INLANDSBANAN AB

HÅLLBARHETSBERÄTTELSE OCH
ÅRSREDOVISNING 2020

VISION

Inom koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som en självklarhet att
förvalta infrastrukturen och tillhandahålla tågtransporter genom ett
gediget och förebyggande hållbarhetsarbete.
Vi ser hållbarhet som en drivkraft i vårt dagliga arbete och jobbar
med ambitiösa mål som bidrar till en hållbar utveckling för oss som
koncern, våra kunder och för samhället. Våra mål återspeglar uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen. Vi säkerställer att lagstiftning
och andra bindande krav som gäller för verksamheten efterlevs.
Vi verkar för en stabil hållbarhetskultur där alla medarbetare tar
socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt ansvar. Alla medarbetare har
ansvar över att hållbarhetsarbetet genomsyras i hela verksamheten.
Vi planerar vårt hållbarhetsarbete i verksamhetsplaneringen där de
aktiviteter som fastställs ska uppfylla hållbarhetsaspekterna och vi
redovisar resultatet tillsammans med årsredovisningen.
Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en central del till att visionen:
En dragkraft för inlandet ska uppnås och vi är ödmjuka inför det
ansvarstagande det medför.
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VILKA ÄR VI

VILKA ÄR INLANDSBANAN
OCH VART VILL VI?
– FÖR ATT VARA EN
DRAGKRAFT FÖR INLANDET

INLANDSBANAN AB
– regional utveckling
Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen
Inlandsbanan från Mora till Gällivare på uppdrag av staten. Uppdraget
innebär att bibehålla och utveckla järnvägen Inlandsbanan. Inlandsbanan
AB arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet och dess
kommuner. För ägarkommunerna är banan en förutsättning för en
stor del av det näringsliv inom framförallt skogs- och gruvnäring som

INLANDSTÅG AB
– din resurs i inlandet
Inlandståg AB är ett järnvägsföretag som bedriver person- och godstrafik
på Inlandsbanans och på Trafikverkets infrastruktur samt på ett
antal järnvägsnät som förvaltas av övriga infrastrukturförvaltare. Inlandståg
står för snabba och säkra godstransporter året runt. Huvuddelen av
transporterna består främst av skogsråvaror och torv. I verksamheten ingår
även uthyrning av fordon och verkstadsarbeten.

har en stor betydelse i dessa regioner. Att satsa på järnvägen innebär
regional och nationell tillväxt.

- ATT SATSA PÅ JÄRNVÄGEN INNEBÄR REGIONAL OCH
NATIONELL TILLVÄXT
DESTINATION INLANDSBANAN AB
– mitt i äventyret
Destination Inlandsbanan AB bedriver persontrafik på Inlandsbanan
genom turisttrafik. Längs banan finns mängder av äventyr och
upplevelser i storslagen natur och turisttrafiken syftar till utveckling av
besöksnäringen i ägarkommunerna. Destination Inlandsbanan utvecklar
reseupplevelser, säljer och marknadsför paketresor, tågluffarkort och
biljetter. Charter är också en del av verksamheten.
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DRAGKRAFT SOM UTVECKLAR INLANDET
– till nytta för hela Sverige
Tillsammans arbetar våra bolag i symbios för att utveckla vår verksamhet
på ett hållbart sätt för såväl kunder som samhälle.
Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och
persontrafik. Vårt mål är att stärka den genom en storskalig uppgradering.
Ökade investeringar skulle säkerställa ett robust och hållbart
transportsystem från och till norra Sverige.
En upprustning av Inlandsbanan skulle vara vital för råvarunäringarna
i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin. Det skulle också öppna
för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet
samt ökad redundans för järnväg i norra Sverige. Ökade hållbara
samhällen och service för dessa.

INLANDSBANAN I SIFFROR
Frisknärvaron under 2020.

96,66%
Orginalsträckning mellan
Kristinehamn och Gällivare.

Andelen bränsle som var
HVO under 2020.

1296 km

68%
Besök på hemsidan
per månad.

22 500

Miljöcertifierade enligt
standarden.

ISO 14001

Antal broar längs med
Inlandsbanan.

195

Antal anställda i koncernen.

48

Järnvägen stod klar.

6/8 1937

Antal bruttotonkilometer på
Inlandsbanan.

37 100 000

LEDORD
Vision: Dragkraft som utvecklar inlandet

Affärsidé: Inlandsbanan erbjuder
transporter på ett hållbart och säkert sätt

Ledord: Grunden för vår verksamhet,
vårt förhållningssätt och hur vi vill uppfattas, har vi sammanfattat i våra ledord:

KREATIVA
Inlandsbanan är lång och koncernen liten men vi har en
bred och mångårig kompetens inom järnvägsbranschen
vad gäller logistiklösningar, säkerhet, miljö, persontrafik
och turisttrafik. Med den tryggheten i ryggen har vi stora
möjligheter att arbeta aktivt och kreativt med utveckling
av Inlandsbanan. Vi har modet att ifrågasätta det invanda,
och tar initiativ för att hela tiden bli bättre. Vi strävar
efter att resenärer, kunder och operatörer ska uppleva
våra erbjudanden som unika genom att uppmuntra våra
medarbetares kreativitet och handlingskraft.

TROVÄRDIGA
Relationen med våra uppdragsgivare, resenärer, kunder
och operatörer ska präglas av trovärdighet. Vår kompetens
gör att vi levererar rätt saker, att vi gör det vi ska och
att vi står för det vi gör. Trovärdigheten finner vi i kompetensen
som vi alla besitter. Vi tror på professionalitet
och leveranssäkerhet och att värdet av att skapa flexibla
lösningar i samverkan med våra intressenter är större än
värdet av färdigdefinierade erbjudanden.

STOLTA
Inlandsbanan binder samman Sveriges inland och är
en naturlig länk till övriga Sverige, och därigenom ut till
världen. Vi är stolta över banans historiska betydelse
samtidigt som vi tar ansvar att förvalta och utveckla den
i takt med nutidens krav och behov. Vår stolthet och engagemang
hjälper oss att förstå våra kunder, så att vi kan
erbjuda dem ett tillgängligt och hållbart transportsätt.

RESPEKTERANDE
Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få ett
respektfullt och personligt bemötande. Det gör vi genom
att visa engagemang för och en genuin vilja att möta den
enskilda personens behov. Vi är öppna, lyhörda och vi
samarbetar. Vi respekterar Inlandsbanans historiska
värde samtidigt som vi strävar efter att utveckla den och
vara den dragkraft för inlandet som är vår vision.
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VD HAR ORDET

Vi vill skapa ett robust transportsystem
Vi vill bidra till att skapa ett ännu mer hållbart transportsystem. Inlandsbanan är en outnyttjad resurs i transportsystemet och vi kämpar hårt för att utveckla banan för att möta
nutidens och framtidens behov.
Trafikverket presenterade under 2020 inriktningsplaneringen för
kommande nationell transportplan med utgångspunkt från Basprognosen
2040. Redan inom basprognosen påvisas stor kapacitetsbrist i det
norrländska järnvägssystemet. I tillägg till prognosen har branschen,
via Tågföretagen, men även Handelskamrarna, regioner och
industriföreträdare tydligt påtalat att prognosen missar en stor del av den
väntade efterfrågan på transporttjänster. Exempelvis saknas en stor del
gränsöverskridande trafik och inte heller beaktas stålpendelns väntade
transportvolymer fullt ut i prognosen. Detta på grund av kapacitetsbrist i
systemet och inte på grund av efterfrågan. Detta är negativt för Sveriges
konkurrenskraft.

möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods på Inlandsbanan men
också att Inlandsbanan ska bli en storskalig distributör av vätgas.

Inlandsbanan fyller i väsentlig utsträckning en viktig funktion i det
norrländska järnvägssystemet, något som blir alltmer tydligt. Inom projekt

fjärrmanövrering. Denna typ av fjärrmanövrering där flera lokalbevakade
mötesstationer ligger geografiskt i följd är vi först i Sverige med att
använda.

INLANDSLÄNKEN TILLFÖR DEN ROBUSTHET OCH
KAPACITET SOM INDUSTRISATSNINGAR I NORRA
SVERIGE BEHÖVER
Inlandslänken, som syftar till att rusta upp Inlandsbanan tillsammans med
tvärbanan Arvidsjaur – Jörn, har vi under året arbetat med att ta fram
samhällsekonomiska analyser. I det arbetet påvisas nyttorna med det
kapacitetstillskott som en modern Inlandsbana kan ge. Inlandslänken tillför
den robusthet och kapacitet som industrisatsningarna i norra Sverige
behöver. Trots detta tog Trafikverkets styrelse i februari 2020 beslutet att
exkludera tvärbanan från det europeiska järnvägsnätet genom att erbjuda
Skanska en exklusivitet på 30-år.
För att bidra till ett robustare järnvägsnät har Inlandståg från april 2020
ett uppdrag av Trafikverket som innebär att i händelse av störning bistå
med dieseldrivet hjälplok. Loket är stationerat i Östersund för att bistå
kringliggande järnvägar att dra undan eventuellt stillastående tåg.
Samarbete och dialog med kunder och industriaktörer
För att ytterligare påvisa behovet av järnvägskapacitet och nytänkande har
Inlandsbanan under året sökt samarbete och skrivit avsiktsförklaringar med
flera intressenter för järnvägstransporter. Inlandsbanan har inlett samarbete
med Statkraft AB där vi tillsammans genomför en förstudie för att utreda
infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet som syftar till att
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Digitalisering och effektivisering
Vi har under året lagt tid och fokus på att utveckla organisationen genom
att digitalisera och effektivisera våra arbetssätt. En effekt av pandemin
är att vi mycket snabbt ställt om till att arbeta och samarbeta digitalt,
både inom organisationen och med kunder och samarbetspartners. En
utveckling som vi välkomnar och som vi tar med oss post Corona.
För att öka kapaciteten och skapa bättre möjligheter för en säkrare
och mer flexibel järnväg så installerade vi under året en ny typ av

Införandet innebär förutom en avsevärd kapacitetsökning av möjliga
tåglägen även arbetsmiljö- och miljömässiga fördelar eftersom resor för att
fysiskt bemanna driftplatserna inte längre behövs.
Vi anpassar oss
För att stärka upp organisationen och anpassa oss till de utmaningar
vi står inför fattade styrelsen beslut under året att tillsätta egna vd:ar för
dotterbolagen Inlandståg AB samt Destination Inlandsbanan AB. Ett
välkommet beslut som ger oss mer möjligheter att fokusera än mer på
en utveckling av Inlandsbanan och få till stånd den upprustning som
är så nödvändig för tillväxten i inlandet och till nytta för hela Sverige.
Tillsättningen av vd-tjänsterna som skedde under hösten säkerställer
även oberoende mellan företagen vilket är i linje med kommande
järnvägslagstiftning för avreglerad järnväg i Europa. Tillsammans kommer
vi jobba för att utveckla Inlandsbanan och skapa tillväxt inom både
person- och godstrafik. Inlandståg arbetar även med att utveckla sin
egen verkstadsverksamhet för att erbjuda branschen verkstadskapacitet
regionalt. Ett steg är att ECM-certifiera verkstaden, något som påbörjades
under året och som beräknas vara klart under våren 2021.
Vi har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan och
är först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra järnvägsfordon
med biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90 %. Av
koncernens totala drivmedelsförbrukning så var andelen HVO under 2020
ca 68 procent.

Coronapandemin definierade året och präglade inte minst Destination
Inlandsbanans verksamhet. Året startade starkt med hög efterfrågan
på resor med Snötåget och ett rekordhögt bokningsläge för
sommarens trafik. Rekommendationer från mitten av mars om att
begränsa resandet fick dock omedelbar effekt på resandet med
Snötåget samt bokningarna för sommaren som sjönk drastiskt. När
restriktionerna lättades för resor inom Sverige den 13 juni så skedde
trots det ingen större förändring i intresset att resa. Trots att vi tidigt
satt in åtgärder och anpassat reseutbudet för att möjliggöra så
tryggt resande som möjligt uteblev resenärerna. Samtidigt så var det
inreseförbud i Norge vilket resulterat i att samtliga gränsöverskridande
paket var inställda sedan tidigare. Detta sammantaget så togs beslutet
att ställa in sommarens turisttrafik vilket var ett relativt hårt ekonomiskt
slag för vår verksamhet. Glädjande nog ser vi ett fortsatt stort intresse
för våra resor och vi har lyckats boka om en stor del av våra resenärer
till sommaren 2021.

Järnvägen är redan idag ett av det allra mest klimatsmarta, ekonomiska
och effektiva sättet att transportera såväl gods som människor. Men
klimatutmaningen, framtidens elförsörjning och den växande industrin
i norr ställer nya och än högre krav på järnvägens bidrag i ett hållbart
transportsystem. Här kan Inlandsbanan spela en avgörande roll, nu
står vi redo att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla
framtidens transportlösning för gods i Sverige.

Under året tog vi ytterligare kliv mot att erbjuda modern kollektivtrafik
i inlandet, våra Alstom-motorvagnar blev typgodkända i Sverige och
fick littera Y41. Ett stort arbete med att renovera de fem tågen pågick
under året, trots försvårade omständigheter kopplade till pandemin.
När trafik kan realiseras för tågen är i dagsläget oklart, men det första
tåget är i skrivande stund färdigt för leverans.
Även om persontrafiken haft stora utmaningar kopplat till låg efterfrågan
och restriktioner så har godstransporter, trots pandemin, rullat på
banan i ungefär samma omfattning som tidigare.

PETER EKHOLM

VD INLANDSBANAN AB

MARIA CEDERBERG

VD INLANDSTÅG AB

BJÖRN NILSSON

VD DESTINATION INLANDSBANAN AB
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GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

SÅ ARBETAR VI OCH BIDRAR TILL DE
GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Det är en självklarhet för oss som organisation att arbeta för en bättre framtid,
vi gör det vi kan inom de olika hållbarhetsmålen även om vi inte berörs eller
kan bidra i dem alla så gör vi det vi kan för framtiden, samhället, miljön och
vår egen organisations framtid.

Sverige står inför en rad utmaningar såväl ekonomiskt som miljömässigt
och socialt. Infrastrukturen spelar en viktig roll för att uppnå
FN:s hållbarhetsmål och vi på Inlandsbanan vill göra vårt bästa för
att bidra till ett hållbart samhälle i framtiden.
Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet vill vi bidra till mervärden
för både kunder och medarbetare och för samhället i stort. Vi vill och tänker
vara en del av lösningen på många av de utmaningar vi står inför. Vi kommer
göra det vi kan för att inspirera och få våra samarbetspartners och övriga
delar av samhället att följa med på resan mot ett mer hållbart samhälle.
Av de 17 globala hållbarhetsmålen har vi valt ut 6 stycken som vi har identifierat
som högprioriterade för vår verksamhet. Våra interna uppsatta affärsmål,
som fastställs av styrelsen, kopplar samman med dessa mål och utgör
en integrerad del av vår verksamhet och vägleder oss som organisation i vår
verksamhet.
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Koncernens affärsmål
År 2025 har Inlandsbanan svensk normalstandard integrerat med anslutande
järnvägsnät

Senast år 2020 bidrar Inlandsbanan till
landsbygdsutveckling genom ökad trafik
på hela banan

År 2025 ska den verksamhet som
Inlandsbanan genererar inte bidra med
några nettoutsläpp av växthusgaser

Att investera i infrastrukturen är viktigt för att
underlätta en hållbar utveckling. Det
är även en förutsättning för att skapa tillgängliga,
säkra och hållbara transporter på
Inlandsbanan.
En normalstandard innebär effektivare trafik på
hela banan och skapar möjligheter
att lyfta över trafik från väg till järnväg vilket är
fördelaktigt ur klimatsynpunkt. Det
möjliggör också en omfördelning av kapacitet
med övrigt järnvägsnät som bidrar till
att exempelvis stambanan kan avlastas.

En väl fungerande och hållbar infrastruktur
genererar flera positiva effekter och främjar
ekonomisk tillväxt och utveckling. Inlandsbanan
går genom ett mycket rikt råvarulandskap
där gruv- och metallbaserade samt
skogsbaserade näringar dominerar.
Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg
är viktig för konkurrenskraften och
svensk basindustri är beroende av fungerande
godstransporter.
En hållbar infrastruktur skapar även tillgång till
säkra, ekonomiskt överkomliga,
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla,
där människor oavsett ålder,
kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet,
ursprung, religion, ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade. En ökad trafik på
Inlandsbanan bidrar också till en hållbar
turism som skapar arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala produkter.

Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är
en förutsättning för att kunna möta
flera av de utmaningar världen står inför idag.
Genom att inte bidra med några
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären
hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan
som är en förutsättning för att en långsiktig
hållbar utveckling.
Då vi, till skillnad mot många andra ur ett globalt
perspektiv, har de förutsättningar
som krävs för att skapa en verksamhet som inte
bidrar med några nettoutsläpp av
växthusgaser ser vi det som en självklarhet att ta
vårt ansvar till att bidra till ett mer
jämlikt och hållbart samhälle.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Så arbetar
vi med de globala
SÅ ARBETAR
VI

OCH BIDRAR TILL
DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

God hälsa & välbefinnande
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet.
Vår verksamhet regleras av många förordningar och regelverk.
Det ställer krav på att vi har den dokumentation
som krävs och att vi följer de regler som gäller i vårt dagliga
arbete. Trafiksäkerheten har högsta prioritet och kan en
uppgift inte utföras säkert ska den inte utföras alls. Inlandsbanans
mål är att ingen ska skadas allvarligt eller förolyckas i transportsystemet
eller på våra arbetsplatser samt att skador och förluster minimeras.
Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för
koncernens varumärken. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda
kunder. För att säkra framtidens kompetensförsörjning både att behålla
medarbetare och rekrytera den nya generationen måste koncernen aktivt
erbjuda möjlighet till kompetensutveckling och hälsosam arbetsplats.

Hållbar energi för alla
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är en förutsättning
för att kunna möta flera av de utmaningar världen
står inför idag.
Inlandsbanan har offensiva miljömål där den egna verksamheten
inte ska generera några nettoutsläpp av växthusgaser
år 2025 och år 2020 ska den egna järnvägsverksamheten vara
fossilbränslefri.
Genom våra mål hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan som är
en förutsättning för att en långsiktig hållbar utveckling.
Då vi, till skillnad mot många andra ur ett globalt perspektiv, har de
förutsättningar som krävs för att skapa en verksamhet som inte
bidrar med några nettoutsläpp av växthusgaser ser vi det som en
självklarhet att ta vårt ansvar till att bidra till ett mer jämlikt och
hållbart samhälle.

Anständiga arbetsvillkor
& ekonomisk tillväxt
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
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Våra medarbetare är organisationens viktigaste resurser
och för koncernen Inlandsbanan AB är säkra anställningar,
marknadsmässiga löner och möjligheten till att ständigt
kompetensutvecklas en självklarhet.
Genom anständiga arbetsvillkor bidrar vi till en hållbar
ekonomisk tillväxt och arbetar även för att stötta lokala aktörer. Både genom
marknadsföring via vår hemsida men även genom att uppmuntra våra
avtalspartners att erbjuda våra resenärer lokalt producerade produkter och
livsmedel.

Hållbara städer & samhällen
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Vi strävar efter att både tillgängliggöra och trygga infrastrukturen
i Sveriges inland. Vi arbetar för att säkerställa
och skapa ett hållbart transportsystem för framtida generationer.
Vi har funnits länge och räknar med att finnas länge till genom
bland annat förbättring av befintlig infrastruktur men även skapandet av
ny. Vi arbetar med förenklingar och tidseffektivisering för att arbetet med och
på banan ska fungera snabbare, säkrare och bättre in i framtiden.

Hållbar konsumtion & produktion
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vi arbetar för en hållbar konsumtion och produktion och
tänker aktivt på användningen av våra resurser. Som ett led
i vårt förvaltningsuppdrag genomför vi årligen sliperbyten
för att höja bärigheten och standarden på spåranläggningen,
vilket resulterar i avfall. Avfallet hanteras på ett ansvarsfullt
sätt och vi verkar för att vår verksamhet ska ha minsta
möjliga påverkan på miljön.
Vi arbetar även med hållbara produktionsmönster genom en ökad digitalisering
eftersom det ställer om oss mer till en grön ekonomi och en mer hållbar
utveckling.

Bekämpa klimatförändringarna
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning
och inom Koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som
en självklarhet att förvalta infrastrukturen och tillhandahålla
tågtransporter genom ett gediget och förebyggande hållbarhetsarbete.
Vi verkar för att skydda miljön och arbetar löpande med att reducera vår
klimatpåverkan där huvudfokus ligger på att minimera de fossila koldioxidutsläppen och på sikt ha en klimatneutral verksamhet.
Vi ser hållbarhet som en drivkraft i vårt dagliga arbete och jobbar med
ambitiösa mål som bidrar till en hållbar utveckling och uppfyllande av de
globala hållbarhetsmålen.
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Vi prioriterar säkerhetskultur
För oss inom koncernen Inlandsbanan har säkerhet högsta prioritet och
genomsyrar allt vi gör. Genom vårt säkerhetsarbete bidrar vi till att halvera
antalet dödsfall och skador i trafikolyckor enligt hållbarhetsmålet. Riskhantering
och risktänk är grundläggande för att kunna arbeta proaktivt med att minimera
och förhindra oönskade händelser så som olyckor. Medarbetarna rapporterar
avvikelser som olyckor, tillbud och brister vilket är avgörande för organisationens
lärande om vilka beteenden, rutiner och organisatoriska faktorer som innebär
risker. Inställningen till säkerhet, att följa rutiner och benägenheten att rapportera
avvikelser påverkar kulturen vi har gällande säkerhet. En viktig faktor för
god säkerhetskultur är att vi upprätthåller och förbättrar kompetensen med
fortbildningar och regelbunden repetition inom alla yrkeskompetenser som arbetar
med säkerhet.
För att kontrollera att säkerheten hanteras tillfredställande inom koncernen så
mäts varje år Säkerhetskulturindex. Nytt för år 2020 var att enbart personal av
arbete med betydelse för säkerheten ingick i undersökningen vilket innefattar
medarbetare inom Inlandsbanans AB:s infrastrukturavdelning och Inlandståg AB.
Resultatet för året blev index 3,2 och trenden visar att koncernen håller en
jämn upplevd nivå av säkerhetsarbetet. Branschsnittet ligger på index 3,0.
Undersökningen genomförs med sju kategorier med totalt 32 frågor. Om någon
av kategorierna har under 3.0 i snitt bör de undersökas och åtgärdas.
Mätningen resulterade i två kategorier som fick under 3.0 i snitt:
Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga
Ledningens involvering av medarbetare i säkerhetsfrågor
Slutsatsen är att det finns övergripande engagemang kring säkerheten och högt
säkerhetstänk men det finns områden med förbättringspotential.
Under 2020 har två olyckor inträffat på Inlandsbanan, en plankorsningsolycka
och en kollision. Tillbud gällande spårspring har varit något lägre med fyra
rapporterade. Det låga antalet beror troligtvis på att sommartrafiken inte
genomfördes och beträdandet av spåren inte uppmärksammades i lika stor
utsträckning som normala år.
För Inlandståg har det rapporterats in sex olyckor, en plankorsningsolycka, två
urspårningar, två bränder och en uppkörd växel. Vidare har två OSPA (obehörig
stoppsignalpassage) förekommit. Inga allvarliga skador uppkommit genom
olyckorna, dock större skada på egendom vid plankorsningsolyckan.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
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ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Attraktiv arbetsplats
Vi arbetar för att koncernen Inlandsbanan ska vara en attraktiv och stödjande
arbetsplats som erbjuder möjligheter och stimulerande arbetsuppgifter. Vi arbetar
med att attrahera, rekrytera och behålla kompetens för att möta omvärldens
krav. Det är viktigt för oss att skapa en kultur som är fri från diskriminering och att
alla medarbetare känner sig accepterade utifrån sina egna förutsättningar. Vår
målsättning är att ha en hög andel motiverade medarbetare med gemensamma
värderingar och målbild. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi har rätt attityd
och inställning. Vi ska skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och
säker arbetsmiljö. En trygg och säker arbetsmiljö är också en hållbar arbetsplats
vilket på sikt skapar både ekonomisk vinning samt friska och nöjda medarbetare.

Koncernen fick in 18 avvikelser gällande arbetsmiljö, dessa var främst risker och
tillbud samt några mindre brister som avhjälptes omgående.
Tidigare har vi sammanställt årets sjukfrånvaro men nytt för i år är ett ändrat
perspektiv där vi i stället kommunicerar frisknärvaro. Innebörden är detsamma
men då vi arbetar aktivt för att vara en hälsosam arbetsplats har vi valt att skifta
fokus.
Ett steg i vårt hälsoarbete är en årlig rörelseutmaning där alla medarbetare
uppmanas att ta ut sin friskvårdtimme. År 2020 var utmaningen röRÄLSeloppet
där koncernens medarbetare, likt Gustav Vasa som skidade från Mora till Sälen
år 1521 utmanades att, 499 år senare, att ta sig till fots från Mora till Gällivare.
Medarbetarna tävlade i tre olika lag och respektive lag skulle gemensamt ta sig till
fots, genom att gå eller springa, från Mora till Gällivare - en sträcka på totalt 1050
km, Inlandsbanans sträckning.
Intresset var högt och snabbt hade första laget kommit i mål, då beslöts att
medarbetarna även skulle vända och traska tillbaka till Mora. Vinnande lag tog sig
2498 km – en sträcka som lite grovt motsvarar Östersund- Milano, och fick ett
diplom och blåbärssoppa i pris.

- Rörelseutmaningen motiverade
verkligen mig att ta mig ut och
samla så många kilometer som
möjligt till mitt lag.
Säger Joakim Löwing,
Affärsutvecklare, Destination
Inlandsbanan AB

Rörälseloppet var vår tredje utmaning kopplat till rörälse och förutom att främja
hälsan visade sig utmaningen vara ett bra sätt att vidmakthålla de sociala
kontakterna i pandemitider, då många av medarbetarna arbetar hemifrån.

Frisknärvaro

96.66%
FRISKVÅRDSTIMMAR
Mål 350
Resultat 226

Kompetensförsörjningsstrategi
Under 2020 togs en kompetensförsörjningsstrategi fram med syfte att precisera
utvalda aktiviteter som ingår i anställningen, utifrån kompetensförsörjning,
från det att anställningen påbörjas till dess att anställningen avslutas.
Kompetensförsörjningsstrategin utgår från att attrahera, behålla, utveckla och
avsluta i en ständigt pågående process. För koncernen blir en strategi en naturlig
del av hållbarhetsarbetet då strategin innefattar aktiviteter som ska leda till ökad
kompetens och utveckling för de som arbetar hos oss idag, samt aktiviteter för
att kunna attrahera nya medarbetare till oss. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv
ingår bland annat kompetensutveckling för alla medarbetare men också interna
aktiviteter för förbättrade arbetsförhållanden. Strategin fungerar som ett verktyg
för att underlätta för chefer med personalansvar att prioritera aktiviteter kopplat till
kompetensförsörjning.
Organisationsutveckling
Trots pandemins framfart har det inom koncernen Inlandsbanan, främst ur
bemanningssynpunkt, varit ett starkt år.
Under början av 2020 var det några av våra medarbetare som valde att ta sig an
nya utmaningar, resultatet av detta blev en ny organisation inom Inlandståg AB
13
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vilket skapade nya tjänster inom både administrationen och verkstad.
Vi rekryterade under hösten vd till respektive dotterbolag och ny
säkerhetsansvarig till Inlandståg AB. Hos Inlandsbanan AB började en ny
säkerhetsansvarig under i december 2020. Sommaren 2020 ställdes trafiken
på grund av pandemin, detta i sin tur resulterade i att alla tillfälligt anställda
tågvärdar och lokförare blev entledigade från sina tilltänkta säsongsarbeten och
två tillsvidareanställda lokförare fick avsluta sin anställning. Efter semesterperioden
startade tågklarerarutbildningen i Ängelholm. Inlandsbanan AB som redan under
våren startat rekrytering av nya medarbetare till tågklarerarteamet stod för fyra
av dessa utbildningsplatser och idag, nästan ett år senare står vi med snart fyra
nyutbildade tågklarerare. Samtliga vakanser som uppstått inom koncernen under
2020 har genererat ett stort antal ansökningar vilket är något som vi verkligen är
nöjda över.
Vi strävar efter att ha jämställd medarbetarstab genom tydliga kravprofiler
för respektive befattning. Vid utgången av 2020 var 27 % av koncernens
medarbetare kvinnor vilket är ökning från föregående år då 24 % av medarbetarna
var kvinnor. Av chefsbefattningarna inom koncernen var 27 % kvinnor.

Kompetensförsörjningsstrategin framhåller att personalomsättning ses som
något bra, och ur hållbarhetssynpunkt värnar vi om de som arbetar hos oss
idag. Samtidigt som vi är positiva till förändringarna och utvecklingen vi gjort
under 2020. Att behålla och rekrytera är en viktig del av hållbarhetsarbetet
och i rekryteringarna som vi gjort under året har vi vunnit nya kunskaper, nya
medarbetare och nya möjligheter till utveckling.
Nöjda medarbetare och bra ledarskap
Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för
koncernens varumärken. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder.
Inlandsbanan genomför årligen medarbetarundersökning (NMI) för att undersöka
hur medarbetarna mår och vilken upplevelse de har gällande sin arbetssituation.
Ett närvarande, coachande och tydligt ledarskap med ledare som uppmuntrar
till samarbeten och skapar förutsättningar för prestation leder till engagerade
medarbetare. I medarbetarundersökningen får vi resultat på ledarskapsindex som
anger hur medarbetarna upplever ledarskapet.

:
Ansvarstagande i Corona-tider
Under Corona-krisen har vi tagit ansvar för våra egna medarbetare såväl som våra
kunder. Människors hälsa och säkerhet är vår prioritet även under exceptionella
omständigheter. Redan i början av pandemin satte vi in åtgärder och stärkte upp
regler för att förhindra smittspridning. Vi har informerat, utbildat och kommunicerat
så omfattade som möjligt. Vi tog fram planer och strategier för olika scenarier för
att vara så förberedda som möjligt.
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Digitala möten.

Digitala personalträffar
De flesta administrativa medarbetare har sedan i början av april 2020 arbetat
hemifrån och en effekt av pandemin är att vi mycket snabbt ställt om till att
arbeta och samarbeta digitalt, både inom organisationen och med kunder
och samarbetspartners. Förutom att årets personalkonferens ersattes med ett
digitalt forum infördes även kontinuerliga digitala personalträffar för att stärka
samhörigheten och kommunikationen.
Trygga resenärer
För att kunna erbjuda våra kunder trygga och säkra resor så infördes snabbt en
rad förändringar både i den fysiska miljön ombord och i våra regler och rutiner för
att även fortsättningsvis möjliggöra just trygga resor.
Trygghetsskapande åtgärder ombord:
Begränsat antal platser ombord
Införde platsbokning på alla tåg
Utrop och dekaler för att påminna om att hålla avstånd
Utökade städrutiner
Tillgång till handsprit på tågen
Ingen försäljning ombord av biljetter och varor

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Laddinfrastruktur för el- och hybridbilar
Samhällets övergång till el- och hybridbilar går snabbt nu, vilket vi även anammat i
koncernens plan för ersättning av tjänstebilar.
Inlandsbanan har sökt bidrag från Klimatklivet för upprättande av två laddstationer
med två laddpunkter vardera. Under 2020 färdigställdes laddstationerna som är
placerade vid Lokstallet i Östersund. Dessa är publika och öppna dygnet runt, alla
dagar i veckan. Laddstationerna går att hitta på uppladdning.nu.

Laddstation vid lokstallet.
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Energieffektivare växelvärmare
Ett nytt energieffektivare växelvärmesystem testas i Inlandsbanans vintermiljö. Våra
spårväxlar som byggts om för motorisering i samband med införandet av
fjärrmanövrerade driftplatser kräver växelström. Inlandsbanan AB driver sedan
2018 ett innovationsprojekt tillsammans med växelvärmeleverantören Conflux
för att testa deras nya växelvärmare i mer extrem vintermiljö. Växelvärmaren
ska klara av att smälta snö vid snöfall liksom snö/issjok som kan ramla ner från
passerande tåg. Conflux har en teknisk lösning som är avsevärt energisnålare
än konventionella växelvärmare och ser ut att förbruka bara hälften så mycket
elenergi. En konventionell värmare i en växel drar ungefär lika mycket som en
villa, dvs ca 25 000 kw vintertid. Denna typ av värmare har blivit testad vintern
2018/2019 i Röjan och vintern 2019/2020 i Orsa, Fågelsjö och Svenstavik. Efter
utvärdering under 2020 så tecknades ett ramavtal med Conflux och 13 värmare
har levererats för installation 2021 i Storuman och Arvidsjaur.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Digital personalplanering
Koncernen Inlandsbanan arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsplats och
en viktig aspekt är medarbetarnas balans mellan arbete och fritid. För att på ett
enkelt och tillgängligt sätt kunna få en översikt av personalplaneringen har delar
av koncernens verksamhet helt eller delvis implementerat Planday, ett digitalt
system som både finns att ladda ner till mobil och dator. I Planday kan alla se
hur alla jobbar, vilka arbetsuppgifter man har samt ansöka om ledighet. Det går
också att se eventuella lediga pass om man vill jobba mer och för de som är
timanställda går det att lägga in när man är tillgänglig.
Planday skapar både kontroll och frihet ur ett medarbetarperspektiv samtidigt
som det effektiviserar arbetsplaneringen för våra personalplanerare.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Digitalt kompletterande intyg
Utöver det obligatoriska lokförarbeviset som utfärdas av Transportstyrelsen ska
även alla lokförare ha ett kompletterande intyg. Detta intyg som järnvägsföretaget
utfärdar är ett levande dokument som ändras så fort lokföraren får en utbildning
eller när det sker någon annan förändring. Intyget ska uppvisas av lokföraren på
anmodan och ska alltid följa med lokföraren när denne är i tjänst. Fram till hösten
2020 utfärdades intyget i pappersformat men Inlandståg AB har under senare
delen av året digitaliserat dessa handlingar. Detta gör att lokförarna alltid har med
sig det korrekta kompletterande intyget via sin mobil. Genom konverteringen från
analoga- till digitaliserade handlingar sparar vi både på papper och skapar en
kvalitetssäkrad hantering av de kompletterande intygen.

Årets julgåva
I enlighet med det globala hållbarhetsmålet, anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt, samt koncernen Inlandsbanans affärsmål, om att vi senast år
2020 bidrar till landsbygdsutveckling genom ökad trafik på banan, överlämnade
vi för året en julgåva till Stiftelsen Storumans väl. Motiveringen bakom fann vi i
stiftelsens ändamål om att stimulera utvecklingen inom samhälls- och näringslivet
i Storuman och dess närområde till gagn för områdets innevånare. Utmärkande
för stiftelsens verksamhet är således att främja och uppmuntra insatser som görs
i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. Detta samspelar även med
vår egen vision ”att vara en dragkraft som utvecklar inlandet”. Gemensamt för
såväl stiftelsen som inom vår koncern är att vi jobbar för att utveckla inlandet och
all uppmuntran för utveckling är av betydelse.
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Inlandslänken
Inlandsbanan AB har sedan 2017 bedrivit projektet Inlandslänken som syftar
till en upprustning av den befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan.
Reinvesteringen omfattar ett spårbyte längs hela banan och kommer att resultera
i en järnvägsanläggning med högre bärighet och högre medelhastighet - till gagn
för industrin i norra Skandinavien.
Trafikverket har under 2020 på uppdrag av regeringen påbörjat bristanalysen
för ”Transportsystemet Inlandsbanan”. Under våren levererades rapporten med
jämförelsealternativ (nollalternativ) och två utvecklingsalternativ, partiell respektive
total rustning. Sammanfattningsvis är Inlandsbanan AB:s uppfattning att man
inte kan ställa sig bakom resultatet och slutsatserna i rapporten vilket också
har redovisats skriftligt. Efter sommaren påbörjade Trafikverket den andra delen
av bristanalysen i form av ekonomisk kalkyl – samhällseffektbedömning som
planeras vara klar i mars 2021.  
Inlandsbanan AB har överklagat Trafikverkets beslut att upplåta bandel
151 Nordlunda-Jörn till Skanska för att exploatera en ny testanläggning för
järnvägsfordon. Bandelen är en viktig förutsättning för att kunna flytta godstrafik
till en rustad Inlandsbana genom projekt Inlandslänken. Ärendet ligger nu hos
Regeringen för beslut.
Inlandsbanan AB har under hösten haft omfattande kontakter med norska
intressenter för järnvägstransporter av sjömat och konsumtionsvaror för att utröna
deras behov och intresse för en rustad bana. Samarbetsavtal har tecknats både
med transportkunder och transportörer. Detta arbete avses fortsätta 2021.
Projektet har under året även arbetat med:
Geoteknisk bedömning avseende bankstabilitet för Inlandsbanan.
Slutfört miljöutredning avseende järnvägsarbeten i anslutning till
natura 2000 område -Stubba naturreservat i Norrbotten
Framtagande detaljplanhandlingar för nytt triangelspår i Arvidsjaur
Miljötillstånd avseende upplagsplatser för lagring av 			
kasserade träsliprar som ska destrueras
Förstudie för transporter av avfalls-/återvinningsfraktioner längs
Inlandsbanan
Förstudie för transporter av testbilar med tåg till testanläggningar i
Norrbotten.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Ökad kapacitet på Inlandsbanan
Under året har omfattande arbeten utförts i Storuman med ställverksbyte
och införande av fjärrmanövrering för driftplats Storuman. Införandet av
fjärrmanövreringen av strategiska driftplatser innebär förutom en avsevärd
kapacitetsökning av möjliga tåglägen även arbetsmiljö- och miljömässiga fördelar.
Den tidigare manuella tågledningen innebär att tågklarerare ofta fått resa för att
bemanna driftplatser och hantera lokala tågmöten, fjärrmanövreringen innebär att
det arbetssättet avsevärt kommer att minska. Resan började redan 2015 med
ombyggnationer och modernisering av stationer och ställverk. I samband med
detta föddes idén att kunna fjärrmanövrera ställverken från en annan plats. 2017
upphandlades fjärrmanöversystemet, som levereras av Cactus Rail.
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Tågklarerarna Birger och Bengt-Olof manövrerar ställverket i Arvidsjaur via tågledningsystemet Cactus

Tågledningscentraler i Storuman, Sveg och Hoting
Från och med den 13 maj så är driftplatsen Arvidsjaur styrd från
tågledningcentralen i Sveg. Tågklarerarna på Inlandsbanan genomgår utbildning
i fjärrmanövreringen och kommer kunna fjärrmanövrera sex olika ställverk från
kontoren i Sveg, Hoting och Storuman.
Storumans kommun har också påbörjat det nya triangelspåret som ansluter NLCterminalen till Inlandsbanan för trafik i sydöstlig riktning. Samtliga arbeten kommer
att slutföras under hösten 2021.
Mål: År 2020 ska Inlandsbanan öka kapaciteten med 12 tåglägen per dygn
jämfört med 4 tåglägen per dygn år 2016
Resultat: Målet uppnåt till 100% för sträckorna Mora-Östersund, StorumanGällivare. Sträckan Östersund-Storuman kvarstår.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

För ökad tillgänglighet på järnvägen
Trafikverket har upphandlat röjningsavtal för 11 områden i Sverige. Avtalet
innebär att man ska öka tillgängligheten på järnvägen genom att ett tåg som blir
stillastående i mer än 15 minuter ska kunna flyttas, även om el saknas, för att öka
framkomligheten för övriga tåg.
Under 2019 vann Inlandståg AB en upphandling gällande röjningsuppdrag
(3-årigt) som startade april 2020 avseende sträckan på Mittbanan från Storlien till
öster om Bräcke. I huvudsak innebär det att om ett gods- eller persontåg blir fast
på linjen så har Inlandståg i uppdrag att med ett hjälplok dra bort det så att andra
tåg snabbare ska kunna passera. Ett resultat av detta är ökad tillförlitlig och hållbar
tågtrafik.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Nya tåg typgodkända i Sverige
Transportstyrelsen gav den 29 maj permanent godkännande till de nya tågen
som ska trafikera bland annat Inlandsbanan. Det handlar om fem motorvagnståg
av typen Alstom Lint 41 som nu är godkända att gå i persontrafik. Fram tills
godkännandet har Inlandståg som tågoperatör haft ett tillfälligt godkännande
för erfarenhetsdrift (med kunder) men efter kompletterande tester, som utöver
erfarenhetsdrift, omfattat vintertester samt ATC-tester blev fordonen permanent
typgodkända i Sverige. Testerna utfördes i Sverige och fordonen har fått Littera
Y41. Motorvagnarna är nu i Polen där det görs anpassningar för resande på
längre sträckor innan de tas till Sverige. Anpassningarna innebär bland annat att
tågen får högre komfort med helt ny interiör i form av nya stolar, WC och bistro.
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- Tack vare fjärrmanövreringen
får vi möjlighet till fyrdubblad
trafikkapacitet och vi kan
vara flexiblare med tåg och
underhåll på vår infrastruktur.
Förutom att det är en milstolpe
i Inlandsbanans tekniska
utveckling så har vi nu även
en möjlighet till robustare
bemanning och effektivare
resursplanering.
Säger Mats Portinson,
Infrastrukturchef Inlandsbanan
AB

Y41 stannar till i Röjan.

Moderna fordon och reguljär kollektivtrafik på järnväg gör mycket för utvecklingen
och attraktionskraften i inlandskommunerna. Förbättrade pendlingsmöjligheter
bidrar till att kommuner, utanför de större regionernas kärnor, blir attraktivare för
boende och näringsverksamhet. Ju kortare restiden är, desto starkare är den
lokala befolkningsutvecklingen. Ju fler resenärer vi kan leverera till inlandets
kommuner, desto bättre förutsättningar finns att vara den dragkraft som utvecklar
inlandet.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Ny lastbil för bärgningsuppdrag
I slutet av december köpte Inlandståg AB in en ny bärgningslastbil i syfte
att användas vid bärgning och vid transporter av eget material samt
godsvagnsunderhåll. Inköpet av fordonet genererar många fördelar så
som avsevärt bättre arbetsmiljö, mindre koldioxidutsläpp och effektivare
bärgningsprocesser genom en större och längre kran samt lastväxlare. I en del
fall då det uppstår större urspårningar krävs kranbilar om det olycksdrabbade
fordonet står för långt bort från spåret. Lyftkraften i kranen på lastbilen är 24
tonmeter (lyfter 1260 kg 17 meter ut från lastbilen). Den 29 december, bara någon
vecka efter lastbilens ankomst till lokstallet i Östersund blev den satt i arbete. Ett
tåg hade spårat ur i Storlien, och Inlandståg blev kontaktade av Euromaint som
har avtalet mot kunden på den bandelen. På plats gjordes bedömningen att
fordonet med hjälp av domkrafter kunde lyftas och sedan dras i sidled för att åter
hamna på spåret.

- Det har hänt tidigare att vi
utfört bärgningsuppdrag åt
Euromaint och de är en väldigt bra
samarbetspartner till oss även utöver
själva bärgningsarbetet. Att vi får
möjligheten att hjälpa ett företag
med så god kvalitet som Euromaint
är ett kvitto på att vi själva når
samma nivå.
Säger Christoffer Frost, verkstaden
Inlandståg AB.
Nya lastbilen skiner ikapp med solen utanför lokstallet i Östersund.
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HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
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Godskilometer ökar
Under 2020 har de antal godskilometer som Inlandståg kör direkt mot slutkund
eller som underleverantör till annan järnvägsoperatör ökat med 23 % jämfört med
2019.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Funktionella arbetskläder
Inlandstågs lokförare och tågvärdar har fått en ny uniformsrutin som innebär att
man inte har företagsnamnet på kläderna utan koncernens gemensamma logotyp.
Detta innebär att uniformen kan bäras när vi kör för Inlandsbanans räkning men
även till andra uppdragsgivare då vi har samma dekorelement.
För att kunna minska konsumtionen ytterligare har vi dessutom valt en byxa och
jacka som fungerar året om. Byxorna är både sommar och vinteranpassade
medan jackan består av två delar, en skaljacka och en dunjacka som kan bäras
var för sig eller båda ihop. På så sätt kan man anpassa jackan efter säsong.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Med miljön i tanken
I ett steg för att nå företagets mål om att koncernens spårbundna fordon ska vara
fossilbränslefria år 2020 har en uppbyggnad av tankstationer för HVO genomförts.
Under 2020 har tankstationer i Mora och Arvidsjaur etablerats och tillsammans
med tidigare tankstation i Östersund täcker nu dessa anläggningar koncernens
behov av fossilfritt drivmedel. Vi är därmed först ut i järnvägsbranschen att i stor
skala tanka våra järnvägsfordon med HVO, som minskar CO2-utsläppen
med 90%.
Trots en etablerad infrastruktur längs Inlandsbanan så nåddes inte koncernmålet
fullt ut. Av koncernens totala mängd förbrukat bränsle under 2020 var ca 68%
HVO. Största orsaken till att målet inte uppfylldes var att Inalandståg har haft
körningar på Trafikverkets banor där infrastruktur för HVO saknas.

68%
Vi har miljön i tanken
Andelen förbrukat bränsle som var HVO under 2020
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vätgas i inlandet
Klimatförändringarna kan ses som vår tids största utmaning och det ställs allt
högre krav på transportsektorn. På EU, nationell samt lokal nivå har transportmål
satts upp men även samhället i stort efterfrågar idag nytänkande och hållbara
transportlösningar. Vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig
lösning för drift på Inlandsbanan som saknar möjlighet till trådbunden elektrisk drift.
Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska
driften, där vätgas framställs som elektrolys med överskottsenergi från grön el,
avges inga koldioxidutsläpp, bara vattenånga.
Inlandsbanan AB inledde under året därför en förstudie tillsammans med Statkraft
för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt utreda
vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon.
Satsningen följer vår ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor
genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att
tillförse industriaktörer hållbara och effektiva transporter.
Hållbara och koldioxidfria persontransporter behövs även för att framtidssäkra
besöksnäringen i Norrlands inland. Uppdraget från våra ägare är att arbeta
för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin
inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs
miljövänliga och konkurrenseffektiva transportmöjligheter för gästerna från både
nu starka och kommande marknader. Här kan koldioxidfria tågtransporter vara
avgörande för inlandets attraktionskraft.
Projektets huvudmål
Utvärdera möjligheten att etablera en grön konkurrenskraftig 		
vätgasproduktionsanläggning på 1–3 platser längs Inlandsbanan.
Utvärdera möjligheten att bygga upp en enkel, robust och 		
priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas med användandet
av järnvägstransporter på Inlandsbanan och anslutande tvärbanor
som stomdistributionsnät.
Utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga 		
dieseldrivna godslinjelok.
Utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn/ kraftaggregat för 		
elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras och/eller står
uppställda på en ej elektrifierad järnväg.
Förstudien kommer att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk
genomförbarhet, innan projekteringen och genomförande fas, för de två
delprojekten.

H2
H2

H2
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KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION
& DIALOG

Genom att samverka får vi insikt om hur vår omvärld
ser på oss och vårt hållbarhetsarbete. Vi strävar efter en
öppen och transparant dialog med våra kunder, resenärer,
leverantörer, medarbetare, ägare, myndigheter och med de
intresseorganisationer som följer vårt arbete.

Genom denna dialog kan vi bedöma var vi har vår största påverkan och hur vi ska göra våra
prioriteringar.
Vi utvärderar ständigt vår kommunikation och vår dialog med våra intressenter för att kunna
förbättra våra arbetssätt. Kommunikationen och dialogen är avgörande för att sprida vårt
hållbarhetsarbete, utan kommunikationsarbete förfaller våra goda insatser och vi blir heller inte
bättre. Därför är det vitalt att upprätthålla en god kommunikation.
Vi har under året arbetat med att, via olika kommunikationskanaler, informera om koncernens
verksamhet. Genom nyhetsbrev når vi ca 9 000 resenärer och intressenter.
Koncernens hemsida är en viktig kanal med ca 30 000 besökare (sessioner) per månad. Den
är utvecklad för att spegla koncernens verksamhet och affärsområden där besökaren navigerar
sig genom tre spår: resa, Inlandståg och koncern.
Via hemsidan når besökaren pressrummet och de sociala kanalerna.
Information och nyheter har publicerats löpande under året via pressmeddelanden och
uppdateringar i sociala medier. Antal publiceringar i pressrummet under 2020 var 26 stycken .
Koncernen har använder sig av flera sociala kanaler, bland annat Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube och Linkedin. Totalt har vi 17 345 antal följare i våra kanaler.
Dialogen med våra intressenter bedrivs på flera olika sätt.
Vi för en regelbunden dialog med samtliga av våra intressenter i den dagliga verksamheten.
Exempel på detta är formaliserade forum såsom:
Arbetsplatsträffar
Styrelsemöten
Ägarträffar
Samverkansmöten
Dialogen bedrivs även via andra icke formaliserade forum som möten med kunder,
beslutsfattare, medarbetare samt via en strukturerad omvärldsbevakning.
Vi prioriterar att medverka vid evenemang och möten som tydligt kopplar till koncernens
verksamhet och med syfte att utveckla bolaget och Inlandsbanan.
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Vårt varumärke
För att kunna kartlägga vårt varumärkes kännedom, omdömen och lojalitet mot
våra tjänster och produkter så gör vi årligen en marknadsundersökning genom
VarumärkesBarometern. Förutom själva kartläggningen av varumärkets kännedom
ligger analysresultatet också till grund för kommande marknadsåtgärder och
kommunikationsinsatser. Resultatet av mätningen 2020 visade att Inlandsbanan
har 20,7 procents bekräftad igenkänningsgrad hos deltagarna i undersökningen
(22,1 2019.) Med bekräftad igenkänningsgrad menas att de inte bara sett
varumärket/ logotypen utan även kunde associera till verksamheten. Målet var att
uppnå 28 procent och målet uppnåddes därmed inte. Omdömen på vad deltagarna
förknippar varumärket med redovisas nedan
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FOKUSOMRÅDEN

VÅRA
FOKUSOMRÅDEN

För att avgöra vilka frågor som Inlandsbanan AB ska lägga
fokus på genomfördes en väsentlighetsanalys under 2018.

Som grund för bolagets väsentlighetsanalys ligger bland annat resultaten från
de olika intressentdialogerna, ledningens genomgång inom ramen för bolagets
integrerade ledningssystem samt ägardirektiv . De underlag som granskades
var direktiv, planer, utredningar, undersökningar samt omvärldsanalyser. Med
de befintliga underlagen att tillgå skapades en bruttolista på de frågor som är
viktiga för våra intressenter. Frågorna delades in i de tre hållbarhetskategorierna
människa/samhälle, miljö och ekonomi.
Utifrån påverkan, intressenternas förväntningar och krav samt bolagets affärsidé
har fyra strategiska fokusområden identifierats som tillsammans definierar vårt
spår framåt.
De fyra fokusområdena är:
Möjliggöra säkra och prisvärda transporter
Skapa en attraktiv arbetsplats
Minska klimatpåverkan
Bidra till utveckling och tillväxt där vi verkar
Under 2020 har inga betydande förändringar genomförts som påverkar
prioriteringen av bolagets fokusområden.
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STYRELSE OCH
KONCERNLEDNING

STYRELSE 2020

Från vänster: Stefan Ovrell, Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, Katarina Nyberg Finn, styrelseordförande, Therese Kärngard, Per-Anders Westhed,
Greger Lindqvist, Tore Oskarsson. Saknas på bilden gör styrelseledamöterna Per-Olov Wedin, Krister Nyström, Kerstin Arnemo och Johnny Holmgren.

Katarina Nyberg Finn, Östersund.
Företagare och politiker.
Per-Anders Westhed, Falun. Vice
ordförande i Inlandskommunerna
Ekonomisk förening
Therese Kärngard, Hackås.
Kommunstyrelsens ordförande Bergs
kommun

Greger Lindqvist, Dorotea.
Kommunalråd Dorotea kommun
Johnny Holmgren, Stensele
Terminalchef NLC Storumanterminalen
Per-Olov Wedin, Bromma. Tidigare vd
och koncernchef Svea Skog
Stefan Ovrell, Gällivare. Företagare

Krister Nyström, Kristinehamn, politiker
Kerstin Arnemo, Östersund. Företagare
och politiker
Tore Oskarsson, Östersund. Lokförare,
arbetstagarrepresentant

KONCERNLEDNING 2020

Peter Ekholm
Vd Inlandsbanan
AB
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Mats Portinson
Vice vd/
Infrastrukturchef
Inlandsbanan AB

Peter Grönlund
Ekonomichef
Inlandsbanan AB

Therese Fanqvist
Marknadschef
Inlandsbanan AB

Eva Widegren
Kvalitetschef
Inlandsbanan AB

Maria Cederberg
Vd Inlandståg AB

Björn Nilsson
Vd Destination
Inlandsbanan AB

INLANDSBANAN AB

ÅRSREDOVISNING
2020
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ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING
och

KONCERNREDOVISNING
G
för
Inlandsbanan AB
Org.nr. 556438-1795

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31
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Inlandsbanan AB
Org.nr. 556438-1795

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Inlandsbanan AB bildades 1992 och har enligt avtal med Staten till uppgift att förvalta och utveckla Inlandsbanan från Mora till
Gällivare.
Företagets uppgift:
I grunden tre uppdrag:
- Att förvalta och utveckla den statliga järnvägen Inlandsbanan
- Att arbeta för tillväxt i inlandet
- Att arbeta för att nå uppsatta miljömål
Enligt gällande avtal har Staten överfört ansvaret för Inlandsbanan till Inlandsbanan AB (IBAB) i syfte att såväl gods- som
persontrafiken på Inlandsbanan skall ha möjlighet att utvecklas.
För att IBAB skall kunna fullgöra detta avtal skall Staten årligen utbetala ett bidrag för drift och underhåll av Inlandsbanan. Staten
kan också utge bidrag för olika investeringsåtgärder på Inlandsbanan.
Enligt gällande bolagsordning och utfärdade ägardirektiv är bolagets uppgifter, i sammanfattning att:
Verksamheten i koncernen ska bedrivas på ett sådant sätt att den ger stöd för tillväxtarbetet efter hela inlandsbanans sträckning.
Koncernen ska aktivt verka för att:
- Öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan.
- Medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog med trafikhuvudmännen.
- Minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter.
- Kontinuerligt höja banstandarden..
- Bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på Inlandsbanan hela året med både dag- och nattåg.
- Tvärbanorna öppnas för trafik.
- Hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik för att kopplas ihop med det södra transportsystemet.
Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den övergripande målbilden "Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året runt".
Företagets vision
En dragkraft som utvecklar Inlandet.
Företagets verksamhetsidé
Inlandsbanan erbjuder transporter på ett hållbart och säkert sätt.
Styrelse och ledning
Styrelsen har under året bestått av 9 ledamöter och en arbetstagarrepresentant valda av årsstämman.Vd
för Inlandsbanan AB under räkenskapsåret var Peter Ekholm.
Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hölls digitalt via Teams den 7 maj 2020.
Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under 2020 hållit 8 styrelsesammanträden. Under årets styrelsesammanträden har främst frågor av ekonomiskkaraktär
samt strategi-, organisations- och verksamhetsfrågor diskuterats.
Företagets säte är Östersund.
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Flerårsjämförelse*, koncernen
Rörelsens intäkter
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Banunderhållets andel av driftsbidraget

2020
184 214 830
-5 643 124
113 373 042
9,58
73%

2019
187 073 585
-2 178 169
117 723 598
7,07
70%

2018
187 600 250
-662 217
61 527 735
16,44
74%

2017
201 097 186
-2 302 949
62 361 383
16,87
75%

2016
238 251 338
-4 942 286
79 562 266
15,89
82%

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Kommentar om soliditet:
En markant minskning av soliditeten har skett i både moderbolag och koncern under senaste åren. Den har ökat i år men är docklägre
än 2016-2018. Soliditeten anger hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital.
Inköp av modernare motorvagnar till dotterbolaget Inlandståget AB har till stor del finansierats med lånade medel. Även
moderbolaget har initialt stått för lån, som sedan lånats ut till Inlandståget AB. Eftersom moderbolaget är ett ej vinstdrivande
företag så är det egna kapitalet lågt och lånade medel får ett högt genomslag med detta nyckeltal.
Flerårsjämförelse*
Rörelsens intäkter
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Banunderhållets andel av driftsbidraget

2020
157 432 395
440 163
70 681 739
21,57
73%

2019
151 459 942
869 467
86 952 684
8,53
70%

2018
155 850 963
2 477 995
50 715 659
13,34
74%

2017
156 460 908
-4 021 053
49 355 982
12,93
75%

2016
193 669 139
-7 268 995
55 364 859
13,51
82%

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Ägarförhållanden
Under 2017 ökade antalet ägare av Inlandsbanan AB (IBAB) från 15 till 19 kommuner. Ägarkommunerna sträcker sig från
Kristinehamn i söder till Gällivare i norr.
Största aktieägare är Östersunds kommun med 15,0% av aktiekapitalet. Mora kommun resp. Gällivare kommuner äger vardera
10,8% av aktiekapitalet.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Godstrafikens rörelsemönster är oförändrat mot föregående år men med en viss ökning. Tyngden är mellan Mora - Sveg med viss
timmertrafik Sveg - Östersund och enstaka tåg mellan Östersund - Gällivare. Godstrafiken uppnådde 37 053 639 bruttoton km under
2020, vilket var en ökning med 8% jämfört med 2019.
På grund av Corona-pandemin beslutade Destination Inlandsbanan att ställa in persontrafiken sommaren 2020. Från att ha haft ett
starkt bokningsläge i början av året inkom många avbokningar och minskad efterfrågan uppstod. Även Snötåget som trafikerade
Inlandsbanan fram till april hade ett stort tapp i resenärer i slutet av säsongen men även ett svagt resande under julhelgen -20 omän
något bättre än väntat. Totalt reste 8 614 resenärer på Inlandsbanan under 2020 vilket var en kraftig minskning med tvåtredjedelars
tapp jämfört med 2019.
Totalrustning av Inlandsbanan
Inlandsbanan AB driver sedan januari 2017 arbetet med att få till stånd en totalupprustning av spåret längs hela Inlandsbanan. Till
finansiering av projektet har omfördelning av resurser från banavdelningen gjorts för att kunna leverera nödvändiga utredningar och
analyser. I juni 2018 fastställdes nationell transportplan för 2018-2029 där trafikverket fick ett regeringsuppdrag att se över
Inlandsbanans framtida funktion i transportsystemet för norra Sverige och överflyttning väg till järnväg samt omledning. Denna är
ännu inte klar.
Inköp av nya motorvagnar av dotterbolaget ITÅG
IBABs dotterbolag ITÅG som under 2019 investerade i fem modernare motorvagnar av modellen Alstom Lint 41, med litterat Y41
har pga Covid drabbats av förseningar, samt att det fordon som krockades vid testkörningar för typgodkännandet, har behövtstora
renoveringar. Leverans beräknas ske under sommaren 2021.
En viktig fråga för bolaget under 2020 har varit arbetet med att, i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv, säkra nya
trafikupplägg för Y41 med upphandlad trafik på Inlandsbanan. Östersunds kommun har under året skjutit till 7,5 mnkr i
ägartillskott som transfererats till Inlandståget AB för finansiering av Y41. Övriga ägare har borgat för lån i Kommuninvest för
samma syfte.
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Värdering Motorvagnar LINT/Y41
Railistics är ett erkänt oberoende bolag inom järnvägskonsult- och ingenjörstjänster på strategisk, kommersiell och teknisk nivå.
Railistics värderade våra 5 st LINT/Y41 innan köp till totalt sett 6 142 500 euro (motsvarande ca 62,5 msek). Nya värderingen från
Railistics efter renovering ligger på ett spann av 11 400 000 euro till 12 300 000 euro (mosvarande ca 116-125 msek). Inköp inkl
upprustning beräknas till totalt sett 99 msek vilket skapar ett övervärde på 17-26 msek. Deras uppskattning av kostnaden om vi köpt
helt nya fordon ligger på minst 223 msek.

Förändringar i eget kapital, koncern

Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat

2 794 000

Belopp vid årets utgång

2 794 000

Övrigt
tillskjutet
kapital
57 000
7 500 000
7 557 000

Annat eget Innehav utan
kapital inkl bestämmande
årets resultat
inflytande
5 479 988
0
0
0
-4 967 728
0
512 260

0

2020-12-31
7 500 000

Villkorade aktieägartillskott uppgår till:

Summa eget
kapital
8 330 988
7 500 000
-4 967 728
10 863 260
2019-12-31
0

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Erhållna aktieägartillskott
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
2 794 000

2 794 000

Övrigt bundet
eget kapital
539 000

539 000

Övrigt fritt
eget kapital
3 433 875
7 500 000

Årets
resultat
478 081

Summa fritt
eget kapital
3 911 956
7 500 000

478 081

-478 081
235 484

0
235 484

11 411 956

235 484

11 647 440

2020-12-31
7 500 000

Villkorade aktieägartillskott uppgår till:

2019-12-31
0

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
överkursfond
erhållna aktieägartillskott
årets vinst
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

3 854 956
57 000
7 500 000
235 484
11 647 440
11 647 440
11 647 440

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Underhållsbidrag
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Drift och underhållskostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Not
2, 5, 7
4
3

8, 9
10

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Övriga ränteintäkter från koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

Årets resultat
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11

Koncernen
2020-01-01
2019-01-01
2020-12-31
2019-12-31

Moderbolaget
2020-01-01
2019-01-01
2020-12-31
2019-12-31

29 494 756
150 000 000
4 720 073
184 214 829

38 073 603
145 066 667
3 933 315
187 073 585

5 966 555
150 000 000
1 465 840
157 432 395

5 431 662
145 066 667
961 614
151 459 943

-100 475 706
0
-38 053 294
-43 361 770

-97 367 228
0
-41 545 386
-45 014 652

-101 782 786
0
-27 342 460
-25 573 040

-92 691 101
-21 033
-29 802 596
-26 802 399

-6 313 969
-655 337
-188 860 076

-4 523 492
-311 601
-188 762 359

-2 431 235
-1 175
-157 130 696

-1 370 422
-1 924
-150 689 475

-4 645 247

-1 688 774

301 699

770 468

3 443
0
-1 001 320
-997 877

4 730
0
-494 125
-489 395

845
349 186
-211 567
138 464

768
437 719
-339 488
98 999

-5 643 124

-2 178 169

440 163

869 467

0
0

0
0

-124 623
-124 623

-219 345
-219 345

-5 643 124

-2 178 169

315 540

650 122

675 396

388 918

-80 056

-172 039

-4 967 728

-1 789 251

235 484

478 083

Inlandsbanan AB
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderbolaget
2020-12-31
2019-12-31

12
13
14

16 700 970
21 633 133

17 112 260
14 948 783

16 700 970
7 206 613

17 112 260
2 715 888

53 560 280
91 894 383

44 926 897
76 987 940

44 290
23 951 873

4 912 500
24 740 648

15
16
17

0
-0
61 000
61 000

0
0
61 000
61 000

9 517 786
25 097 115
61 000
34 675 901

2 017 786
31 832 515
61 000
33 911 301

91 955 383

77 048 940

58 627 774

58 651 949

917 122
32 811
949 933

598 206
38 447
636 653

0
0
0

0
0
0

3 865 802
0
1 928 316
7 949 090
4 200 605
17 943 813

3 115 116
0
1 674 782
8 020 410
3 255 578
16 065 886

729 481
2 488 813
0
6 961 858
1 873 813
12 053 965

251 817
1 921 172
0
7 351 684
1 617 591
11 142 264

2 523 912
2 523 912

23 972 119
23 972 119

0
0

17 158 471
17 158 471

21 417 658

40 674 658

12 053 965

28 300 735

113 373 041

117 723 598

70 681 739

86 952 684

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderbolaget
2020-12-31
2019-12-31

Eget kapital, koncern
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital, koncern

2 794 000
7 557 000
512 260
10 863 260

2 794 000
57 000
5 479 988
8 330 988

Eget kapital, moderföretag
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

18

2 794 000
539 000
3 333 000

2 794 000
539 000
3 333 000

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

57 000
3 854 956
7 500 000
235 484
11 647 440

57 000
3 376 875
0
478 081
3 911 956

Summa eget kapital, moderföretag

14 980 440

7 244 956

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

19
20

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCHSKULDER
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20

0
0

0
0

343 968
343 968

219 345
219 345

54 054
54 054

503 535
503 535

0
0

0
0

41 827 555
41 827 555

25 559 258
25 559 258

4 360 600
4 360 600

4 527 400
4 527 400

14 957 121
3 266 170
32 900 226
0
0
3 460 241
6 044 415
60 628 173

0
2 316 647
30 663 350
0
0
3 102 655
47 247 165
83 329 817

14 957 121
166 800
28 908 953
1 349 411
124 523
1 087 920
4 402 003
50 996 731

0
166 800
25 650 583
1 524 020
461 704
1 121 159
46 036 717
74 960 983

117 723 598

70 681 739

86 952 684

113 373 042

Inlandsbanan AB
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KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Not
2

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Koncernen
2020-01-01
2019-01-01
2020-12-31
2019-12-31

Moderbolaget
2020-01-01
2019-01-01
2020-12-31
2019-12-31

-4 645 247

-1 688 774

301 699

770 468

5 853 106
3 443
-1 001 320
-27 619

4 833 162
4 730
-494 125
-679 397

2 431 235
350 031
-211 567
99 903

1 370 422
438 487
-339 488
16 902

182 363

1 975 596

2 971 301

2 256 791

-313 281
-750 686
-873 707

-552 034
1 792 148
326 943

0
-477 664
-463 649

21 033
298 602
821 102

Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av
varulager/pågående arbete
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av
leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga
skulder

2 236 876

-5 964 500

3 258 370

-9 590 316

-40 845 165

44 111 807

-42 330 091

45 345 923

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-40 363 600

41 689 960

-37 041 733

39 153 135

-497 401

-1 682 347

-497 401

-1 682 347

-7 533 355

-8 785 252

-6 013 268

-1 528 184

-13 843 818
0
0
1 115 025

-40 603 235
0
0
0

4 868 210
0
6 735 400
0

-707 500
-28 185 000
1 235 400
0

-20 759 549

-51 070 834

5 092 941

-30 867 631

Finansieringsverksamheten
Aktieägartillskott
Koncernbidrag
Förändring i långfristiga skulder
Amortering långfristiga lån
Checkräkningskredit

7 500 000
0
17 217 821
0
14 957 121

0
0
20 091 323
0
0

7 500 000
-7 500 000
0
-166 800
14 957 121

0
0
0
-166 800
0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

39 674 942

20 091 323

14 790 321

-166 800

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

-21 448 207
23 972 119

10 710 449
13 261 670

-17 158 471
17 158 471

8 118 704
9 039 767

Likvida medel vid årets slut

2 523 912

23 972 119

0

17 158 471

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av inventarier, verktyg och
installationer
Förvärv av pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Årets lämnade lån till koncernföretag
Årets amorteringar från koncernföretag
Avyttring
Kassaflöde från investeringsverksamheten

12
13

17
16
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görsför
lämnade rabatter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och maskiner

Antal år
25
7
5-20

Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Ersättningar till anställda
Pensioner
Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.
Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när
villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är
förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs
därefter när prestationen utförs.
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NOTER
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har
ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med dennatidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla
tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda
dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till
rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse
värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill
eller negativ goodwill.
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Nettoomsättning

N e t t oo m s ä t t n i n g u p p d e l a d p å
r ör e l s e g r e n

Uthyrning av lokaler
Administrativa tjänster inom
koncernen
Infraavgifter
Övriga intäkter
Försäljning av resor
Försäljning av transport- och
verkstadstjänster externt
Uthyrning av fordon och personal
Not 3

Övriga rörelseintäkter

Övri g a röre l s e i n tä k te r u p p d e l a d e
p å i n tä k ts s l a g
Tjänster inom koncernen
Försäkringsersättning
Övriga intäkter
Not 4

Offentliga bidrag
Statligt underhållsbidrag

Koncernen
2020

2019

Moderbolaget
2020

2019

976 642

1 026 089

3 928 621

3 113 785

0
346 679
558 981
1 981 360

0
299 333
721 243
15 407 709

1 099 992
464 795
473 147
0

1 099 992
775 513
442 372
0

23 902 154
1 728 941
29 494 757

18 817 142
1 802 087
38 073 603

0
0
5 966 555

0
0
5 431 662

Koncernen
2020

0
3 593 324
1 126 749
4 720 073

0
2 787 676
1 145 639
3 933 315

Koncernen
2020
150 000 000
150 000 000

2019

2019

145 066 667
145 066 667

Moderbolaget
2020

446 676
382 167
636 997
1 465 840

526 420
114 892
320 302
961 614

Moderbolaget
2020
150 000 000
150 000 000

2019

2019

145 066 667
145 066 667
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NOTER
Not 5

Inköp och försäljning inom
koncernen

Koncernen
2020

Moderbolaget
2019

Andel av försäljningen som avser
koncernföretag
Andel av inköpen som avser
koncernföretag
Not 6

Transaktioner med närstående
Lokalhyra
Administrativa tjänster
Övrigt

Not 7

Leasingavtal - Operationell
leasing leasegivare
I nettoomsättningen ingår variabla
avgifter med
Framtida minimileasingavgifter för
icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt
följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år

Not 8

Leasingavtal - Operationell
leasing leasetagare
Under året har företagets
leasingavgifter
uppgått till
Framtida minimileasingavgifter för
icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt
följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år
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Koncernen
2020-12-31
2019-12-31
0
0
0
0

0
0
0
0

Koncernen

2020

2019

64%

75%

7%

8%

Moderbolaget
2020-12-31
2019-12-31
2 951 979
1 099 992
687 888
4 739 859

2 087 696
1 099 992
1 002 600
4 190 288

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

2 705 583

3 836 050

3 928 621

3 113 784

876 403
151 618
1 028 021

897 003
8 018
905 021

3 876 709
151 618
4 028 327

3 786 147
8 018
3 794 165

Koncernen

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

3 021 872

3 582 827

1 543 516

1 860 575

465 883
1 014 714
1 480 597

382 690
1 115 835
1 498 525

411 151
1 001 031
1 412 182

328 920
921 541
1 250 461

Inlandsbanan AB
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NOTER
Not 9

Ersättning till revisorer

De l oi tte AB

Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Koncernen
2020

2019

Moderbolaget
2020

2019

109 000
69 350

145 000
82 175

59 000
53 250

85 000
67 975

178 350

227 175

112 250

152 975

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller
skatterådgivning.
Not 10 Personal

Koncernen
2020

2019

Moderbolaget
2020

48,00
13,00
35,00

49,00
12,00
37,00

26,00
6,00
20,00

27,00
6,00
21,00

2 415 290
804 628
3 219 918

2 021 619
532 440
2 554 059

1 970 522
651 028
2 621 550

2 021 619
532 440
2 554 059

26 278 959
2 596 507
28 875 466

27 723 913
3 018 643
30 742 556

14 707 587
1 546 141
16 253 728

15 358 336
1 819 867
17 178 203

8 401 080

9 807 266

4 881 327

5 707 667

40 496 464

43 103 881

23 756 605

25 439 929

10
3
7

10
3
7

10
3
7

10
3
7

7
3
4

7
4
3

7
3
4

7
4
3

2019

M e d e l a n ta l e t a n s tä l l d a

Medelantalet anställda bygger på av
bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en
normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

L ön e r , e r s ä t t n i n g a r m . m .

Löner, ersättningar, sociala
kostnader och
pensionskostnader har utgått med
följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

Kön s förd e l n i n g i s ty re l s e oc h
före ta g s l e d n i n g
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
Antal övriga befattningshavare inkl.
VD
varav kvinnor
varav män
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NOTER
Not 11

Skatt på årets resultat
Koncernen

2020

2019

225 915
449 481
675 396

135 403
253 515
388 918

-5 643 124

-2 178 169

1 207 629

466 128

-38 806
7
-235
0
-493 199
675 396

-54 754
199
0
-22 655
0
388 918

2020

2019

-80 056
-80 056

-172 039
-172 039

Resultat före skatt

315 540

650 122

Skattekostnad 21,40% (21,40%)

-67 526

-139 126

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Schablonintäkt periodiseringsfond
Skatt hänförlig till tidigare år
Summa

-12 295
-235
0
-80 056

-40 835
0
7 922
-172 039

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Avs tä m n i n g a v e ffe k t i v s k a tt
Resultat före skatt

Skattekostnad 21,40% (21,40%)
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Schablonintäkt periodiseringsfond
Skatt hänförlig till tidigare år
I år uppkomna underskottsavdrag
Summa
Moderbolaget
Aktuell skatt

Avs tä m n i n g a v e ffe k t i v s k a tt
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NOTER
Not 12 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde
Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderbolaget
2020-12-31
2019-12-31

21 424 159
497 401

19 741 812
1 682 347

21 424 159
497 401

19 741 812
1 682 347

21 921 560
-4 311 899
-908 691

21 424 159
-3 490 513
-821 386

21 921 560
-4 311 899
-908 691

21 424 159
-3 490 513
-821 386

-5 220 590
16 700 970

-4 311 899
17 112 260

-5 220 590
16 700 970

-4 311 899
17 112 260

15 222 013
826 068
652 889
16 700 970

15 579 261
880 110
652 889
17 112 260

15 222 013
826 068
652 889
16 700 970

15 579 261
880 110
652 889
17 112 260

0

6 500 000

0

6 500 000

T a x e ri n g s vä rd e

Taxeringsvärdet för bolagets
fastigheter:
Not 13 Inventarier, verktyg och
installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 14 Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

69 757 983
7 000 138
-1 500 000
5 743 652

62 900 347
7 285 258
-427 622
0

7 728 736
567 551
0
5 445 717

6 200 552
1 528 184
0
0

81 001 773
-54 809 202
845 838
-5 405 278

69 757 983
-52 725 041
1 617 945
-3 702 106

13 742 004
-5 012 848
0
-1 522 544

7 728 736
-4 463 812
0
-549 036

-59 368 642
21 633 131

-54 809 202
14 948 781

-6 535 392
7 206 612

-5 012 848
2 715 888

Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

44 926 897
15 039 514
-6 406 131

4 323 662
43 067 983
-2 464 748

4 912 500
1 239 986
-6 108 196

4 205 000
3 172 248
-2 464 748

53 560 280
53 560 280

44 926 897
44 926 897

44 290
44 290

4 912 500
4 912 500
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NOTER
Not 15 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Företag
Organisationsnummer
Destination Inlandsbanan AB
556629-7692
Inlandståget AB
556781-9320

2020-12-31
Säte
Östersund
Östersund

Not 16 Fordringar hos koncernföretag

Antal/Kap
.andel %
1 400
100,00%
100
100,00%

Redovisat
värde
1 417 786

8 100 000

600 000

9 517 786

2 017 786

Moderbolaget
2020-12-31
2019-12-31

0
0
0

0
0
0

31 832 515
0
-6 735 400

4 882 915
28 185 000
-1 235 400

0
0

0
0

25 097 115
25 097 115

31 832 515
31 832 515

Not 17 Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Koncernen
Värdepapper
Samtrafiken
Jämtland Härjedalen Turism

Redovisat
värde
1 417 786

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande
Avgående
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2019-12-31

2020-12-31
Nom. värde
60 000
1 000

Antal
1
1

60 000
1 000
61 000

2019-12-31
Antal
1
1

60 000
1 000
61 000

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 61 000 kronor.
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
Moderbolaget
Värdepapper
Samtrafiken
Jämtland Härjedalen Turism

Nom. värde
60 000
1 000

Antal
1
1

61 000

61 000

61 000
61 000

61 000
61 000

2020-12-31

2019-12-31

60 000
1 000
61 000

Antal
1
1

60 000
1 000
61 000

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 61 000 kronor.
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

61 000

61 000

61 000
61 000

61 000
61 000

Antal aktier

Kvotvärde per
aktie
1 000,00
1 000,00

Not 18 Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång
Antal/värde vid årets utgång
42

2 794
2 794
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NOTER
Not 19 Långfristiga skulder

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderbolaget
2020-12-31
2019-12-31

Skulder till kreditinstitut
Amortering efter 5 år

41 827 555
29 724 851

25 559 258
20 399 720

4 360 600
3 693 400

4 527 400
3 860 200

Summa amortering efter 5 år

29 724 851

20 399 720

3 693 400

3 860 200

Not 20 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Underhållsbidrag för kommande år
Övrigt

Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

1 829 691
563 557
0
3 651 167
6 044 415

1 901 928
560 614
37 500 000
7 284 623
47 247 165

1 042 780
317 198
0
3 042 025
4 402 003

1 137 798
327 482
37 500 000
7 071 437
46 036 717

Not 21 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av bolagets
vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
överkursfond
erhållna aktieägartillskott
årets vinst
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

Not 22 Ställda säkerheter

3 854 956
57 000
7 500 000
235 484
11 647 440
11 647 440
11 647 440
Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderbolaget
2020-12-31
2019-12-31

Fastighetsinteckningar

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Företagsinteckningar

21 700 000

21 700 000

10 200 000

10 200 000

1 600 000

600 000

1 600 000

600 000

Maskiner/inventarier belastade med
äganderättsförbehåll

16 140 128

12 002 441

0

0

Summa ställda säkerheter

54 440 128

49 302 441

26 800 000

25 800 000

Borgen för dotterbolag
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NOTER
Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Corona
Med anledning av utbrottet av viruset Covid-19 (Corona-viruset) så har företaget analyserat situationen och desspåverkan
så här långt. Det har inte identifierats några påtagliga effekter på bolagets personal till dags dato.
Försiktighetsåtgärder i linje med myndigheters direktiv har efterlevts.
Vid en långvarig och utbredd pandemi kommer företaget att få problem med i första hand persontrafik, då efterfrågan
minskar eller helt uteblir, men även med bemanning om personal i stor utsträckning insjuknar.

Not 24 Koncernförhållanden
Övergripande koncernredovisning upprättas av: Inlandsbanan AB, 556438-1795, Östersund
Not 25 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östersund

Katarina Nyberg Finn

Per-Anders Westhed

Peter Ekholm
Verkställande direktör

Johnny Holmgren

Greger Lindqvist

Therese Kärngard

Per Olof Wedin

Krister Nyström

Stefan Ovrell

Kerstin Arnemo

Tore Oscarsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

.

Deloitte AB
Lars Magnusson
Auktoriserad revisor

44

Sida 17 av 17

Krister Nyström
E-mail: krister.nystrom@kristinehamn.se
Verified by Mobile BankID
2021-03-26 16:07 CET

Kerstin Arnemo
E-mail: kerstin.arnemo@ledningen.com
Verified by Mobile BankID
2021-03-26 16:17 CET

Per-Anders Westhed
E-mail: perawest@telia.comRole:
Vice ordförande Verified by
Mobile BankID 2021-03-26
17:29 CET

Stefan Ovrell
E-mail: stefan.ovrell@gmail.com Verified by
Mobile BankID
2021-03-26 17:44 CET

Tore Oskarsson
E-mail: tore.oskarsson@inlandstag.seVerified
by Mobile BankID
2021-03-27 22:51 CET

Per-Olof Wedin
E-mail: p-o.wedin@outlook.com
Verified by Mobile BankID
2021-03-28 19:15 CEST

Greger Lindqvist
E-mail: greger.lindqvist@dorotea.se
Verified by Mobile BankID
2021-03-28 20:48 CEST

Peter Ekholm
E-mail: peter.ekholm@inlandsbanan.se
Verified by Mobile BankID
2021-03-28 20:52 CEST

Johnny Holmgren
E-mail: johnny.holmgren@inlandsbanan.seVerified
by Mobile BankID
2021-03-29 09:48 CEST

Katarina Nyberg Finn
E-mail: katarina@nybergfinn.se Role:
Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-03-29 16:11 CEST

Therese Kärngard
E-mail: therese.karngard@berg.se
Verified by Mobile BankID
2021-03-30 07:14 CEST

Lars Magnusson
E-mail: lmagnusson@deloitte.se Verified by
Mobile BankID
2021-03-31 09:41 CEST

45

TeamEngine E-Signing

REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Inlandsbanan AB
organisationsnummer 556438-1795

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Inlandsbanan AB för
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Enligt vår 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
2020 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.

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

Revisorns ansvar
Våra 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 misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra 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 misstag 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.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.


skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används och rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och
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 misstag.
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.
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fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.



utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

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. 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.



inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella
informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi
ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för
våra uttalanden.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt 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:

Revisorns ansvar

Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.



företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller



på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Inlandsbanan AB för räkenskapsåret 2020-01-01 2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
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
Inlandsbanan AB
organisationsnummer 556438-1795
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Östersund den
Deloitte AB

Lars Magnusson
Auktoriserad revisor
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