsat fordonstillgången och samtidigt ökat trycket på depåerna. Sedan de
första tågen levererades har totalt 130 garantifel anmälts till leverantören. I
nuläget saknar 14 av felen lösning.

Revisionen granskade under 2010 problemen med X608. En fördjupade
granskning under 2011 visar att problemen kvarstår. Det handlar bland annat
om funktionsbrister avseende dörrar, fotsteg, kyl- och värmeanläggningar och
växellådor. SL, Stockholmståg och fordonstillverkaren har under 2010 och
2011 arbetat med att åtgärda felen. Vid granskningstillfället i oktober befann
sig 17 av 71 X60-fordon inne på verkstad för åtgärd.

Tillsammans med pendeltågsentreprenören Stockholmståg och Trafikverket
bedriver SL ett gemensamt kvalitetsarbete för att analysera orsaker till proble-
men inom pendeltågstrafiken i syfte att genomföra nödvändiga förbättrings-
åtgärder. SL:s tjänstemän föreslog i ett ärende till styrelsen och TN9 i novem-
ber 2011 att begära ytterligare investeringsmedel uppgående till totalt 111
mnkr i syfte att åtgärda kvarstående fordonsbrister, men också för tillkom-
mande åtgärder som t.ex. anpassningar för ökad tillgänglighet och arbetsmiljö-

7 SL och TN den 24/5 2011

8 Årsrapport 2010, AB Storstockholms lokaltrafik
9 TN §5 och SL §181 den 22 november 2011
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åtgärder på X60-fordonen. TN och SL:s styrelse beslöt enligt förslaget att till-
dela ytterligare investeringsmedel på 11 mnkr.

I enlighet med fullmäktiges budgetbeslut våren 2010 har beställning genom-
förts av tolv nya X60-fordon med leverans under 2012. I samband med beställ-
ningen har SL säkerställt möjligheten till optionsavrop för framtida behov.

4.3 Styrningen av projekt inom trafikområdet
Revisionen har granskat två större projekt inom trafikområdet, Tvärbana Norr
Solnagrenen och Roslagsbanan w. Projektens finansiering var inte säkrad innan
projektstart och beslutsunderlaget till fullmäktige möjliggjorde inte en helhets-
bedömning av projekten. I ett fiertal fall har varken budget eller tidplan hållits
och SL:s projektstyrningsmodell hade inte helt efterlevts.

Något samlat grepp om projektverksamheten och dess kostnader har inte fun-
nits och resurshanteringen för projekt inom SL har inte koordinerats på en cen-
tral nivå. Revisionen rekommenderade SL och trafiknämnden att stärka styr-
ningen av projekt genom att se till att de får information om större projekt på
ett strukturerat och samlat sätt så att analyser av avvikelser och risker kan be-
dömas i sin helhet. Revisionen rekommenderade även Trafiknämnden och SL:s
styrelse att lyfta stora projekt av principiell vikt till landstingsfullmäktige i
särskild ordning för att möjliggöra ställningstagande om finansiering och ge-
nomförande.

Granskningen visade också att SL själv identifierat en rad problem vad gäller
styrningen av projekt och i samband med omorganisationen i början av 2011
vidtagit åtgärder för att kunna komma till rätta med dessa. Bland annat har ett
särskilt projektkontor inrättats.

SL:s styrelse och trafiknämnden uppgav i sitt yttrande över rapporten att den på
ett korrekt sätt redogjorde för sakförhållandena i respektive projekt. SL och
trafiknämnden framhöll i yttrandet att ett antal åtgärder vidtas för att komma
tillrätta med de identifierade problemen. Några invändningar mot rapportens
rekommendationer framfördes inte.

4.4 Trygghet och säkerhet
Revisionen har genomfört en problemanalys av SL:s arbete med trygghet
och säkerhet i kollektivtrafiken. Problemanalysen visade att det saknas en
tydlig definition av begreppen trygghet och säkerhet och hur de förhåller
sig till varandra. Uppfattningen om vad de olika begreppen innebär skiljer
sig exempelvis till viss del åt mellan entreprenörer och SL. Problemana-
lysen visade vidare att även om SL har en övergripande målsättning om att
tryggheten ska öka saknas specifika styrmått och delmål. Att målen är
otydliga försvårar möjligheterna att mäta och följa upp området.

10 projektrapport 3/2011 RK 201011-0088
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Problemanalysen visade att det finns en otydlighet vad gäller hur stort
ansvar SL kan ta för resenärernas trygghet och fördelningen mellan exem-
pelvis SL och polisen. Även vissa ansvarsfrågor relaterade till relationen
mellan SL och trafikentreprenörerna uppmärksammades. Vidare framgick
att det finns system för att rapportera in och följa upp trygg- och säkerhets-
relaterade data, men att dessa system skulle kunna utnyttjas på ett mer
omfattande och systematiskt sätt.

Under våren 2012 kommer revisionen att med utgångspunkt i problem-
analysen genomföra en förstudie om trygghet och säkerhet i kollektiv-
trafiken i syfte att avgöra om en mer djuplodande granskning bör göras i
ett projekt..

4.5 Underhållsverksamheten
Revisionen har granskat u  om SL styr underhållsverksamheten så att en säker
driftsfunktion i kollektivtrafiken uppnås. Granskningen har inriktats mot att
studera fordons- och fastighetsunderhållet.

Revisionens bedömning är att SL i stort tillser att det genomförs en säker och
funktionsduglig underhållsverksamhet vad gäller tunnelbanan och lokalbanan.
För pendeltåg och bussar kan uppföljningen av fordonsunderhållet förbättras.
När det gäller tunnelbanan och lokalbanan har SL och trafikentreprenören inar-
betade rutiner för uppföljning av fordonsunderhåll. SL bör dock förbättra gru-
nddokumentationen för lokalbanornas fordonsunderhåll. Samma upparbetade
rutiner finns inte när det gäller bussar och pendeltåg. SL följer inte upp avtalet
med entreprenören genom revisioner av fordonsparken.

Revisionen anser att SL bör initiera ett arbete för att förbättra planeringen och
uppföljningen av fastighetsunderhållet så att andelen akut underhåll minskas.
Revisionen har också visat att nyckeltal för fastighetsunderhållet bör utvecklas.

Revisionens rekommendationer efter genomförd granskning är att SL bör
stärka sin uppföljning av fordonsunderhållet i pendeltåg och bussar genom
bland annat revisioner och stickprovskontroller av fordonsstatus. Vidare bör SL
förbättra planeringen och uppföljningen av fastighetsunderhållet så att andelen
akut underhåll minskar. Nyckeltal för fastighetsunderhållet bör också utveck-
las. Slutligen rekommenderas SL att utveckla och förtydliga kraven på inrap-
portering av kemikalier till fordonsdatabasen så att SL kan kvantifiera använd-
ningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

4.6 Spårväg City

4.6.1 Planering och beredning
Revisionen har i tidigare projektrapporter" lämnat synpunkter och bedöm-
ningar vad gäller planeringen och styrningen av trafikprojektet Spårväg City i

Projektrapport 16/2011
12 Projektrapport 6/2008 och 16/2009
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tidigare skeden. Under 2011 har revisionen utifrån trafiknämndens beslut i
augusti 13 granskat projektets planering och beredning.

Revisionen menar att det finns ett antal väsentliga risker och problem att han-
tera i samband med projektet. Riskerna är i hög grad kopplade till den pressade
tidplanering som delvis präglat arbetet och som i planeringen lett till temporära
lösningar och i vissa fall ersättningstrafik.

Genomförandebeslutet redovisar inte heller den kompletta kostnadsbilden för
projektet. Exempelvis finns det oklarheter i kommande resandeunderlag och
alternativ till spårvagn har inte redovisats. I de förstudier som SL i övrigt ge-
nomför är det praxis att man redovisar olika alternativa lösningar, vilket oftast
innebär att pröva olika trafikslagsalternativ. Vidare har SL beräknat projektets
investeringsutgifter utifrån förenklade systemhandlingar.

De totala investeringarnas påverkan på driftskostnadema berörs i ärendet end-
ast som en översiktlig analys där en bedömning görs vad gäller drifts- och un-
derh ållsko stnader.

Sammantaget anser revisionen att de planeringsförutsättningar som redovisats
för projektet innehåller ett flertal osäkerhetsmoment. SL bör därmed förbättra
beslutsunderlagen och rapporteringen till styrelsen och TN i det fortsatta ge-
nomförandet. (Se även hela promemorian i bilaga 1 a).

4.6.2 Organisering av projektet
De direkta förberedelsema för att styra projektet förefaller i huvudsak vara väl
genomtänkta. Det gäller bl.a. programorganisationen och den affärsstrategi som
tagits fram.

Programorganisationen förefaller enligt revisionskontoret vara en positiv ut-
veckling och en betydligt starkare organisation än vad som iakttagits i tidigare
granskningar av Spårväg City. Samtidigt är det uppenbart att projektet nästan
helt och hållet är bemannat med konsulter, vilket kan ha betydelse ifråga om
SL:s egen kompetensutveckling och möjlighet att utöva en tydlig beställarroll.

Revisionskontorets bedömning är att den särskilt framtagna affärsstrategin
presenterar en genomtänkt modell för SL:s och projektets agerande.

4.7 Granskning genamförd av auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor har granskat ett antal områden vad gäller intem kontroll,
varav flertalet kommenteras nedan.

4.7.1 Uppföljning av trafikavtalen

Granskning har gjorts av SL:s rutiner för uppföljning och kontroll av kost-
Trafikavtalskostnader nader kopplade till trafikavtal. Den auktoriserade revisorn konstaterar att

det råder osäkerhet om betalningar överensstämmer med faktiskt utförd

13 Genomförandebeslut — Spårväg City, fortsatt utbyggnad TN 1106-145
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trafik. Främst gäller detta buss, men osäkerhet finns också för tunnelbanan
och pendeltåg. I arbetSbeskrivningar saknas utförliga kontrollmoment för
uppföljning av trafikavtalen. Kontrollerna är nödvändiga för att SL ska
veta att det bolaget betalar för stämmer med avtalen och den erhållna tjäns-
ten. Det är också viktigt att beskrivningarna anpassas efter hur de olika
trafikavtalen är utformade och att kontrollen sker mot annan informations-
källa än den information som lämnas från entreprenören/trafikutövaren.
Enligt uppgift från SL pågår ett arbete med att uppdatera befintliga arbets-
beskrivningar.

SL rekommenderas att ta fram en avstämningsmallar för de olika trafik-
avtalen. En sådan mall bör innefatta hänvisning till respektive avtal avse-
ende både grundavtal och tilläggsavtal. Med de rutiner som tillämpas för
närvarande har SL svårigheter att följa upp respektive fakturas delbelopp
mot avtal. Exempelvis har i vissa fakturor grundavtalsbelopp noterats som
inte är direkt hänförligt till aktuellt avtal. SL har inte heller kunnat förklara
dessa fakturabelopp till fullo men ska i samråd med trafikutövaren härleda
de fakturerade grundavtalsbeloppen.

4.7.2 SL Access
Under höstens löpande granskning påpekades ett antal brister kopplade till
intern kontroll och biljettförsäljningen inom SL-Access. I nuläget har ett antal
av de brister som tidigare noterades åtgärdats. Förbättringar har skett främst
genom att en processbeskrivning tagits fram där de olika kontrollmomenten
framgår samt vilken rolllavdelning inom SL som ansvarar för respektive kon-
troll.

Den nya beskrivningen är utförlig och minskar därmed i viss mån person-
beroendet som tidigare lyftes fram som en risk. Emellertid har det noterats ett
antal brister i kontrollmoment som är kopplade till överföringen mellan försy-
stemet (SL-Access) och ekonomisystemet (Agresso). Den rapport som tas ut ur
försystemet veckovis i samband med överföringen från SL Access till Agresso
i syfte att kontrollera att samtliga transaktioner blivit överförda saknar summe-
ring vilket omöjliggör ett komplett utförande av kontrollen. System-
leverantören ska enligt uppgift blivit uppmanad att åtgärda detta vilket dock
ännu inte har skett vilket har försvårat effektiva avstämningar under året.

Vidare har de bokningar som sker i ekonomisystemet vid överföringen ändrats
i samband med införandet under året av ekonomisystemet Agresso. Förändrin-
gen består i att uppbokningar av intäkter sker med minskning för ombudens
provision direkt i bokningen i Agresso medan försystemet gör provisions-
avdraget i en andra bokning. Slutresultatet blir detsamma varför inga differen-
ser bör uppkomma till följd av detta, emellertid försvårar detta en effektiv av-
stänming av överföringen då slutsummorna inte går att jämföra.

Slutligen bör SL för att säkerställa god internkontroll och en fungerande pro-
cess utse en operativt ansvarig med god system- och processkännedom avse-
ende SL-access. Utan ett operativt helhetsansvar riskerar internkontrollen att
bli ineffektiv då ingen har överblick över hela processen.
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4.7.3 Övrigt

I samband med tidigare granskning under hösten lämnade revisionen syn-
punkter avseende den interna kontrollen i SL:s IT verksamhet. Syn-
punkterna kvarstår. Revisionen konstaterar att det bör finnas goda möjlig-
heter för SL att erhålla en god intern kontroll då den nya strukturen har
implementerats i organisationen.

Den auktoriserade revisom har granskat ledningsnära kostnader för resor,
konferenser, förmåner och betalkortshantering. Generellt visar gransk-
ningen att gällande regler inte tillämpas fullt ut. I det granskade urvalet
saknas ofta tillräckliga fakturaunderlag vilket inte är acceptabelt.

Enligt "Policy och regler för representation, resor, kurser och konferenser inom
Stockholms läns landsting" beslutad av fullmäktige 2004 ska t.ex. beslut röran-
de representation överstigande 12 000 kronor fattas av styrelsen. Vidare gäller
tydliga beloppsgränser för mat och dryck i samband med representation. SL
bör överväga att hänvisa till dessa regler i VD-instruktion och/eller delega-
tionsordning, i syfte att tydliggöra beloppsgränserna.

Den auktoriserade revisom har i samband med granskningen av bokslutet
noterat brister avseende internkontrollrutiner i bokslutsprocessen. Exem-
pelvis har större anläggningstillgångar driftsatts utan att aktiveras. Ett så-
dant exempel är Hagsätralinjen där avskrivning av investeringen borde ha
påbörjats under 2011. Denna kostnad beräknas till ca 16 mnkr och skulle
följaktligen ha redovisats under året.

Revisionen menar att det för närvarande saknas tillräckliga redovisnings-
kunskaper inom SL. I nuläget krävs det att SL:s redovisningsspecialist
måste involveras i många transaktioner som avviker från de vanliga pro-
cessflödena, vilket kräver att redovisningsspecialisten fångar upp och kon-
trollerar dessa transaktioner. SL är en organisation med många komplexa
redovisningsfrågor och mycket av redovisningen är decentraliserad ut i
verksamheten. Bedömningen är att SL bör stärka den redovisningsmässiga
kompetensen i kärnverksamheten och bland de personer som arbetar med
bokslutsbilagor i bokslutet.

SL:s beslut om att tillsätta en koncernredovisningschef tillsammans med
planerade och pågående utbildningsinsatser är i linje med denna rekom-
mendation. Den auktoriserade revisorns sammanfattande bedömning är att
den interna kontrollen i bokslutet inte är helt tillfredsställande.

Av SL:s yttrande över revisionskontorets promemoria Löpande granskning
2011 14 framgår de åtgärder bolaget vidtagit och avser att göra med anledning
av revisorernas noteringar i den löpande granskningen. För SL Access anges
t.ex. att rutinbeskrivningarna har förtydligats. Avseende arbetsrutiner för upp-
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följning av trafikavtalen har befattningsbeskrivningar för de tjänstemän som
godkänner trafikavtalsfakturor upprättats i samband med att den nya organisat-
ionen startade i maj. Slutligen upplyser SL om att en arbetsgrupp inom SL f.n.
arbetar med att deflniera vilka övriga affärsmässiga dokument, som ska arki-
veras i SLADD-systemet samt för att förbättra sökbarheten.

Rekommendationer:
• Det bör utarbetas avstämningsmallar för de olika trafikavtalen. En

sådan mall bör innefatta hänvisningar till både grundavtal och tilläggs-
avtal.

• SL bör utse en operativt ansvarig med helhetsansvar för den intema
kontrollen avseende biljettförsäljningen inom SL-access.

4.8 Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer
I tidigare revisionsrapporter har framförts ett antal rekommendationer avseende
den intema styrningen och kontrollen. I bilaga 1 framgår hur rekommenda-
tionerna har hanterats.

Ett antal rekommendationer har delvis åtgärdats under 2011. Fortfarande åter-
står dock ett flertal förbättringsområden och då särskilt avseende SL Access
och uppföljningen av trafikavtal.

4.9 Bedömning
Flera av de problem avseende SL:s interna styrning och kontroll som revision-
en tidigare påtalat, bedöms kvarstå efter revisionens granskning.

Det finns fortfarande betydande brister i trafikavtalsuppföljningen för buss,
pendel och tunnelbana, vilket bl.a. innebär att SL inte har en tillfredsstäl-
lande kontroll över vilka tjänster som faktiskt utförts. För biljettsystemet
SL-Access har SL vidtagit flera förbättringsåtgärder. Det är dock för tidigt
att uttala sig om säkerheten i nya rutiner etc.

Revisionen vill också lyfta fram under året genomförda granskningarna av
stora projekt inom trafikområdet, SL:s kostnadskontroll och Spårväg City
som alla visar att uppföljning och rapportering av projekt behöver förbätt-
ras. Det är väsentligt att SL: styrelse säkerställer att stora projekt med prin-
cipiell vikt lyftas till landstingsfullmäktige i särskild ordning för att möj-
liggöra ställningstagande om finansiering och genomförande.

Den auktoriserade revisorns granskning visar att SL:s redovisningstekniska
kompetens inte är helt tillfredställande. Revisionen menar vidare att det
under året har varit oklart hur det sammanhållande ansvaret för SL:s IT-
verksamhet har organiserats.

Revisionens granskning av ledningsnära kostnader uppmärksammar bris-
tande följsamhet mellan intema styrdokument som är gällande i verksam-
heten.

Revisionen är medveten om att bolaget för närvarande är inne i en föränd-
ringsprocess vilket innebär att flera förbättringsinsatser är på gång att ge-
nomföras. Stora förändringar i personalstyrkan under året har inneburit en
stor utmaning för verksamheten, som gett negativa effekter på intem styr-
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5. Räkenskaper

Revisionskontoret 2012-03-12

ning och kontroll. SL:s intentioner att förbättra styrning och intern kontroll
har ännu inte uppnåtts fullt ut i verksamheten. Vissa förbättringar har ge-
nomförts. Bolagets åtgärder för att utveckla den interna kontrollen blir
därför en väsentlig fråga att följa för revisorerna under 2012.

Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms sammantaget vara otill-
räcklig.

Den nuvarande verkställande direktören började i januari 2012 och omfat-
tas därför inte av bedömningen.

I detta avsnitt görs en bedömning av om styrelsens redovisning är upprät-
tad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed så att räkenskaper-
na ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Bedömningsmålen och
bedömningskriterierna framgår av bilaga 2.

5.1 Årsredovisningen
Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed, i allt väsentligt
enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets
resultat och ställning.

5.2 Granskning av årsbokslut
Den auktoriserade revisorn anser att den interna kontrollen i boksluts-
processen inte är helt tillfredsställande. Omdömet är att det finns relativt
många felaktigheter i bokslutet, men att nettofelet dock inte är väsentligt.

5.3 Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer
I tidigare revisionsrapporter har framförts ett antal rekommendationer avseende
räkenskaper. I bilaga 1 framgår hur rekommendationema har hanterats.

5.4 Bedömning
Den auktoriserade revisoms preliminära bedömning är att årsredovisningen är
upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen. Revisionen har dock per 20 12-
02-20 ännu inte erhållit engagemangsbesked från banken som styrker noll-
kupongsobligationens existens, värdering och fullständighet.

Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisom vara rättvisande
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RekomMen
Löp-nuinmer

- ,
nuinmee

'
13 2004:16 2004 UPPHANDLING: Ett system som ger tillförlitlig information o

den totala upphandlingsvolymen samt ramavtalen bör utarbetas
och efterlevas.

31 2006:4 2006 UPPHANDLING:Det är viktigt att bolaget kvalitetssäkrar att
bolagets riktlinjer vad gäller juridisk avtalsgranskning efterlevs.

41 2006:17 2006 TRAFIKKOSTNADER: Bolaget måste tillse att underlag i form
av avtal och tilläggsbeställningar till fakturerade trafikkostnader
finns förvarade på ett säkert och överskådligt sätt så att en
tillfredsställande kontroll av redovisade belopp kan genomföras.

48 2008:1 2008 UPPHANDLING: Rutin för att säkerställa att samtliga
uppdragstagare tar del av riktlinjerna för muta och korruption bör
utarbetas.

TGARDAT
KOMMENTARER EFTER GENOMFORD
ÅRSBOKSLUTSGRANSKNING:JANUARI  -
FEBRTARI2Öj  ‘-

Ja Nej  . Delvis,  -
X Arbetet med att ta fram det nya systemet "NYTTA" har

genomförts inom SL. Implementering pågår. Verktyget använd
till delar dock inte fullt ut. Revisionen kommer att granska de
i samband med intern kontrollgranskningen hösten 2012.

X I Juristers och upphandlares uppdrag ligger att granska vissa
avtal och förfrågningsunderlag. Kontroller att rutin för
granskning efterlevs sker genom internkontroll av
kvalitetsrevisorer anlitade av versamhetsutvecklingsenheten.
Vid granskningstidpunkten saknades fortfarande rutiner för hur
uppföljning av att dessa krav efterlevs skall kontrolleras.
Kommentaren kvarstår och följs upp vid granskning av intern
kontroll hösten 2012.

X SL betraktade 2010 denna punkt som åtgärdad. Trafikavtalen
med tillägg ligger i SLADD. Revisionen låter denna
rekommendation ligga kvar beroende på brister avseende
spårbarhet mellan faktura till avtal i enlighet med beskrivning i
vår rapport.

X Specifikt konsultpaket, där bl a dessa riktlinjer finns med, har
tagits fram i en ny rutin (11-12-22). Vi kommer under
granskning av intern kontroll hösten 2012 granska hur SL följ
upp att dessa riktlinjer efterlevs.
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49 2008:2 2008 TRAFIKAVTAL:Bolaget bör utforma arbetsinstruktioner som
hanterar affärsutvecklarnas hantering av trafikavtalen så att
uppföljningen sker systematiskt utifrån avtal, tilläggsavtal,
beställningar samt utifrån avstämda kvalitetsrapporter.

53 2008:6 2008 IS/IT: Tillse att behörighetsuppföljning genomförs regelbundet
för SL:s IT-miljö (applikationer, databaser, servar och nätverk)
för att minska risken för att gamla behörigheter fmns kvar och
kan missbrukas.

60 2009:4 2009 TRAFIKAVTAL: Förbättring av interna kontrollen av avstäming
mot incitamentsbonusarna som rapporteras från entreprenören
samt av beställning av extrainsatt trafik. Brister föreligger då
bolagets uppföljning, avstämningar och utbetalning av bonusar
och ersättning för extratrafik i huvudsak bygger på
entreprenörens utsago om utfall. Vi rekommenderar bolaget att
grunda sin avstämning på intern information och mätningar.

66. 2010.1 2010

ANLAGGN1NGSTILLG NGAR: Den interna kontrollplanen
bör explicit förtydligas avseende beslutsunderlag för
investeringar.

.ÅTGARDAT -
KOMMENTÄkEREFitit GENbMAIRD-
ÄRSBölCSLifiSGRAN" ~I.?#~

Jå Diej. FEBRUAlzt2012
-  _

X

Bolagets arbete med att ta fram enhetliga arbetsinstruktioner h
genomförts. SL arbetar även med att ta fram ett systemestöd för
uppföljning av trafikavtalskostnader. Enligt uppgift från SL är
håller detta arbete på att slutföras och beräknas vara klart
kvartal 1 2012. Revisionen har för avsikt att granska detta under
intern kontrollgranskningen 2012.

X

X SL behöver se över behörigheter på ett övegripande plan, detta
omfattar accesser till lokaler, såväl som till system och
filstrukturer på bolaget. Ett övergripande styrningssystem för
detta kan med fördel sättas upp och kopplas till existerande F1R
systsem för att tillse att inkommande och avgående personal är
rätt utrustade att utföra sitt arbete.

X

Utveckling av systemstöd för stickprov av den utförda
busstrafiken har fortskridit under 2011. Stickprov och
revisioner med hjälp av manuella avstämningar och
rimlighetsbedömningar av utförd trafik görs för samtliga
trafikslag och under våren 2012 kommer i samband med arbete
under punkt 2008:2 en årlig stickprovsplan att tas fram för
samtliga trafikslag. I de senast upphandlade trafikavtalen
grundar sig ersättningsmodellerna i högre grad på SL:s interna
information och mätmingar. Revisionen kommer att följa upp
detta i samband med intern kontrollgransknngen 2012.
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AVTALSHANTERING: Avtalsregister för samtliga avtal bör
finnas för att säkerställa avtalens efterlevnad. Vi rekommenderar
bolaget att införa tydligare riktlinjer avseende vilka affårsmässig

dokument som skall arkiveras i SLADD.

INTERN KONTROLL: Vi rekommenderar att det övergripande
arbete med SL:s internkontrollramverk förtydligas och införlivas
i SL:s intern kontrollplan.

MUTOR OCH BESTICKN1NG: Vi rekommenderar att bolaget
bör kommunicera sin mutpolicy till samtliga leverantörer på en
regelbunden basis X

LEVERANTORSFAKTURAHANTERING: SL bör upprätta en
processbeskrivning innehållande alla kontroller som görs i
leverantörsfakturahanterin

SL ACCESS: Vi rekommenderar SL att utse en operativt
ansvarig för den interna kontrollen avseende biljettförsäljningen
inom SL-access.
SL ACCESS: Vi rekommenderar SL att tillse att
systemleverantören skyndsamt åtgärdar de brister i rapporterna ur
s stemen som identifierats
Trafiknämnden och SL:s styrelse bör stärka styrningen genom att
se till att de far information om större projekt på ett strukturerat
och samlat sätt så att analyser av avvikelser och risker kan
bedömas i sin helhet. (Granskning av stora trafikprojekt)

Trafiknämnden och SL:s styrelse bör lyfta stora projekt av
principiell vikt till landstingsfullmäktige i särskild ordning för att
möjliggöra ställningstagande om finansiering och

enomförande. Gransknin av stora trafik ro'ekt)
Trafiknämnden och SL:s styrelse rekommenderas att
beslutsunderlag för investeringar redovisa investeringens
framtida totala kostnadseffekter. (Granskning kostnadskontroll
inom SL .

TGARDAT

Ja Nej Delvis

X

X

X

X

X

X

ROMMENTARER EFTER GENOMFÖRD
ÅRSBOXSLDTSGRAN'SKNiNG JANUARI
FEI3RUARI 2012

SL har tagit fram en ny rutin för dokument och ärendehantering
som skall tillämpas fr o m 1 januari 2012. Rutinen finns
beskriven på SL:s intranät. Förbättringar i SLADD har skett i
samband med arbetet med dokument och ärendehantering.
Systemet införs 1/1-12, alltså granskas detta i o m intern

X kontrollgranskningen hösten 2012.

Våren kommer SL att implementera ett nytt försystem, som
skall ersätta e fact. I samband med det skall processen för

X leverantörsfakturahantering dokumenteras.



ÅTGARDAT
Rekommend

GRANSKNINGSÅ KOMMENTAREREFTER GENOMFÖRD
Löp-mimmer ations- R REKOMMENDATION ÅRSBOKSLUTSGRÄNSKN1NG JANUARI -

'  nummer FEBRUARI 2012
Ja Nej Delvis

Trafiknämnden och SL:s styrelse rekommenderas att budgetar,
investeringsunderlag, redovisning och uppföljning, förde1a
kapitalkostnaderna per trafikslag. (Granskning kostnadskontroll
inom SL .
Trafficnämnden och SL:s styrelse rekommenderas att: säkerställa
att de tjänster som fakturerats inom trafikavtalen faktiskt är
utförda. Gransknin kostnadskontroll inom SL .
Trafiknämnden och SL:s styrelse rekommenderas att i
beslutsunderlag inför förändringar i grundavtalen begära
konsek-vensbeskrivningar med bl.a. ekonomiska aspekte.
Gransknin kostnadskontroll inom SL). X



BEDÖMNINGSMik OCH BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR 2011

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden/styrelsen har uppnått fullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer och föreskrifter som
gäller för verksamheten. Verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till
varandra.

Bedömningsmål:

1. Nämnden/styrelsen har uppnått fullmäktiges resultatkrav.

2. Nämnden/styrelsen har uppnått fullmäktiges mål för verksamheten och genomfört tilldelade
uppdrag.

3. Nämndens/styrelsens verksamhet har bedrivits i enlighet med för verksamheten gällande
lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Bedömningskriterier:

Tillfredsställande
Bedömningsmålen bedöms allt väsentligt vara uppfylida. Brister kan förekomma.

Inte helt tälfredsställande
Bedömningsmålen bedöms delvis vara uppfylida. Det finns brister som är av alivarligare art.

Otillfredsställande
Bedömningsmålen bedöms inte vara uppfyilda. Väsentliga brister finns som måste åtgärdas
snarast.

Intern styrning och kontroll
Nämndens/styrelsens system för styrning, ledning, uppföljning och kontroll är tydligt och aktivt.
Det finns ett strukturerat arbetssätt med definierade processer och rutiner för att styra ekonomi
och verksamhet. Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt så att fullmäktiges
mål uppfylls samt lagar, föreskrifter m.m. efterievs.

Bedömningsmål:

1. Nämnden/styrelsen har i budget/verksamhetsplan fastställt ekonomiska och
verksamhetsmässiga mål i linje med fullmäktiges mål och övriga uppdrag. Målen är
mätbara/uppföljningsbara.

2. Nämnden/styrelsen följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi, verksamhet och
kvalitet, såväl för verksamhet i egen regi som för sådan som uppdragits åt annan att utföra,
analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid behov.

3. Nämndens/styrelsens uppföljning ger en rättvisande och tillförlitlig information om ekonomi,
verksamhet och kvalitet.

4. Nämnden/styrelsen har fastställt en organisation med tydlig fördelning av ansvar och
befogenheter.

5. Nämnden/styrelsen fastställer årligen en intern kontrollplan i enlighet med av fullmäktige
beslutade policy och reglemente för intern kontroll (LS 0508-1353). Planen följs upp och
åtgärder vidtas vid avvikelser.

Bilaga 2

6. Det finns en systematisk/regelbunden utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll.

ILLandstingsrevisorerna
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Bedömningskriterier

Tillräcklig
Bedömningsmålen bedöms i allt väsentligt vara uppfyllda. Brister kan förekomma.

Inte helt tillräcklig
Bedömningsmålen bedöms delvis vara uppfyllda. Det finns brister som är av allvarligare art.

Otillräcklig
Bedömningsmålen bedöms inte vara uppfyllda. Väsentliga brister finns som måste åtgärdas
snarast.

Räkenskaper
Nämndens/styrelsens redovisning är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed
så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning och kan ligga till grund för
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs.

Bedömningsmål:

1. Nämndens/styrelsens räkenskaper är upprättade i enlighet med den kommunala
redovisningslagen, god redovisningssed samt landstingets regler och anvisningar.

2. Nämndens/styrelsens delårsrapport och årsbokslut/årsredovisning ger en rättvisande bild av
resultat och ställning.

Bedömningskriterier:

Rättvisande
Räkenskaperna uppfyller i allt väsentligt bedömningsmålen. Brister/förbättringsmöjligheter kan
förekomma. Eventuella värderings-, klassificerings- och/eller upplysningsfel är inte av sådan
karaktär att de väsentligen påverkar bilden av nämndens/styrelsens resultat och ställning.

Inte rättvisande
Räkenskaperna innehåller väsentliga brister i förhållande till bedömningsmålen.
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