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Inom koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som en självklarhet att förvalta infrastruk-
turen och tillhandahålla tågtransporter genom ett gediget och förebyggande hållbarhet-
sarbete. 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 sam-
hället. 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 ekon-
omiskt 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 som 
utvecklar inlandet ska uppnås och vi är ödmjuka inför det ansvarstagande det medför.
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UPPDRAGET FRÅN VÅRA ÄGARE ÄR ATT DRIVA EN VERKSAMHET 
SOM STÖDJER TILLVÄXTARBETET EFTER HELA INLANDSBANANS 
STRÄCKNING.

Vi ska aktivt arbeta för att hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spår-
bunden trafik. Vi ska också verka för att tvärbanorna åter öppnas för trafik.
En väsentlig del i det arbetet utgörs av att vi aktivt ska arbeta för ökade trans-
portvolymer av gods från företag som är verksamma i inlandet, i merparten av 
de branscher som arbetar inom exempelvis trä, torv och bergskross.

Förutom ökade godstransporter ska vi aktivt verka för att persontrafiken på 
banan ökar.
Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga kon-
sekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska 
innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan 
AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och 
Inlandståget AB.
Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Inlandståget AB samt Destination Inlandsbanan AB ägs 
av moderbolaget till 100 procent.

Gällivare
Jokkmokk
Arjeplog
Arvidsjaur
Sorsele
Storuman
Vilhelmina

Dorotea
Strömsund
Östersund
Berg
Härjedalen
Ljusdal
Orsa

Mora
Vansbro
Filipstad
Storfors
Kristinehamn
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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 framför allt skogs- och gruvnäring som

har en stor betydelse i dessa regioner. Att satsa på järnvägen innebär

regional och nationell tillväxt.

DESTINATION INLANDSBANAN AB

– mitt i äventyret

Destination Inlandsbanan AB säljer och marknadsför resor på 

Inlandsbanan och anslutning till Inlandsbanan. Längs banan finns 

mängder av äventyr och

upplevelser i storslagen natur och turisttrafiken syftar till utveckling av

besöksnäringen i ägarkommunerna.

INLANDSTÅG AB

– din resurs i inlandet

Inlandståg AB är ett järnvägsföretag som bedriver person- och 

godstrafik

på Inlandsbanans och övriga järnvägsnät. Dessutom bedrivs underhåll 

och service av fordon i verkstadslokalen i Östersund. Tillsammans 

skapar detta en helhet och ett attraktivt koncept för såväl kunder som 

samhälle.

DRAGKRAFT SOM UTVECKLAR INLANDET

– till nytta för hela Sverige

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 på järnväg i norra Sverige. Ökade hållbara

samhällen och service för dessa.

VILKA ÄR INLANDSBANAN OCH VART ÄR VI PÅ VÄG
– EN DRAGKRAFT SOM UTVECKLAR INLANDET

Koncernen Inlandsbanan i korthet

VÅRT UPPDRAG

VÅRA ÄGARE

ÄGARKOMMUNER:
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Inlandsbanan - framtidens järnväg

2021 var ett omvälvande år för Inlandsbanan med 
dotterbolag. Det andra året med Covid-pandemin gav oss 
visserligen lite mer utrymme att utföra verksamhet och 
vi kunde se turisttåg rulla på Inlandsbanan igen under 
sommaren, även om det var med ett begränsat antal 
resenärer ombord på grund av rådande restriktioner. 
Godstågen har vi sett i ungefär samma omfattning även 
under pandemin och vi kan nu när året är slut även 
sammanfatta en mindre ökning. Ekonomiskt har året varit 
tufft mot framför allt våra dotterbolag med minskade 
intäkter till följd av pandemin. En annan konsekvens är 
även att de fem inköpta persontågen av typ Alstom Lint 
41 har försenats och därmed orsakat en utmanande 
likviditetsproblematik beroende på det aktuella 
finansieringsupplägget.  

Organisatoriskt hände det också en del saker, ett vd-
skifte under våren medförde att jag har fått möjligheten 
att skriva dessa rader nu. Att komma tillbaka till 
Inlandsbanan ser jag som en ära, jag har ett brinnande 
engagemang för Inlandsbanan och alla som den gör och 
kan göra nytta för.  

Sedan jag lämnade som vd för Inlandsbanan 2016 så 
har mycket hänt, och ändå har ingenting hänt. Det 
som har hänt är att gedigna utredningar genomförts 
gällande banans status och förutsättningar. 

Samhällseffektbedömningar visar påfallande positiva 
nyttor och intresset och engagemanget för Inlandsbanan 
har ökat. Tankanläggningar för fossilfritt drivmedel i 
form av syntetisk diesel (HVO) har anlagts i Östersund 
och Arvidsjaur. Nya tåg för persontrafik av typ Lint 41 
har inköpts vilket möjliggör att reguljär interregional 
kan genomföras i samarbete med regionerna. Det som 
inte hänt är att det driftsbidrag från staten för drift och 

underhåll höjts och heller inte något besked om att 
banan ska upprustas har givits.  

När staten från början tog beslutet att anlägga banan 
fanns förutom försvarsstrategiska anledningar 
också tanken på att en inre stambana kunde skapa 
förutsättningar för- och stärka näringslivet i norra 
Sverige. Den förväntade industriboomen som man trodde 
skulle komma uteblev då tyvärr och bilismen fick sitt 
genombrott samtidigt som Inlandsbanan stod klar 1937. 
Men nu, drygt 80 år senare händer det saker. Blickarna 
riktas nu mot norra Sverige.  

Med den gröna omställningen till fossilfri förädling 
och tillverkning av mineraler och stål samt den 
kraftfulla industriella utvecklingen som sker i Norr- och 
Västerbotten uppstår en stor efterfrågan på energi i form 
av grön vätgas. Förutsättningarna för tillverkning av grön 
vätgas längs Inlandsbanans sträckning i form av vind och 
vattenkraft är mycket gynnsamma. Det innebär att det 
nu uppstår ett nytt godsslag i form av vätgas som kan 
distribueras till industrin som ligger i framkant gällande 
den gröna omställningen. Detta är inte bara en fråga för 
Norrlands inland utan även en fråga för Sveriges position 
som en industrination i framkant, Europas möjlighet till 
självförsörjning av mineraler och fossilfria produkter 
samt hela världens klimatarbete.  

Möjligheterna för Inlandsbanan har aldrig varit större, jag 
har sagt det förut men Inlandsbanan byggdes 80 år för 
tidigt, så nu kör vi! 

Det som inte hänt, är att det driftsbidrag från 

staten för drift och underhåll höjts och inte 

något besked om att banan ska upprustas har 

givits. O T T O  N I L S S O N

Vd, Inlandsbanan AB

VD HAR ORDET
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I snart 20 år har tekniken för grön vätgas stått redo för att användas 

såväl industriellt som inom transportsektorn. Under den här tiden 

har många alternativa lösningar prövats men utan svara upp mot att 

varken minska utsläppen i tillräcklig grad eller tillräckligt snabbt. EU:s 

vätgasplan har tydliga mål för en historisk omställning med budskapet 

”speed up - scale up”. Planen stödjer förväntade investeringar 

inom området på över 4 000 miljarder kronor innan 2030. Runt 

om i Europa svarar nu olika aktörer med ett tydligt vägval med sina 

miljardinvesteringar i vätgasproduktion. I Sverige ser vi världsledande 

vätgassatsningar inom stålindustrin men inom svensk transportsektor 

är det fortsatt trevande med en förhoppning om att enstaka teknologier 

ska lösa hela problematiken. Vid längre eller tyngre transporter finns det 

idag egentligen bara en lösning. Vätgasen är ensamt ett svar på att nå 

utsläppsfria transporter för den typen av transporter. 

Inlandsbanan är en järnvägsinfrastruktur på över 100 mil som 

ägs av staten och som förvaltas av 19 ägarkommuner i inlandet, 

från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Banans nuvarande 

sträckning mellan Mora och Gällivare har direktanslutning till svensk 

basnäring inom stål- och gruvindustri, skogsnäring, vind- och 

vattenkraftproduktion samt till den unika besöksnäringen i området.

Den byggdes i syfte att fungera som en transportlänk för råvaror 

från Norrlands inland till södra Sverige och för att på så sätt öka 

exploateringsmöjligheterna i norra Sverige. Inlandsbanan driver sedan 

2017 projektet Inlandslänken som syftar till en upprustning av den 

befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan. Reinvesteringen omfattar 

ett spårbyte längs hela banan och kommer att resultera i ett avsevärt 

kapacitetstillskott i transportsystemet genom en järnvägsanläggning 

med högre bärighet och högre medelhastighet - till gagn för industrin i 

norra Sverige. 

En upprustad Inlandsbana kommer inte bara bidra med ett avsevärt 

kapacitetstillskott utan här finns också möjlighet att utveckla en 

grön godskorridor. I svenska inlandet finns troligen Europas bästa 

förutsättningar för produktion av förnyelsebar el och grön vätgas. 

Elbehovet är stort och växande inte bara i Norrland utan i hela 

Sverige och Europa samtidigt som vår överföringskapacitet är fortsatt 

begränsande under lång tid framåt. Inlandsbanan ansluter till vind- och 

vattenkraft och med hjälp av ett containerbaserat system kan större 

volymer vätgas lagras och fraktas kostnadseffektivt på järnvägen till 

och från brukare inom både industri och transporter. Med det här 

flexibla systemet kan hela vårt land få tillgång till grön vätgas även 

på platser där elkapaciteten inte är tillräcklig för konkurrenskraftig 

vätgasproduktion. Inlandsbanan driver denna utveckling sedan 2021 

tillsammans med olika intressenter som ingår i värdekedjan. 

Inlandsbanans järnväg med tvärbanor är sammankopplad med 

vägnätet och våra hamnar vilket ger goda förutsättningar att distribuera 

kraften, dit vi behöver den och när vi behöver den, såväl i Sverige 

som på export till andra länder. Tyskland, som redan har byggt upp 

en infrastruktur med över 100 tankstationer för vätgasfordon, har nu 

satt ett nationellt omställningsmål motsvarande 3 miljoner ton vätgas 

till 2030. Målet utgör 30 % av EU:s totala mål om minst 10 miljoner 

ton vätgas i Europa innan 2030. Norge och Storbritannien är andra 

exempel på länder med samma höga nivåer i sin omställning. Volymer 

som är absolut nödvändiga för att nå de skärpta målen. Det finns ingen 

annan kvick fix än att storsatsa på vätgasen som komplement till olika 

batterisystem.

I Sverige har Energimyndigheten på uppdrag av Regeringskansliet nu 

föreslaget en nationell vätgasstrategi. Strategin presenterades den 25 

november med årliga produktionsmål om uppemot 1 miljon ton vätgas 

2030 och 3 miljoner ton 2045. I ett europeiskt perspektiv är strategin 

vägvisande i vilken omfattning Sverige ska vara med och driva den 

här utvecklingen. Valet står emellan att vara ledande producent och 

distributör av grön vätgas med tillhörande teknik kontra bli importör av 

densamma. På samma sätt som ledande länder i Europa nu kraftfullt 

ställer om behöver även Sverige vara med i den här utvecklingen. 

För att lyckas krävs emellertid en snabbare utveckling med en 

årsproduktion i Sverige i storleksordningen 2 miljoner ton vätgas innan 

2030. Prismässigt förväntas vätgasen dessutom bli billigare än dagens 

naturgas inom den här perioden. Den här omfattningen är också 

vad som krävs för att halvera Sveriges utsläpp under perioden och 

ta på oss ledartröjan även inom andra sektorer och områden utöver 

ståltillverkningen. 

För att producera stora volymer grön vätgas krävs tillgång på 

konkurrenskraftig förnyelsebar el. Med hjälp av effektiv lagring och 

distribution via containers på Inlandsbanan med tvärbanor kan 

vindkraften balanseras och på så sätt motivera investeringar som 

annars inte går att få avsättning för. Inlandsbanan kan fungera som ett 

svenskt Nord Stream för grön vätgas med den skillnaden att vätgasen 

kan fraktas i alla väderstreck anpassat efter behov och efterfrågan. 

Samtidigt kan Inlandsbanan väsentligt utöka kapaciteten för gods- och 

persontrafik vilket förhindrar flaskhalsar i det kringliggande väg- och 

järnvägsnätet och skapar säkerhet för fortsatta investeringar i norra 

Sverige.

Tekniken för vätgasdrivna tåg är redo och Inlandsbanan är förberedd 

sedan fem år för en upprustning med det spårbyte som krävs för tyngre 

laster och högre hastigheter. Upprustningen skiljer sig jämfört med 

andra järnvägsinvesteringar främst genom att investeringen är blygsam 

i förhållande till storleken. Det är ingen ny bana som ska byggas. Det 

handlar om att rusta det som redan finns och till en standard där den 

kan göra stor nytta för den samlade järnvägskapaciteten. Klimatnyttan 

med en upprustad Inlandsbana är omfattande. Dels genom att 

tyngre vägtransporter flyttas över på vätgasdriven Inlandsbanan med 

tvärbanor, dels som vätgasdistributör till andra brukare i Sverige som 

ersätter fossila bränslen i förbränningsmotorer. Den potential som 

Inlandsbanan kan bidra med att sänka Sveriges totala utsläpp med 

10% från dagens nivåer, är unikt och fullt realistiskt att förverkliga i 

närtid. Utvecklingen inom vätgasområdet hos Inlandsbanan innebär att 

bygget av en grön vätgasbaserad godskorridor genom halva Sverige 

kunna påbörjas. Industrins behov av robust, störningssäker infrastruktur 

skulle därmed bli verklighet men till detta kommer att Sverige inte bara 

klarar av klimatomställningen men blir dessutom, genom projektet, 

ytterligare ett skyltfönster för omvärlden. 

Inlandsbanans utvecklingsverksamhet inom 
vätgas 2021 och framåt

VÄTGAS INLANDET



Koncernens strategimål
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SÅ ARBETAR VI OCH BIDRAR TILL DE 
GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

År 2025 har Inlandsbanan svensk normalstandard 
integrerat med anslutande järnvägsnät

Senast år 2023 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

Drift och underhållsanslaget för Inlandsbanan ska öka 
med 40 % till år 2022 jämfört med nationell transport-
plan 2018 - 2029.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänsk-
liga 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 dimen-
sionerna 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 hållbar-
hetsmålen 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 verk-
samhet. Våra interna uppsatta strategimål, 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.

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 utveck-
ling. 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, ekono-
miskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för 
alla, där människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställn-
ing, 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 klimat-
påverkan 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.

Ökat drift och underhållsanslag är en förutsättning för att skapa 
tillgängliga, säkra och hållbara transporter på Inlandsbanan. 
Med en samhällsutveckling som ställer allt högre krav och ett 
statiskt anslag har underhållsskulden succesivt ökat. Detta 
påverkar utbyte av träslipers, målning av broar och utbyten av 
trummor negativt. Till detta kommer behov av reinvestering-
ar för utbyte av föråldrad teknik inom signalområdet, väg-
skyddsanläggningar och radioanläggningar.
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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 dödas 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.

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.

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.

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.

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.

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 koldioxidut-
släppen 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.

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

God hälsa & välbefinnande

Anständiga arbetsvillkor 
& ekonomisk tillväxt

Hållbar energi för alla

Hållbara städer & samhällen

Bekämpa klimatförändringarna

Hållbar konsumtion & produktion

SÅ ARBETAR VI OCH BIDRAR TILL 
DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
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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. 

I mitten av juni 2020 ansökte Inlandsbanan AB om förnyat säkerhetstillstånd 

för att få bedriva verksamhet som infrastrukturförvaltare. Ansökan utfördes på 

ny EU förordning som reglerar vad verksamhetens säkerhetsstyrningssystem 

ska innehålla. Efter granskning av Transportstyrelsen och några smärre 

kompletteringar så fick vi i juni 2021 förlängt tillstånd till och med 21 juni 2026.

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. Detta 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. År 2021 genomfördes utbildning som planerat med riskhantering 

på våren och avvikelsehantering på hösten.  

För att kontrollera att säkerheten hanteras tillfredställande inom koncernen så 

mäts varje år Säkerhetskulturindex. Frågorna är uppdelade i två områden, ledning 

samt medarbetare. Det är 7 kategorier med totalt 32 frågor som ska besvaras. 

Om någon av kategorierna har ett index under 3,0 så bör de undersökas vidare. 

Branschsnittet ligger på ett index av 3,0. 

Resultatet för år 2021 blev en indexökning för Inlandsbanan AB från 3,2 till 3,3 

vilket visar på att vi håller en jämn nivå på säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen 

är fortsatt tillfredställande.  

Under 2021 så ligger ingen av kategorierna under 3,0 utan det är en positiv 

utveckling sedan föregående år. De största förändringarna är medarbetarnas 

upplevelser av ledningens engagemang och involvering av medarbetarna i 

säkerhetsfrågor som har en snittökning från index 2,8 till 3,1. 

Inlandståg har under 2021 två kategorier som ligger under snittet på 3,0. Det 

är ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga samt ledningens 

involvering av medarbetare i säkerhetsfrågor. 

Under 2021 så har totalt sju olyckor inträffat på Inlandsbanan. Olyckorna har ej 

genererat några allvarliga personskador däremot har infrastrukturen påverkats då 

banvallen i Luspebryggan, mellan Porjus och Gällivare spolades bort av vårfloden. 

Utöver det har olyckorna främst vart påkörningar av föremål i spåret.  

Inlandståg har rapporterat åtta olyckor varav två kollisioner, tre urspårningar och 

en trädpåkörning samt två arbetsmiljöolyckor. Inga människor har kommit till 

skada och inga allvarliga skador har uppkommit på fordon.

Förebyggande insatser för att höja säkerheten längs med banan är något 

som Inlandsbanan AB arbetar kontinuerligt med. Under vinterperioden är tung 

snö som fryser fast på grenar ett återkommande problem.  Björkar tyngs av 

snömängden och grenarna blir hängande ner mot spåret och slår i tågen och 

granarna får en ökad tyngd högt upp med tipprisk som följd. Det är svårt att 

göra rent träden från snön med arbetsfordon på järnvägen och det är dessutom 

väldigt kostnadsdrivande och ineffektivt. Under 2021 genomfördes snöröjning av 

träden via helikopter vilket resulterade i att tillräckligt med snö kunde tas bort från 

björkarna så att dom reste sig igen och risken att grenarna slog i tågen försvann. 

Snön satt hårdare på granarna men det gick att få bort tillräckligt med tyngd för 

att minimera tipprisken. Denna teknik är innovativ och genererade en både mer 

effektiv och ekonomiskt hållbar lösning. 

Krisövning

Varje år genomför koncernen Inlandsbanan övning gällande beredskap och 

nödlägeshantering. Vid tidigare års övningar har det framkommit att vi kan förbättra 

vår kriskommunikation och krisinformation. Med det som grund har vi under året 

tagit fram en kriskommunikationsplan, haft genomgångar i hela krishanteringen 

samt övat att möta media i krissituation.  

Hållbarhetsmålet god hälsa och välbefinnande går ut på att säkerställa hälsosam-

ma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Inlandsbanan är ett trans-

portföretag där säkerhet har högsta prioritet och ska genomsyra allt vi gör. Med 

tanke på Inlandsbanans många intressenter och samhällsviktiga uppdrag så är 

en kriskommunikationsplan en förutsättning för att föra en eventuell krishantering 

framåt. En väl genomarbetad plan bidrar till hållbarhetsmålen eftersom den hjälper 

till att förebygga och hantera krissituationer på ett ansvarsfullt sätt. 

Målet med Inlandsbanans kriskommunikation är att den ska vara snabb, trans-

parant och tydlig. Den ska också vara empatisk med anställda, kunder, allmänhet 

och media. Det huvudsakliga syftet med kommunikationen är att medarbetare, 

kunder, allmänhet och andra berörda ska känna sig informerade om vad som 

händer och samtidigt få kunskap om Inlandsbanans värderingar och övergripande 

mål. 

Snöröjning från helikopter.
Foto: Anders Persson



Organisationsutveckling

Under 2021 förekom flertalet organisatoriska förändringar inom koncernen. Under 

första halvåret var förändringarna inom personalstyrkan relativt omfattande för 

Inlandsbanan AB och resultatet av detta var nyrekrytering av vd och ny ekonomi-

chef samt utökning av bolaget med utvecklingschef och verksamhetskontroller 

som för bolaget är helt nya roller. Utöver detta startade vår framtida tågklarerarkol-

lega sin utbildning i Ängelholm.

Inlandståget genomförde en sammanslagning av rollerna säkerhetsansvarig och 

fordonsansvarig samt nyrekryterade för denna. Den nyrekryterade verksam-

hetscontrollern för Inlandsbanan AB ansågs med sin kompetens kunna bistå 

Inlandståget AB mycket väl varför tjänsten avslutades på Inlandsbanan AB och 

medarbetaren erbjöds tjänsten på Inlandståg AB.

Utöver den roll som tillsattes genom internrekrytering på koncernnivå har det på 

Inlandståg anställts medarbetare till den operativa verksamheten i form av visstid-

sanställda lokförare och tågvärdar. 

På Destination Inlandsbanan genomfördes under sommaren en organisatorisk 

förändring vilket ledde till en personalneddragning på en av de två tillsvidaretjän-

sterna som tidigare fanns. 

De rekryteringar som genomfördes under 2021 grundades i uppkomna behov 

och rekryteringarna har utgått från tydliga kravprofiler. Koncernen strävar efter att 

anställa kompetenta medarbetare som matchar de krav som ställs på rollerna 

med mål om att jämställdhetsaspekten ska finnas med i framtagning av annons, i 

urvalet och i avgörandet av vem som ska erbjudas tjänsten.

Könsfördelning koncernen (tillsvidareanställda)

Totalt 50 tillsvidareanställda (perioden 210101-211231)

Kvinnor: 14 (28 %)

Män 36 (72 %) 

Antal chefer kvinnor och män koncernen:

Totalt 12 chefer (inkl. vd) i koncernen

Kvinnliga chefer: 4 (33 %)

Manliga chefer: 8 (67 %)
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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. 

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 hälsosam och hållbar arbetsplats vilket 

på sikt skapar både ekonomisk vinning samt friska och nöjda medarbetare. Alltså 

en hållbar organisation.

Under 2021 rapporterades det in 23 avvikelser kopplat till arbetsmiljö inom 

koncernen. Av dessa var det främst risker och tillbud men även en del kopplat till 

övriga avvikelser så som system, rutiner med mera. 

Ett steg i vårt hälsoarbete är en årlig rörelseutmaning där alla medarbetare 

uppmanas att ta ut sin friskvårdtimme. För fjärde året i rad utmanades koncernen 

medarbete i rörälseutmaningen. Denna gång blev alla medarbetare indelade i 

lag där respektive lag gemensamt samlade ihop så många utomhuskilometrar 

som möjligt genom att gå, springa, åka längdskidor eller skridskor. Med tanke 

på pandemins begräsning att träffas tillsammans och utöva aktiviteter tilldelades 

extra poäng till de lag som träffades virtuellt för att pusha varandra. Totalt rörde sig 

medarbetarna 4627,13 km under utmaningen

Uttag friskvårdstimmar 2021:

 DIAB:  5

 IBAB: 105,5

 ITÅG: 103,5

IBAB: 97,83%
ITÅG: 99,04%
DIAB: 99,8%

Frisknärvaro
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Nöjda medarbetare och bra ledarskap

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för 

koncernens varumärken. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder 

och en välmående organisation. Inlandsbanan genomför årligen medarbeta-

rundersökning (NMI) för att undersöka hur medarbetarna mår och vilken upplev-

else 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 medar-

betare. I medarbetarundersökningen får vi resultat på ledarskapsindex som anger 

hur medarbetarna upplever ledarskapet. 

Koncernen genomför årligen en medarbetarundersökning i syfte i att se hur 

medarbetarna upplever vår arbetsplats utifrån olika områden. Resultatet för me-

darbetarundersökningen år 2021 visar på att vi koncernövergripande sänkt vårt 

index inom både medarbetarskap och ledarskap. Målet i verksamhetsplanen var 

att höja medarbetarindex och bibehålla ledarskapsindex. Respektive verksamhet 

har i uppgift att ta fram åtgärder för att förbättra det som upplevs som bristande 

och förhoppningen är att dessa åtgärder ska påverka resultatet för 2022 positivt. 

I och med medarbetarundersökningens resultat har vi utfört en kvalitativ studie 

i samarbete med Kriskonsulterna. Syftet med den kvalitativa undersökningen 

var att identifiera hur vi internt kan arbeta vidare med våra värdeord för att dessa 

ska genomsyra våra verksamheter och därmed påverka arbetsklimatet och vår 

företagskultur. Resultatet som presenterats på chef- och ledningsnivå innehåller 

bland annat förslag på åtgärder för respektive bolag med syfte att konkretisera 

hur vi tillsammans ska arbeta och därmed bidra till förbättring.  

Under 2021 genomfördes också en enkät kopplat till frågor om jämställdhet på 

vår arbetsplats där resultatet kommer analyseras och ligga till grund för de aktiva 

åtgärder vi ska arbeta med under verksamhetsår 2022.  

Ansvarstagande i Corona-tider

I och med den rådande pandemin under arbetsåret 2021 har arbetsförhållan-

dena sett annorlunda ut för många anställda men under hösten har flera av de 

medarbetare som arbetat hemifrån återgått till ordinarie arbetsplatser. Vi har under 

år 2021 arbetat aktivt för att skapa goda arbetsförutsättningar utifrån arbetsförhål-

landen och arbetsbelastning. Vi har bland annat tillgodosett det behov för digitala 

verktyg vid arbete hemifrån. Fört ständig dialog för att säkerställa arbetsmiljön 

i hemmet och på arbetsplatserna, utbildat medarbetare i Microsoft 365 med 

särskilt fokus på Teams för ökat användande av digitala verktyg. 

Projekt vätgas i inlandet

Inlandsbanan AB har sedan 2020 inlett en förstudie tillsammans med Statkraft 

för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt utreda 

vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon.

Vårt arbete under 2021 har bestått av en mängd aktiviteter i syfte att skapa 

relevanta samarbeten som kan bidra till en framtida produktion av vätgas i Nor-

rlands inland och distribution av vätgas via Inlandsbanan till slutanvändare. Vi är 

också delaktiga i samarbeten som syftar till konvertering av befintliga diesellok till 

vätgasdrift. 

Under hela året har arbetet med att upphandla en vätgasdriven tågvärmevagn 

eller också benämnd Hydrogen Power Waggon (HPW) pågått. Syftet har varit att 

tillsammans med presumtiva anbudsgivare arbeta fram ett förfrågningsunderlag 

med tillhörande tekniska kravspecifikationer inom ramen för upphandlingsformen 

konkurrenspräglad dialog. Tyvärr slutade detta arbete med att inget godkänt 

anbud kunde antas. Så strax före jul beslutade IBAB att pausa detta arbete men 

konstaterade också att vi vunnit en hel del kunskap inom området som kommer 

att vara till nytta för arbetet med ovan angivna vätgasrelaterade arbete och frågor.

Värdeskapande kompetens

För att öka förståelsen och kompetensen om våra internt beslutade rutiner samt 

för lagefterlevnad har vi arbetat fram en utbildningsplan som ska ligga till grund för 

kompetensutveckling och utbildning genom bland annat digitala utbildningar in-

ternt. Utbildningsplanen syftar dels till att underlätta för nyrekryterade medarbetare 

vid introduktion, dels för befintlig personal att öka förståelsen om hur vi arbetar 

med olika frågor. Utbildningsplanen innefattar bland annat utbildningar inom 

arbetsrätt, kränkande särbehandling och trakasserier, säkerhetskultur, miljöledning 

och verksamhetssystemet Canea. 

 

För att förbättra upplevelsen av att koncernen är en attraktiv arbetsgivare har 

en kompetensförsörjningsstrategi med mål om att attrahera, behålla, utveckla, 

rekrytera och avsluta i en ständigt pågående process tagits fram. Syftet med 

kompetensförsörjningsstrategin är att samtliga medarbetare ska kunna ta del av 

prioriterade aktiviteter utifrån nämnda faktorer och att vi på olika sätt tillsammans 

ska genomföra dessa aktiviteter, dels för ökat engagemang och nöjdhet, dels 

för utveckling på individ och verksamhetsnivå. Arbetet för att vara en attraktiv 

arbetsplats återfinns i alla delar av medarbetarprocessen och är för oss inom 

Koncernen Inlandsbanan ständigt pågående på olika sätt. 

För att lyfta personal samt skapa förståelse för varandra internt så vi under året 

arbetat med att lyfta personal och deras kompetenser i diverse videoklipp. Detta 

för att visa upp vår kompetens internt men även för att skapa förståelse för varan-

dras arbetsuppgifter samt hur man spelar olika roller i den större organisationen. 

Utöver detta så fungerar klippen även som en del i att berätta för omvärlden om 

vilka kompetenser vi har på Inlandsbanan med dotterbolag samt bidrar till att 

sprida kunskap om vår organisation vilket skapar goda värden samt möjliggör 

framtida rekryteringar. 
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Fjärrmanövrering

Under våren 2021 driftsattes ställverket i Storuman och det kan nu fjärrmanövre-

ras i Cactus TMS även om tågklareraren fortfarande sitter på plats i Storuman.

Under sommaren genomfördes de sista aktiviteterna kring rutiner och arbetssätt 

för slutfasen (FAS 3) inför slutrevisionen av en oberoende granskare. Revisonen 

gick bra och den oberoende granskaren lämnade in sin slutrapport till Transpor-

styrelsen där vi sedan sökte slutgiltigt tillstånd för vårt fjärrmanöversystem.

I december kom Transportstyrelsen på besök och genomförde en revision på 

Cactus TMS och våra rutiner och arbetssätt. En revision som fortlöpte med bra 

resultat med endast två mindre avvikelser för oss att ta hand om. 

Summerat för året 2021 är Fjärrmanöversystemet en stor vinst för oss hållbar-

hetsmässigt. Då personalen spenderar mindre tid i bil på vägarna och vi kan nyttja 

våra stationer på ett effektivare sätt när trafiken så kräver. Mindre tid i bil, och 

större effektivisering vid planering av arbetstid. 

Anställning och utbildning av TKL

Våra tågklarerare övervakar och ansvarar för trafikverksamheter på huvudspår och 

vissa sidospår längs med inlandsbanan. Under senare år har det skett ett genera-

tionsskifte av tågklarerare inom organisationen och för att möjliggöra en långsiktigt 

hållbar personalstyrka har både utbildning och rekrytering av tågklarerare skett 

och vårt tågklarerarteam har utökats med nya medarbetare.

Digitaliserad kommunikation 

Koncernen Inlandsbanans ambition för intern kommunikation är att ha en aktuell, 

trovärdig och modern kommunikation som bidrar till samarbete över verksam-

hets- och enhetsgränserna. Den interna kommunikationen ska skapa kännedom 

om Inlandsbanans verksamhet, mål och aktiviteter. Samt skapa en enhetlig 

Inlandsbanekultur som främjar ett starkt varumärke. Kommunikation ska ske i 

gemensamma kanaler, undersökning hur den interna kommunikationen uppfattas 

ska genomföras. Medarbetare ska känna att de har ett kommunikationsansvar.  

Inlandsbanan har under en längre tid jobbat med att utveckla sin IT-infrastruktur. 

Sedan en tid har vi tillgång till Microsoft 365 och därmed Microsoft Teams där 

vi stor potential för samarbete och kommunikation. För att komma vidare med 

implementeringen av detta internt har vi tagit in stöd och utbildning vilket genom-

fördes under våren 2021. Vi använder nu Microsoft Teams som primär kanal för 

intern kommunikation. Teams är ett verktyg som är bättre än e-post för intern 

kommunikation och i motsats till vårt gamla Intranät så har vi möjligheter att samar-

beta med varandra. I Teams skapar vi grupper utifrån behov i organisationen. Ett 

koncerngemensamt team som alla i organisationen är medlemmar i har skapats 

med olika kanaler för olika syften. 

En gång i månaden har vi ett digitalt personalmöte för hela koncernens medar-

betare för att stärka kommunikationen och samhörigheten.  

Revision av arbetsmiljöarbete

En granskning genomfördes av Kriskonsulterna på Inlandsbanans system för 

arbetsmiljö. Syftet var att säkerställa att rutiner och instruktioner finns för de delar 

som lagstiftningen kräver och berör koncernen Inlandsbanans verksamhet. Vi an-

ser att det är viktigt att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare 

där grunden är att förebygga olyckor och ohälsa med ett strukturerat och kontrol-

lerat system samt att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor inom alla avdelningar. 

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 järnvägsan-

läggning med högre bärighet och högre medelhastighet - till gagn för industrin i 

norra Skandinavien.

Trafikverket har under 2021 slutfört uppdraget av regeringen avseende bris-

tanalysen för ”Transportsystemet Inlandsbanan” med att redovisa samhällsef-

fektbedömningen. Denna visar på att en rustning av Inlandsbanan inte är 

samhällsekonomiskt lönsam vilket i och för sig inte är ovanligt för stora järnvägsin-

frastrukturprojekt.

Parallellt med Trafikverkets analys har vi tagit fram en egen samhällseffektbedömn-

ing som visar på en stor positiv samhällsekonomisk lönsamhet. Denna bedömning 

presenterades samtidigt som Trafikverkets bedömning hos Infrastrukturdeparte-

mentet i maj 2021. Vid detta tillfälle gavs också möjlighet till kritik varvid vi pekade 

på stora brister i Trafikverkets samhällseffektbedömning och denna kritik överläm-

nades skriftligt. Som underlag till samhällseffektbedömningen har Inlandsbanans 

investeringskalkyler och finansieringsmodell uppdaterats.

Övrigt arbete under hösten har främst ägnats åt påverkansarbete gentemot 

politiker om nyttan av att rusta Inlandsbanan. Bland annat har möten skett med 

berörda regionordföranden och med infrastrukturministern. 

I november överlämnade Trafikverket sitt förslag till åtgärdsplanering i nationell 

plan för infrastruktur. I detta förslag förelåg inga åtgärder eller ytterligare medel för 

Inlandsbanan. Härvid delar Inlandsbanan AB Trafikverkets uppfattning att det inte 

åligger Trafikverket att föreslå detta, utan det är upp till politiken att fatta beslut. Ett 

politiskt ställningstagande för Inlandsbanans framtid väntas under våren 2022.

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
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Hållbar infrastruktur

I vårt uppdrag som infrastrukturförvaltare är det en självklarhet att verka för en 

inkluderande, säker, motståndskraftig och hållbar infrastruktur. Vi arbetar löpande 

med att förbättra vår järnvägsanläggning och som infrastrukturförvaltare har vi 

ansvaret att säkerställa att anläggningen uppfyller gällande krav samt är trafiksäker. 

Under året har vi genomfört en oförstörande provning av rälsen (OFP) vilket 

innebär man scannar rälen med hjälp av ultraljud för att upptäcka skador i rälsen 

som är svåra att upptäcka okulärt. Skadorna indikeras med färg som man sen 

manuellt verifierar och gör en bedömning av skadan. Utifrån bedömningen 

åtgärdas felet antingen genom att laga eller byta ut den trasiga rälsen med en 

trafiksäker räls som resultat.  Under 2021 upptäcktes 100 fel varav 84 var åtgär-

dade vid årsskiftet. De kvarstående skadorna klassificeras inte som stoppande fel, 

där är det i stället nedsatt hastighet i avvaktan på åtgärder. Alla fel planeras vara 

omhändertagna innan turisttrafiken startar 2022. 

Som förvaltare av broar är vi ålagda att göra en huvudbesiktning var 6:e år. Besikt-

ningarna möjliggör ett proaktivt underhåll och skapar förutsättningar att hitta fel och 

brister i ett tidigt stadie. Vi har delat upp banan i tre delar och genomför besikt-

ningarna rullande på tre år. I år var det dags för besiktning av sträckan Lugnvik – 

Storuman där det bland annat identifierades sprickor på vägbron i Lövliden.  Efter 

vidare kontroller konstaterades nedsatt bärighet på bron pga. vittring av betongen. 

Skadorna har under året åtgärdats och i december gjorde en ny besiktning av 

bron som numera är godkänt.

Som ett led i att effektivisera och tillgängliggöra vår infrastruktur har vi byggt om 

och moderniserat vårt ställverk på Storumans driftplats. Detta genomfördes i 

samband med att Storumans kommun byggde ett järnvägsspår mellan termina-

len och Inlandsbanan. Spåret bildar ett triangelspår mellan tvärbanan som går till 

Hällnäs och Inlandsbanan mellan Storuman-Vilhelmina.  Vi har byggt om ställverket 

och förlängt driftplatsen fysiskt genom att flytta ut infartssignalen. En ny växel 

med tillhörande skyddsväxel på Inlandsbanan har installerats och den övervakas 

av tågklareraren och signalregleras av ställverket. Genom denna åtgärd skapas 

möjlighet att köra ett tåg från tvärbanan till Inlandsbanan i södergående riktning 

utan att behöva gå runt med loket inne på Storuman driftplats vilket genererar 

tidseffektivitet för trafiken.  

Tillgängliga och hållbara transporter

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 restid, 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.

Framtidens hållbara persontransporter i Västerbottens 
inland

Under året har Inlandsbanan AB och Inlandståget AB i samverkan med Vy Tåg 

AB, Storumans kommun och Lycksele kommun genomfört en förstudie. Den har 

delfinansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden.  

Förstudiens syfte var att skapa förutsättningar för en utökning av tågtrafiken mellan 

Storuman och Lycksele.

Resultatet visar att befintlig kollektivtrafik mellan Umeå- Lycksele med utökning av 

trafiken mellan Lycksele—Storuman skulle skapa nyttor för miljön, jämställdhet, 

integration och mångfald samt säkerhet samtidigt som regionen också skulle 

gynnas. Behoven hos många av aktörerna i regionen är varierande men de flesta 

aktörer är överens om att besöksnäringen är en näring som kan nå volymer som 

legitimerar sträckan. Det handlar då om likväl affärs- som fritidsresenärer. Näringen 

saknar dock möjlighet att “sponsra” driften av trafiken på annat sätt än med 

marknadsföring och för att få en robust, hållbar och funktionell trafik på lång sikt 

krävs bidrag från stat, region och/eller kommun samt Trafikverket. Om finansiering 

kan lösas finns inga tekniska hinder för att trafikstart kan ske redan 2022 men med 

anledningen av regionens långa ledtider när det gäller budgeterade medel och att 

det krävs en stor samverkan i frågan är slutsatsen att trafikstart under 2023 känns 

mer realiserbart.

Delad mobilitet för landsbygden

Under året har Destination Inlandsbanan AB medverkat i projektet ”Delad mobilitet 

för landsbygden”. Syftet med projektet är att tillgängliggöra befintliga transpor-

tresurser och transportrutter utan att addera nya fordon och på så sätt maximera 

transportarbetet. På detta sätt skapas klimat- och kostnadseffektiv samhällsser-

vice i lokalsamhällen. Projektets övergripande mål är att skapa en upplevt bättre 

mobilitetslösning för boende, verksamma och besökande jämfört med eget privat 

fordon. Detta genom samordning av befintliga system, resurser samt matchning 

med mobilitetsbehoven. 

Projektets mätbara mål verifieras genom forskningsbaserad statistisk beteen-

demodellering, analys och utvärdering av beteendeförändringar som sker inom 

projektets demonstrationer.

 Totalt netto noll nya privata fordon.

 Ökat transportarbete per delat fordon med minst 20 %.

 Förbättrad upplevd mobilitet för respektive målgrupp: Boende, 

 Verksamma och Besökande (BVB).

 Ökat gående och cyklande vid korta förflyttningar (0-2 km) med 

 minst 25%.

 Demonstrera alternativ med delad mobilitet och anropsstyrd 

 kollektivtrafik som ersätter privat bil för målgrupperna Boende, Verksam 

 ma och Besökande (BVB).

Projektet delfinansieras av Vinnova och beräknas slutföras september 2023.

Y41 Hemma

Den första av de fem motorvagnarna som Inlandståget investerat i har anlänt. 

Tåget har befunnit sig i Polen och genomgått anpassningar som bland annat 

en helt ny interiör i form av nya stolar, WC och bistro. I september anlände tåget 

med färja till Trelleborg för att sedan fraktas med draglok till Kristinehamn där ATC 

installerades. Under hösten har även våra lokförare och verkstadstekniker fått 

ändamålsenliga utbildningar.  

Renovering av bro,  Lövliden
Foto: John Nilsson
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Bruttotonkm godstrafik

Resultat - 41,3 miljoner

Mål - Senast år 2022 ska Inlandsbanan uppnå 60 miljoner bruttoton km/år

Personkm persontrafik

Resultat - 3,5 miljoner

Mål - Senast år 2022 ska Inlandsbanan uppnå 22 miljoner person km/år

Inlandståg först i Sverige att bli ECM-certifierade för 
godsvagnar, lok och motorvagnar

Inlandståg är nu ECM-certifierade. Certifikatet omfattar både lok, motorvagnar 

och godsvagnar vilket vi är först ut i Sverige med att få. Det betyder att Inlandståg 

i rollen som underhållsansvarig enhet utvecklar, planerar och utför underhåll på 

järnvägsfordon med en kvalitetssäkring från ECM-certifiering.

Alla fordon som trafikerar järnvägsnäten inom EU ska ha en utpekad under-

hållsansvarig (ECM). För godsvagnar gäller att en organisation behöver ha en 

certifiering som ECM för att få vara det. Från och med juni 2022 så gäller det 

samtliga järnvägsfordon. Ansvaret som underhållsansvarig enhet innefattar fyra 

funktioner; Ledning, utveckling, styrning samt utförande av underhåll. De tre sen-

are funktionerna kan lejas ut till andra organisationer men den registrerade ECM 

måste själv stå för ledningsfunktionen. Inlandstågs certifikat gäller för samtliga fyra 

funktioner.

Inlandståg är en stark aktör i inlandet med ett proaktivt arbete för hållbart underhåll 

av järnvägsfordon. Både när det gäller den egna fordonsflottan, och på uppdrag 

av andra operatörer eller fordonsägare.

Klimataktörers samarbete möjliggör investeringar

Inlandståg och skogsägarföreningen Norra Skog har inlett ett fördjupat samarbete 

för att skapa effektiva och klimatsmarta transporter av den viktiga förnyelsebara 

råvaran trä. Många av Norra Skogs medlemmar har sina skogar i inlandet och där 

har Inlandståg en unik lokal förankring och erbjuder snabba och säkra god-

stransporter året runt. Samarbetet innebär att Inlandståg blir Norra Skogs primära 

leverantör för leveranser på tåg av rundvirke. Att frakta gods på järnväg har många 

fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt 

perspektiv. Inledningsvis omfattar avtalet minst tre omlopp per vecka från Storu-

man, Hissmofors, Tågsjöberg, Sikås, Bastuträsk och Ånge till Husum. I samband 

med samarbetet investerar Inlandståg i tågskyddsystemet ERTMS. 

ERMTS- är ett signalsystem för järnväg som EU har beslutat ska införas i 

medlemsländerna och utbyggnaden kommer att pågå till omkring 2035. Signal-

systemet behövs för att styra och göra trafiken på järnvägen säker. Det består 

av två delar som hör ihop: en signalanläggning och ett tågskyddssystem. För att 

kunna erbjuda transporter till Husum, massabruket som ligger längs Botniabanan, 

krävs det idag att fordonen är utrustade med ERTMS-fordonsutrustning. 

Kort om ECM

ECM är en förkortning för Entity in Charge of Maintenance, alltså underhållsans-

varig enhet. För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk måste en underhållsans-

varig enhet (ECM) som ansvarar för att fordonet är i säkert skick ha utsetts. Syftet 

med ECM-certifieringen är att säkerställa att enheten som ansvarar för underhållet 

har ett godkänt underhållsstyrningssystem, uppfyller kraven i EU 2019/779 samt 

kan garantera att de fordonen enheten ansvarar för är i säkert skick.

Återanvända befintliga resurser

Inlandståg har gjort en utredning av möjligheterna till att renovera befintliga vagnar 

i stället för att investera i nya. Utredningen visade att det är genomförbart att 

restaurera de aktuella vagnarna och även gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Dels innebär renoveringen en mindre ekonomisk belastning men den stora vin-

ningen ligger i det minskade avfallet. Vid årsslutet hade 75 % av de 21 timmer-

vagnarna och 4 flakvagnarna genomgått en totalrenovering med gott resultat, då 

vagnarna rent mekaniskt är som nya med en livslängd på minst 12 år till. 

TransQ godkända

Inlandståg är nu TransQ kvalificerade och därmed tillgänglig för ett stort antal 

inköpare inom tågsektorn för gods- och persontrafik såväl som verkstadsunder-

håll.

TransQ är ett kvalificeringssystem och leverantörsregister som Trafikverket 

använder sig av vid upphandling inom den nordiska transportbranschen. För oss 

innebär vår TransQ kvalificering att vi kan profilera vårt företag för inköpare.

Timmerlastning med Norra Skog
Foto: Sandra Lee Pettersson

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
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ISO 14001:2015

Sedan 2018 är hela koncernen Inlandsbanan ISO 14001 certifierade. Under 

året var det dags för omcertifiering och vi hade i början av december besök av 

AAA cert för revision av vårt miljöledningssystem. Revisionen löpte på bra och 

resulterade i några få förbättringsförslag och en avvikelse. De nya certifikaten är 

gällande till och med 2024. 

Framtiden hälsar på

Som ett led i satsningen Projekt vätgas i inlandet hade Inlandsbanan under hösten 

besök av Alstoms coradia ilint, det första passagerartåget i världen som drivs av 

vätgas. Det var första gången i Sveriges historia som ett vätgasdrivet tåg kördes 

på svensk järnväg. 

Tåget som visades upp av tågtillverkaren är precis som Inlandstågs nyinköpta tåg 

en Alstom Lint men är framtagen speciellt för att ersätta regionala dieseltåg på ej 

elektrifierad järnväg eftersom det har samma prestanda och kapacitet men körs på 

vätgas och endast släpper ut vatten. Coradia iLint är tyst, pålitlig och representerar 

framtiden inom hållbara transporter. 

De inbjudna deltagarna följde eventet genom en digital webbsändning men ett 

trettiotal lokala intressenter, bland annat regionala aktörer, transportmyndigheter, 

myndighetsbeslutsfattare och medier mötte upp i Östersund följde med på resan 

som gick till Lit tur och retur.

Den vätgasdrivna Coradia iLint motorvagnen har gått i kommersiell trafik i Tyskland 

sedan 2018 och totalt är 41 stycken beställda i Tyskland, och den är under test 

och implementering både i Österrike och Nederländerna.

Inlandsbanan med sina 110 mil är oelektrifierad och vätgasdrivna fordon är en 

därför en möjlig hållbar och långsiktig lösning. Idag drivs dotterbolaget Inlandstågs 

fordon på biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med ca. 90 %. 

Med miljön i tanken

Sedan 2020 finns en etablerad infrastruktur för HVO längs med Inlandsbanan. 

Med tankstationer från Mora i söder- till Arvidsjaur i norr finns förutsättningar för 

en fossilbränslefri järnvägsverksamhet. Av koncernens järnvägsverksamhet totala 

mängd förbrukat drivmedel för 2021, var ca 94 % HVO. 

Den 24 augusti 2021 var det Norden-premiär för  världens första passagerartåg på vätgas som då visades upp i Sverige, och då på Inlandsbanan. 
Foto: Tommy Hvitfeldt  

Bildtext: I Arvidsjaur finns det numera en etablerad tankanläggning för HVO
Foto: John Nilsson

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
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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.

KOMMUNIKATION 
& DIALOG

KOMMUNIKATION

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.

Vi har under året arbetat med att, via olika kommunikationskanaler, informera om 

koncernens verksamhet. Genom nyhetsbrev når vi ca 10 500 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 2021 var 11 

stycken med totalt 18 256 visningar. 

Koncernen använder sig av flera sociala kanaler, bland annat Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube och Linkedin. Totalt har vi 19 587 antal följare i våra kanaler, en ökning med 11% 

mot 2020.

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.  

Under 2022 deltog vi framför allt i digitala möten.
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För att avgöra vilka frågor som Inlandsbanan AB ska lägga 

fokus på genomfördes en väsentlighetsanalys under 2018.

VÅRA 
FOKUSOMRÅDEN

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  2021 har inga betydande förändringar genomförts som påverkar prioriteringen av 

bolagets fokusområden.

FOKUSOMRÅDEN
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ÅRSREDOVISNING 
2021

STYRELSE 
OCH LEDNING

Katarina Nyberg Finn, ordförande, Östersund 

Per-Anders Westhed, vice ordförande, Falun 

Therese Kärngard, Hackås 

Stefan Ovrell, Gällivare 

Greger Lindqvist, Dorotea 

Per-Olov Wedin, Stockholm 

Krister Nyström, Kristinehamn 

Johnny Holmgren, Stensele 

Tore Oskarsson, arbetstagarrepresentant, 

Östersund 

LEDNING 2021/2022*

Otto Nilsson
VD
Inlandsbanan AB 
med dotterbolag

Peter Enå
Utvecklingschef/
Vice VD
Inlandsbanan AB

Christina 
Westman
Ekonomichef
Inlandsbanan AB 

Therese Fanqvist
Kommunikations- 
och Marknadschef 
Inlandsbanan AB

Eva Widegren
Kvalitetschef & 
Säkerhetschef
Inlandsbanan AB

Björn Söderholm 
Infrastrukturchef
Inlandsbanan AB 

David Eriksson
Trafikchef
Inlandsbanan AB

Tomas Lindegren
Operativ chef
Inlandståg AB

*Under 2021/2022 inträffade flertalet organisationsförändringar vilket man kan läsa mer om på sidan 17. Bland annat så har följande roller på 
ledningsnivå sett förändring fram till månadsskifte maj/juni 2022. 

Maria Cederberg, VD Inlandståg AB. Björn Nilsson, VD Destination Inlandsbanan. Peter Ekholm, VD Inlandsbanan AB. Peter Grönlund, Ekonomichef, 
Inlandsbanan AB. Mats Portinson, Vice VD/Infrastrukturchef Inlandsbanan AB.
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Inlandsbanan AB 
Org.nr. 556438-1795 

 
 
 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Innehåll Sida 
 
- förvaltningsberättelse  
- resultaträkning  
- balansräkning  
- kassaflödesanalys  
- noter  
- underskrifter  

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  
Styrelsen har under året bestått av 8 ledamöter och en arbetstagarrepresentant valda av årsstämman.  
 
Vd 
Vd för Inlandsbanan AB under räkenskapsåret var Peter Ekholm fram till maj 2021. Mats Portinson, vice vd, var tillförordnad vd 
fram tills 18 oktober då Otto Nilsson tillträdde tjänsten som vd.   
 
Bolagsstämma 
Ordinarie bolagsstämma hölls digitalt via Teams den 31 maj 2021. 
 
Styrelsens sammanträden 
Styrelsen har under 2020 hållit 13 styrelsesammanträden. Under årets styrelsesammanträden har främst frågor av ekonomisk 
karaktär samt strategi-, organisations- och verksamhetsfrågor diskuterats. 
 
Företagets säte är Östersund. 
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Flerårsjämförelse*, koncernen       
       
  2021 2020 2019 2018 2017 
Rörelsens intäkter  189 435 225 184 214 830 187 073 585 187 600 250 201 097 186 
Res. efter finansiella poster  -3 825 791 -5 643 124 -2 178 169 -662 217 -2 302 949 
Balansomslutning  134 847 305 113 373 042 117 723 598 61 527 735 62 361 383 
Soliditet (%)  5,31 9,58 7,07 16,44 16,87 
Banunderhållets andel av driftsbidraget  68% 73% 70% 74% 75% 
       
*Definitioner av nyckeltal, se noter 
       
Kommentar om soliditet: 
En markant minskning av soliditeten har skett i både moderbolag och koncern under senaste åren.  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*       
       
  2021 2020 2019 2018 2017 
Rörelsens intäkter  157 915 363 157 432 395 151 459 942 155 850 963 156 460 908 
Res. efter finansiella poster  5 484 936 440 163 869 467 2 477 995 -4 021 053 
Balansomslutning  81 552 466 70 681 739 86 952 684 50 715 659 49 355 982 
Soliditet (%)  19,04 21,57 8,53 13,34 12,93 
Banunderhållets andel av driftsbidraget  68% 73% 70% 74% 75% 
       
*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 
 
Drift- och underhåll 
Det planerade driften och underhållet har i huvudsak genomförts med undantag för slipersbyten där planerade 15 000 st 
reducerades till 7 500 st med anledning av den likviditetssvacka som förelåg sommaren 2021.  
Tvår stora reparationsarbeten har genomförts. Dels slutfördes förstärkningen av banvallen utanför Kåbdalis där spåret sjunkit på 
en sträcka av ca 250 m och dels renoveringen av en betongbro i Lövliden där stora sprickbildningar uppstått pga felaktigt 
ballastmaterial i betongen. 
 
Reinvestering fjärrmanöver av driftplatser 
Ombyggnationen av Storuman driftplats för fjärrmanöver har varit en stort och kostsamt projekt. Ombyggnationen påbörjades 
2020 och var klar sommaren 2021 och det nya triangelspåret som kommunen byggt för nord-ostlig trafik på Inlandsbanan och 
tvärbanan Storuman-Hällnäs invigdes i oktober. Att fjärrmanövrera driftplatser med hjälp av manöversystemet Cactus erhöll också 
slutligt permanent godkännande av Transportstyrelsen under hösten. 
 
Investeringar 
IBAB har två projekt som syftar till att digitalisera vår järnvägsanläggning. Det ena avser test med en digitalt övervakad växel för att 
ge möjligheter till förebyggande underhåll i stället för avhjälpande. Det andra avser en testanläggning för ett digitalt övervakat 
vägskydd med en off-gridlösning för att kunna placeras på plankorsning i ”strömlöst” land. Båda projekten pausades pga  
likviditetssvackan sommaren 2021. Testanläggningen för vägskydd kommer att återupptas 2022.  
 
Triangelspår i Arvidsjaur 
Under våren antogs den nya detaljplan som medger IBAB en 10-årig byggrätt för att anlägga ett triangelspår i västra utkanten av 
Arvidsjaur. Om detta byggs så slipper tåg att som idag gå in och vända på Arvidsjaur station vilket är en tidskrävande manöver för 
lokdragna tåg. 
 
 

Lokalbeståndet för Infra 
IBAB lokaler i Arvidsjaur, Svenstavik och Orsa är uppsagda och lämnade. IBAB lokaler i Ytterhogdal, Sorsele och Jokkmokk är 
uppsagda till 2022. Anledningen är att de är överflödiga eftersom fjärrmanöver införts på dessa driftplatser. 
 
Miljö 
IBAB har under flera år drivit ett arbete för att få till stånd åtta upplagsplatser för mellanlagring av kreosotsliprar som ska 
destrueras. Under året har miljötillstånd erhållits för Bure, Stornäset och Fågelsjö. Upplagsytor i Fågelsjö och Ulriksfors har ställts 
i ordning. Ansökningsarbete för upplag i Ytterhogdal har påbörjats. 
 
Säkerhetstillstånd 
Nytt 5-årigt säkerhetstillstånd för IBAB erhölls i juni, ansökan innebar ett omfattande arbete som startades hösten 2020 för att 
uppfylla de nya EU-regelverken inom området. 
 
Personal 
Våra tågklarerare hade en hög medelålder och flera har slutat. Därför har IBAB genomfört en rekrytering för en betald utbildning 
av tågklarerare och de fyra tklaspiranterna godkändes för säkerhetstjänst - tågklarering  - i somras. Under hösten rekryterades 
ytterligare en som blir klar sommaren 2022. Under året har även två färdiga tkl rekryterats från Trafikverket.  
Sammantaget innebär detta att trafikledningen som knäat pga underbemanning nu har  erforderliga  personalresurser. 
I somras anställdes också en ny verksamhetscontroller på Infra för att bland annat stärka arbetet med att övervaka banans status 
och avvikelser inom ramen för våra nya övervakningsplaner som ingår i trafiksäkerhetstillståndet.  
 
Godstrafikproduktion 
År 2021     41 269 415 bruttotonkilometer  
År 2020     37 053 639 bruttotonkilometer 
 
Persontrafikproduktion  
År 2021     3 516 078 personkilometer 
År 2020     1 238 625 personkilometer 
 
Vd 
Den strategiska inriktning och position Inlandsbanan under de senaste åren tagit, ställer krav på ett nytt ledarskap och styrelsen 
såg därför ett behov av ett ledarskifte och avslutade under våren vd Peter Ekholms anställning. 
Vid ordinarie stämma i maj bordlades frågan om ansvarsfrihet för den förre vd och en extra stämma genomfördes i slutet av juli där 
ägarna, efter en utredning kring inköpsprocessen för de nya motorvagnarna, kunde bevilja Ekholm ansvarsfrihet. Under året har 
både ITÅG och IBAB hanterat frågeställningar kring upprustningen av motorvagnarna och avtalsförhållanden med leverantörer 
vilket i kombination med pandemin bidragit till förseningar i upprustningen och enbart en av fem motorvagnar fanns vid årets slut 
på plats i Sverige. Under senhösten stod det också klart att den tidigare VD:n Otto Nilsson återvände till Inlandsbanan AB som ny 
vd. 
 
Investering av nya motorvagnar i dotterbolaget Inlandståg  
Dotterbolaget Inlandståg köpte i början av 2019 fem begagnade LINT 41 från Holland. Efter förvärvet påbörjades 
renoveringsarbeten på tågen i Polen. Coronapandemin har inneburit att renoveringar av tågen dragit ut på tiden. I och med 
pandemin har det blivit problem med att få fram reservdelar, brist på personal och problem med transporter som i sin tur medfört 
ökade kostnader. Ett av fem tåg är klart för trafik och finns i Sverige. 
 
Likviditetssituationen hos Inlandståget har under året utvecklats i negativ riktning då delar av finansieringsupplägget för LINTAR 
betalas ut när tågen är hemma i Sverige. 
 
2020 gjorde företaget Railistics en värdering av de nya motorvagnstågen. Railistics är ett erkänt oberoende bolag inom 
järnvägskonsult- och ingenjörstjänster på strategisk, kommersiell och teknisk nivå och värderingen av LINT 41 på 116-125 mnkr 
kvarstår. 
 
Beslutad budget för LINT 41 uppgår till 109,6 mnkr. Det gör att det finns ett visst övervärde i form av skillnad på marknadsvärde 
och bokfört/budgeterat värde på LINT 41 på 6-15 mnkr.  
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Framtida utveckling 
Koncernen har fått en försämrad likviditet. Orsakerna till det är främst effekter av Corona-pandemin, inköp av nya motorvagnståg 
samt svag lönsamhet i dotterbolagen. Dock ser ledningen för Inlandsbanan positivt på framtiden. I takt med att LINTARNA 
kommer hem till Sverige så kommer rörelsekapitalet att väsentligt förbättras i och med refinansieringen av korta skulder till 
långfristiga skulder till kreditinstitut. I slutet av mars 2022 har ytterligare två motorvagnståg LINT kommit till Sverige. De nya 
tågen är en viktig komponent för att i framtiden kunna bedriva interregional kollektivtrafik tillsammans med de regioner som 
Inlandsbanan trafikerar och därmed medverka till ökad standard, kvalitet och attraktivitet på kollektivt resande.  Inlandsbanans 
ledning har arbetat med både kort- och långsiktiga finansieringslösningar såsom dialoger med ägarna om tillskott, en ägare har 
under april beslutat om tillskott till bolaget, men också diskussioner har förts med kreditinstitut och leverantörer. Sammantaget ser 
styrelse och ledning positivt på koncernens framtida likviditet och ekonomiska ställning. 
 
Även de stora industrisatsningarna inom den gröna omställningen i Norr- och Västerbotten kommer troligen att ge Inlandsbanan 
en ny och betydande roll för transporter av insatsvaror, färdiga produkter och energi. Denna utveckling kommer att kräva 
upprustning av Inlandsbanans järnvägsinfrastruktur men också generera en avsevärt ökad transportkapacitet för näringslivet och 
andra aktörer som är beroende av ett fungerande transportsystem. 
 
 
 
Förändringar i eget kapital, koncern       
       
       
       

  
Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summa eget 
kapital 

Belopp vid årets ingång  2 794 000 7 557 000 512 260 0 10 863 260 
Årets resultat    -3 690 618 0 -3 690 618 
       
Belopp vid årets utgång  2 794 000 7 557 000 -3 178 358 0 7 172 642 
       
    2021-12-31  2020-12-31 
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:    7 500 000  7 500 000 
       
 
Förändringar i eget kapital       
       
   Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt 
  Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital 
Belopp vid årets ingång  2 794 000 539 000 11 411 956 235 484 11 647 440 
Resultatdisp. enl. beslut av       
årsstämma:    235 484 -235 484 0 
Årets vinst     191 774 191 774 
       
Belopp vid årets utgång  2 794 000 539 000 11 647 440 191 774 11 839 214 
       
    2021-12-31  2020-12-31 
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:    7 500 000  7 500 000 
       
 
Resultatdisposition       
       
Förslag till disposition av bolagets vinst       
       
Till årsstämmans förfogande står       
balanserad vinst   4 090 440    
fri överkursfond   57 000    
erhållna aktieägartillskott   7 500 000    
årets vinst   191 774    
   11 839 214    
Styrelsen föreslår att       
i ny räkning överföres   11 839 214    
   11 839 214    
 
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
 

Inlandsbanan AB 
Org.nr. 556438-1795 
 
RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget 

2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01 
 Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       
Nettoomsättning  4, 2, 5, 7 32 559 483 29 494 756 6 368 204 6 413 231 
Underhållsbidrag  4 150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 
Övriga rörelseintäkter  3 7 726 020 4 720 073 2 376 810 1 019 164 
   190 285 503 184 214 829 158 745 014 157 432 395 
       
Rörelsens kostnader       
Drift och underhållskostnader   -98 317 896 -100 475 706 -94 629 018 -101 782 786 
Övriga externa kostnader  8, 9 -34 385 597 -38 053 294 -23 876 435 -27 342 460 
Personalkostnader  10 -52 936 905 -43 361 770 -31 865 983 -25 573 040 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar   

-7 345 403 -6 313 969 -3 043 940 -2 431 235 
Övriga rörelsekostnader   0 -655 337 0 -1 175 
   -192 985 801 -188 860 076 -153 415 376 -157 130 696 
       
Rörelseresultat   -2 700 298 -4 645 247 5 329 638 301 699 
       
Resultat från finansiella poster       
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter   

16 120 3 443 14 156 845 
Övriga ränteintäkter från koncernföretag   0 0 359 031 349 186 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter   

-1 141 613 -1 001 320 -217 889 -211 567 
   -1 125 493 -997 877 155 298 138 464 
       
Resultat efter finansiella 
poster 

 
 

-3 825 791 -5 643 124 5 484 936 440 163 
       
 
Bokslutsdispositioner       
Avsättning till periodiseringsfond   0 0 -111 040 -124 623 
Lämnade koncernbidrag   0 0 -5 100 000 0 
   0 0 -5 211 040 -124 623 
       
Resultat före skatt   -3 825 791 -5 643 124 273 896 315 540 
       
Skatt på årets resultat  11 135 172 675 396 -82 122 -80 056 
       
Årets resultat   -3 690 619 -4 967 728 191 774 235 484 
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Inlandsbanan AB 
Org.nr. 556438-1795 
 
BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
 Not   

TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
       
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark  12 15 748 593 16 700 970 15 748 593 16 700 970 
Inventarier, verktyg och installationer  13 17 851 480 21 633 133 5 475 253 7 206 613 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar  14 

80 081 394 53 560 280 0 44 290 
Summa materiella 
anläggningstillgångar   113 681 467 91 894 383 21 223 846 23 951 873 
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag  15 0 0 9 517 786 9 517 786 
Fordringar hos koncernföretag  16 0 -0 40 076 715 25 097 115 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  17 61 000 61 000 61 000 61 000 
Summa finansiella 
anläggningstillgångar   61 000 61 000 49 655 501 34 675 901 
       
Summa anläggningstillgångar   113 742 467 91 955 383 70 879 347 58 627 774 
       
Omsättningstillgångar       
       
Varulager m.m.       
Råvaror och förnödenheter   46 844 917 122 0 0 
Färdiga varor och handelsvaror   80 967 32 811 53 460 0 
Summa varulager m.m.   127 811 949 933 53 460 0 
       
 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   4 410 456 3 865 802 263 862 729 481 
Fordringar hos koncernföretag   0 0 2 615 109 2 488 813 
Aktuell skattefordran   2 286 494 1 928 316 27 545 0 
Övriga fordringar   5 872 840 7 949 090 5 809 770 6 961 858 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter   

3 526 271 4 200 605 1 903 373 1 873 813 
Summa kortfristiga fordringar   16 096 061 17 943 813 10 619 659 12 053 965 
       
Kassa och bank       
Kassa och bank   4 880 966 2 523 912 0 0 
Summa kassa och bank   4 880 966 2 523 912 0 0 
       
Summa omsättningstillgångar   21 104 838 21 417 658 10 673 119 12 053 965 
       
SUMMA TILLGÅNGAR   134 847 305 113 373 041 81 552 466 70 681 739 
       
 

BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget 
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

    Not     

                
Eget kapital, koncern       
       
Aktiekapital   2 794 000 2 794 000   
Övrigt tillskjutet kapital   7 557 000 7 557 000   
Annat eget kapital inklusive årets resultat   -3 178 358 512 260   
Summa eget kapital, koncern   7 172 642 10 863 260   
       
Eget kapital, moderföretag       
       
Bundet eget kapital       
Aktiekapital  18   2 794 000 2 794 000 
Reservfond     539 000 539 000 
Summa bundet eget kapital     3 333 000 3 333 000 
       
Fritt eget kapital       
Fri överkursfond     57 000 57 000 
Balanserat resultat     4 090 440 3 854 956 
Erhållet aktieägartillskott     7 500 000 7 500 000 
Årets resultat     191 774 235 484 
Summa fritt eget kapital     11 839 214 11 647 440 
       
Summa eget kapital, moderföretag     15 172 214 14 980 440 
       
Obeskattade reserver       
Obeskattade reserver   0 0 455 008 343 968 
Summa obeskattade reserver   0 0 455 008 343 968 
       
Avsättningar       
Uppskjuten skatteskuld   80 945 54 054 0 0 
Summa avsättningar   80 945 54 054 0 0 
       
 
Långfristiga skulder  19     
Skulder till kreditinstitut  19 54 021 978 41 827 555 4 193 800 4 360 600 
Summa långfristiga skulder   54 021 978 41 827 555 4 193 800 4 360 600 
       
 
Kortfristiga skulder       
Checkräkningskredit   17 355 673 14 957 121 17 355 673 14 957 121 
Skulder till kreditinstitut   15 394 596 3 266 170 11 166 800 166 800 
Leverantörsskulder   28 920 422 32 900 226 23 021 465 28 908 953 
Skulder till koncernföretag   0 0 823 475 1 349 411 
Aktuell skatteskuld   0 0 0 124 523 
Övriga skulder   2 581 307 3 460 241 1 228 707 1 087 920 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter  20 

9 319 742 6 044 415 8 135 324 4 402 003 
Summa kortfristiga skulder   73 571 740 60 628 173 61 731 444 50 996 731 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   134 847 305 113 373 042 81 552 466 70 681 739 
       
 

40 41

ÅRSRAPPORT



Inlandsbanan AB 
Org.nr. 556438-1795 
 
KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget 

2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01 
 Not   

Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat  2 -2 700 298 -4 645 247 5 329 638 301 699 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet   

7 278 910 5 853 106 3 088 230 2 431 235 
Erhållen ränta m.m.   16 120 3 443 373 187 350 031 
Erlagd ränta   -1 141 613 -1 001 320 -217 889 -211 567 
Betald inkomstskatt   -196 115 -27 619 -234 190 99 903 
       
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital   3 257 004 182 363 8 338 976 2 971 301 
       
Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av 
varulager/pågående arbete   822 123 -313 281 -53 460 0 
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   -544 652 -750 686 465 619 -477 664 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   2 750 584 -873 707 -4 103 051 -463 649 
Minskning(-)/ökning(+) av 
leverantörsskulder   -3 979 806 2 236 876 -5 887 488 3 258 370 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga 
skulder   2 396 394 -40 845 165 8 447 455 -42 330 091 
       
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten   4 701 647 -40 363 600 7 208 051 -37 041 733 
       
 
Investeringsverksamheten       
Förvärv av byggnader och mark  12 0 -497 401 0 -497 401 
Förvärv av inventarier, verktyg och 
installationer  13 

-2 622 791 -7 533 355 -315 914 -6 013 268 
Försäljning av inventarier, verktyg och 
installationer   122 200 0 0 0 
Förvärv av pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 

 
 

-26 565 404 -13 843 818 0 4 868 210 
Årets lämnade lån till koncernföretag  16 0 0 -26 215 000 0 
Årets amorteringar från koncernföretag  16 0 0 11 235 400 6 735 400 
Avyttring   0 1 115 025 0 0 
       
 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   -29 065 995 -20 759 549 -15 295 514 5 092 941 
       
Finansieringsverksamheten       
Aktieägartillskott   0 7 500 000 0 7 500 000 
Koncernbidrag   0 0 0 -7 500 000 
Förändring upptagna  långfristiga lån   12 194 423 0 -5 100 000 0 
Ändring kortfristiga finansiella skulder   12 128 426 17 217 821 11 000 000 0 
Amortering långfristiga lån   0 0 -166 800 -166 800 
Checkräkningskredit   2 398 552 14 957 121 2 398 552 14 957 121 
       
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten   26 721 401 39 674 942 8 131 752 14 790 321 
       
Förändring av likvida medel   2 357 053 -21 448 207 44 289 -17 158 471 
Likvida medel vid årets början   2 523 913 23 972 121 0 17 158 470 
       
Likvida medel vid årets slut   4 880 966 2 523 912 0 0 

Inlandsbanan AB 
Org.nr. 556438-1795 

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 görs för 
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: 

Antal år  
Byggnader 25  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7  
Inventarier, verktyg och maskiner 5-20 

Leasing 
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans. 

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. 

          2021-12-31       2021-12-31        2021-12-31      2021-12-31
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 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 denna tidpunkt 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   Koncernen  Moderbolaget  
    2021 2020 2021 2020 
        
        

 Nettoomsättning uppdelad på 
rörelsegren       

 Uthyrning av lokaler   1 005 267 976 642 4 086 373 3 928 621 

 Administrativa tjänster inom 
koncernen   0 0 1 099 992 1 099 992 

 Infraavgifter   397 350 346 679 801 139 464 795 
 Övriga intäkter   544 504 558 981 380 700 473 147 
 Försäljning av resor    10 079 887 1 981 360 0 0 

 Försäljning av transport- och 
verkstadstjänster externt   19 889 826 23 902 154 0 0 

 Uthyrning av fordon och personal   642 649 1 728 941 0 0 
    32 559 483 29 494 757 6 368 204 5 966 555 
        
 

Not 3 Övriga rörelseintäkter   Koncernen  Moderbolaget  
    2021 2020 2021 2020 
        

 Övriga rörelseintäkter 
uppdelade på intäktsslag       

 Tjänster inom koncernen   0 0 561 140 446 676 
 Försäkringsersättning   3 979 051 3 593 324 0 382 167 
 Återbetalning Fora   2 300 263 1 007 333 829 651 636 997 
 Övriga intäkter   1 446 706 119 416 986 019 0 
    7 726 020 4 720 073 2 376 810 1 465 840 
        
 

Not 4 Offentliga bidrag   Koncernen  Moderbolaget  
    2021 2020 2021 2020 
        
 Statligt underhållsbidrag   150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 
    150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 
        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Not 5 Inköp och försäljning inom 
koncernen 

Koncernen Moderbolaget 

    2021 2020 2021 2020 
        

 Andel av försäljningen som avser 
koncernföretag     63% 64% 

 Andel av inköpen som avser 
koncernföretag     7% 7% 

        
 

Not 6 Transaktioner med närstående   Koncernen  Moderbolaget  
    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
        
 Lokalhyra     3 081 106 2 951 979 
 Administrativa tjänster     1 099 992 1 099 992 
 Övrigt     971 798 687 888 
      5 152 896 4 739 859 
        
 

Not 7 Leasingavtal - Operationell 
leasing leasegivare   Koncernen  Moderbolaget  

    2021 2020 2021 2020 
        

 I nettoomsättningen ingår variabla 
avgifter med   1 653 915 2 705 583 4 086 373 3 928 621 

        
        

 Framtida minimileasingavgifter för 
icke uppsägningsbara leasingavtal,       

 förfaller till betalning enligt följande:       
 Inom 1 år   788 313 876 403 3 852 307 3 876 709 
 Mellan 2 till 5 år   143 600 151 618 143 600 151 618 
    931 913 1 028 021 3 995 907 4 028 327 
        
 

Not 8 Leasingavtal - Operationell 
leasing leasetagare   Koncernen  Moderbolaget  

    2021 2020 2021 2020 
        

 Under året har företagets 
leasingavgifter       

 uppgått till   1 910 170 3 021 872 1 622 783 1 543 516 
        
        

 Framtida minimileasingavgifter för 
icke uppsägningsbara leasingavtal,       

 förfaller till betalning enligt följande:       
 Inom 1 år   446 735 465 883 428 479 411 151 
 Mellan 2 till 5 år   557 078 1 014 714 557 078 1 001 031 
    1 003 813 1 480 597 985 557 1 412 182 
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Not 9 Ersättning till revisorer   Koncernen  Moderbolaget  
    2021 2020 2021 2020 
        
 Deloitte AB       
 Revisionsuppdrag   110 000 109 000 60 000 59 000 
 Skatterådgivning   17 000 0 9 000 0 
 Övriga tjänster   172 600 69 350 149 400 53 250 
        
    299 600 178 350 218 400 112 250 
        
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  Moderbolaget  
    2021 2020 2021 2020 
        
 Medelantalet anställda       

 Medelantalet anställda bygger på av 
bolaget betalda       

 närvarotimmar relaterade till en 
normal arbetstid.       

        
 Medelantal anställda har varit   55,00 48,00 28,00 26,00 
 varav kvinnor   16,00 13,00 8,00 6,00 
 varav män   39,00 35,00 20,00 20,00 
        
 
 Löner, ersättningar m.m.       

 Löner, ersättningar, sociala kostnader 
och       

 pensionskostnader har utgått med 
följande belopp:       

        
 Styrelsen och VD:       
  Löner och ersättningar  3 184 366 2 415 290 1 612 644 1 970 522 

  Lön avgående VD inkl 
avgångsersättning  2 656 040 0 2 656 040 0 

  Pensionskostnader  940 472 804 628 455 166 651 028 

  Pensionskostnader avgående 
VD   535 917 0 535 917 0 

    7 316 795 3 219 918 5 259 767 2 621 550 
 Övriga anställda:       
  Löner och ersättningar  28 872 647 26 278 959 15 984 988 14 707 587 
  Pensionskostnader  2 702 851 2 596 507 1 844 413 1 546 141 
    31 575 498 28 875 466 17 829 401 16 253 728 
        
 Sociala kostnader   11 512 757 8 401 080 6 790 519 4 881 327 
        
 Summa styrelse och övriga   50 405 050 40 496 464 29 879 687 23 756 605 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Könsfördelning i styrelse och 
företagsledning       

        
 Antal styrelseledamöter   9 10 9 10 
 varav kvinnor   2 3 2 3 
 varav män   7 7 7 7 

 Antal övriga befattningshavare inkl. 
VD   10 7 10 7 

 varav kvinnor   4 3 4 3 
 varav män   6 4 6 4 
        
Avgånde VD under året: 
För vd gäller uppsägning från företags sida, tolv månaders uppsägningstid samt avgångsvederlag om tolv månader. Under 
uppsägningstiden har vd rätt till samtliga anställningsförmåner enligt anställningsavtal. 
        
 
Not 11 Skatt på årets resultat    2021  2020 
 Koncernen       
        
 Aktuell skatt    162 037  225 915 
 Uppskjuten skatt    -26 865  449 481 
     135 172  675 396 
        
 Avstämning av effektiv skatt       
 Resultat före skatt    -3 825 791  -5 643 124 
        
 Skattekostnad 20,60% (21,40%)    788 113  1 207 629 
        
        
 Skatteeffekt av:       
 Ej avdragsgilla kostnader    -33 780  -38 806 
 Ej skattepliktiga intäkter    0  7 
 Schablonintäkt periodiseringsfond    -354  -235 
 Underskottsavdrag som nyttjas i år    91 213  0 
 I år uppkomna underskottsavdrag    -710 020  -493 199 
 Summa    135 172  675 396 
 Moderbolaget    2021  2020 
        
 Aktuell skatt    -82 122  -80 056 
     -82 122  -80 056 
        
 Avstämning av effektiv skatt       
 Resultat före skatt    273 896  315 540 
        
 Skattekostnad 20,60% (21,40%)    -56 423  -67 526 
        
        
 Skatteeffekt av:       
 Ej avdragsgilla kostnader    -11 845  -12 295 
 Schablonintäkt periodiseringsfond    -354  -235 
 Skatt hänförlig till tidigare år    -13 500  0 
 Summa    -82 122  -80 056 
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Not 12 Byggnader och mark   Koncernen  Moderbolaget  
    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde   21 921 560 21 424 159 21 921 560 21 424 159 
 Inköp   0 497 401 0 497 401 

 Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden   21 921 560 21 921 560 21 921 560 21 921 560 

 Ingående avskrivningar   -5 220 590 -4 311 899 -5 220 590 -4 311 899 
 Årets avskrivningar   -952 377 -908 691 -952 377 -908 691 

 Utgående ackumulerade 
avskrivningar   -6 172 967 -5 220 590 -6 172 967 -5 220 590 

 Utgående redovisat värde   15 748 593 16 700 970 15 748 593 16 700 970 
        
 Redovisat värde byggnader   14 323 678 15 222 013 14 323 678 15 222 013 
 Redovisat värde markanläggningar   772 026 826 068 772 026 826 068 
 Redovisat värde mark   652 889 652 889 652 889 652 889 
    15 748 593 16 700 970 15 748 593 16 700 970 
        
 

Not 13 Inventarier, verktyg och 
installationer   Koncernen  Moderbolaget  

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde   81 001 773 69 757 983 13 742 004 7 728 736 
 Inköp   2 622 791 7 000 138 315 914 567 551 
 Försäljningar/utrangeringar   -391 523 -1 500 000 -284 618 0 
 Omklassificeringar   44 289 5 743 652 44 289 5 445 717 

 Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden   83 277 330 81 001 773 13 817 589 13 742 004 

 Ingående avskrivningar   -59 368 642 -54 809 202 -6 535 392 -5 012 848 
 Försäljningar/utrangeringar   335 817 845 838 284 619 0 
 Årets avskrivningar   -6 393 026 -5 405 278 -2 091 563 -1 522 544 

 Utgående ackumulerade 
avskrivningar   -65 425 851 -59 368 642 -8 342 336 -6 535 392 

 Utgående redovisat värde   17 851 479 21 633 131 5 475 253 7 206 612 
        
 

Not 14 Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 

  
Koncernen 

 
Moderbolaget 

 

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde   53 560 280 44 926 897 44 290 4 912 500 
 Inköp   26 565 404 15 039 514 0 1 239 986 
 Omklassificeringar   -44 290 -6 406 131 -44 290 -6 108 196 

 Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden   80 081 394 53 560 280 0 44 290 

 Utgående redovisat värde   80 081 394 53 560 280 0 44 290 
        
 

        
 
Not 15 Andelar i koncernföretag       
 Koncernen    2021-12-31  2020-12-31 
        
 Företag   Antal/Kap. Redovisat  Redovisat 
 Organisationsnummer  Säte andel % värde  värde 
 
 Moderbolaget    2021-12-31  2020-12-31 
        
 Företag   Antal/Kap. Redovisat  Redovisat 
 Organisationsnummer  Säte andel % värde  värde 
 Destination Inlandsbanan AB   1 400 1 417 786  1 417 786 
 556629-7692  Östersund 100,00%    
 Inlandståget AB   100 8 100 000  8 100 000 
 556781-9320  Östersund 100,00%    
     9 517 786  9 517 786 
        
 
Inlandstågets värde har ökat med lämnat aktieägartillskott. 
        
 

Not 16 Fordringar hos koncernföretag   Koncernen  Moderbolaget  
    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde   0 0 25 097 115 31 832 515 
 Tillkommande   0 0 26 215 000 0 
 Avgående   0 0 -11 235 400 -6 735 400 

 Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden   0 0 40 076 715 25 097 115 

 Utgående redovisat värde   0 0 40 076 715 25 097 115 
        
 
Not 17 Andra långfristiga 

värdepappersinnehav       

 Koncernen    2021-12-31  2020-12-31 
        
 Värdepapper  Nom. värde Antal  Antal  
 Samtrafiken  60 000 1 60 000 1 60 000 
 Jämtland Härjedalen Turism  1 000 1 1 000 1 1 000 
     61 000  61 000 
        
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 61 000 kronor. 
        
 Ingående anskaffningsvärde    61 000  61 000 

 Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden    61 000  61 000 

 Utgående redovisat värde    61 000  61 000 
        
 Moderbolaget    2021-12-31  2020-12-31 
        
 Värdepapper  Nom. värde Antal  Antal  
 Samtrafiken  60 000 1 60 000 1 60 000 
 Jämtland Härjedalen Turism  1 000 1 1 000 1 1 000 
     61 000  61 000 
        
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 61 000 kronor. 
        
 Ingående anskaffningsvärde    61 000  61 000 

 Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden    61 000  61 000 

 Utgående redovisat värde    61 000  61 000 
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Not 18 Upplysningar om aktiekapital       
        

     Antal aktier  Kvotvärde per 
aktie 

 Antal/värde vid årets ingång    2 794  1 000,00 
 Antal/värde vid årets utgång    2 794  1 000,00 
        
 

Not 19 Långfristiga skulder   Koncernen  Moderbolaget  
    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
        
 Skulder till kreditinstitut   54 021 978 41 827 555 4 193 800 4 360 600 
 Amortering efter 5 år   37 181 408 29 724 851 3 526 600 3 693 400 
        
        
 Skulder till koncernföretag   41 335 279 26 358 368 0 0 
        
        
 Summa amortering efter 5 år   37 181 408 29 724 851 3 526 600 3 693 400 
        
        
        
 

Not 20 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter   Koncernen  Moderbolaget  

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
        
 Upplupna löner   3 828 800 1 829 691 3 112 952 1 042 780 
 Upplupna sociala avgifter   1 369 627 563 557 1 144 959 317 198 
 Övrigt   4 121 315 3 651 167 3 877 413 3 042 025 
    9 319 742 6 044 415 8 135 324 4 402 003 
        
 
Not 21 Disposition av vinst eller förlust       
        

 Förslag till disposition av bolagets 
vinst       

        
 Till årsstämmans förfogande står       
 balanserad vinst   4 090 440    
 fri överkursfond   57 000    
 erhållna aktieägartillskott   7 500 000    
 årets vinst   191 774    
    11 839 214    
 Styrelsen föreslår att       
 i ny räkning överföres   11 839 214    
    11 839 214    
 

Not 22 Ställda säkerheter   Koncernen  Moderbolaget  
    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
        
 Fastighetsinteckningar   15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 
        
 Företagsinteckningar   39 300 000 10 200 000 19 200 000 21 700 000 
        
 Borgen för dotterbolag   1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 
        

 Maskiner/inventarier belastade med 
äganderättsförbehåll   12 668 325 16 140 128 0 0 

        
 Summa ställda säkerheter   68 568 325 42 940 128 35 800 000 26 800 000 
        
        
 
 
 
 

Not 23 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut       

        
Corona 
Med anledning av utbrottet av viruset Covid-19 (Corona-viruset) så har företaget analyserat situationen och dess påverkan 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  Otto Nilsson   
    Verkställande direktör   
       
       
Johnny Holmgren  Greger Lindqvist  Therese Kärngard   
       
       
       
Per Olof Wedin  Krister Nyström  Stefan Ovrell   
       
       
       
Tore Oscarsson       
       
       
       
       
Vår revisionsberättelse har lämnats den                     . 
 
Deloitte AB       
       
       
Lars Magnusson       
Auktoriserad revisor       
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1(2) 

Inlandsbanan AB 
organisationsnummer 556438-1795 
 

         

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 2021-01-01 - 2021-12-31.  

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 
2021 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.  

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. 

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 
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. 
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 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. 

 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. 

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. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

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 2021-01-01 - 
2021-12-31 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.  

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 

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

Revisorns ansvar 
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: 

 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. 

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. 

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. 

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 dag enligt elektronisk signering 

Deloitte AB 

 

 

Lars Magnusson 
Auktoriserad revisor 
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