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Fakta om Transportstyrelsen
• Transportstyrelsen är en statlig myndighet under Näringsdepartementet.
• Vi arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- och vägtrafikfrågor.
• Transportstyrelsens intäkter uppgick till 2 275 miljoner kronor för 2011.
• Vår verksamhet finansieras till 88 procent av anslag och till 12 procent av
avgifter.
• Under 2011 var vi cirka 1 600 medarbetare.Vi finns på flera orter i landet.
Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.
• Våra vanligaste yrkesgrupper är kundtjänsthandläggare och inspektörer.
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Vår vision
Vi skapar trygghet på land,
till sjöss och i luften.

Vår verksamhetsidé
Vi utvecklar ett tillgängligt transportsystem med
hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för
konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar
vi regler och följer upp att de efterlevs. Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare.
Vi arbetar med helhetssyn och effektivitet och har hög
servicenivå i vår kontakt med omvärlden.

3

Transportstyrelsens verksamhet under 2011 har präglats
av flera stora förändringar
som ställt stora krav på
medarbetare och chefer.

fart på allvar. Den nya finansieringen är en viktig drivfjäder i
detta arbete. När vi ska ta ut den fulla kostnaden får vi en ytterligare anledning att tänka efter om kostnaden står i proportion
till nyttan, om kraven är rätt och om vi arbetar på rätt sätt.
Inom vissa områden har vi kunnat se att en effektivisering är
absolut nödvändig för att inte konsekvenserna ska bli allvarliga.

Vid årsskiftet 2010/2011 förändrades Transportstyrelsens finansiering. Från att vissa avdelningar tidigare finansierats helt med
anslag och andra helt med avgifter har vi nu en enhetlig finansiering, där kostnaderna för tillsyn, tillstånd och registerhållning
ska täckas med avgifter och kostnaderna för regelgivning med
skatt. Vissa avdelningar satte tidigare själva sina avgifter, medan
andra avdelningars avgifter sattes av regeringen. De avgifter som
togs ut disponerades av myndigheten. I den nya modellen redovisas i stället avgiftsintäkterna på inkomsttitel och hela myndighetens verksamhet täcks av ett anslag. Vi är dock skyldiga att se
till att de avgifter som tas in verkligen svarar mot kostnaderna
för de verksamheter som bedrivs. Inom sjöfarten täcktes tidigare
en betydande del av kostnaderna av farledsavgifter och inom
luftfarten täcktes en stor del av kostnaderna av en avgift per
passagerare. Båda dessa avgifter fasas nu ut och ersätts av direkta
avgifter på de verksamheter som orsakar kostnaderna. Förändringarna ska ha genomförts fullt ut inom en 3-årsperiod.

Transportstyrelsen får varje år en rad nya uppgifter. En viktig
förklaring till det är att de internationella regelverken växer.
Inom många områden växer också volymerna kontinuerligt –
inte minst inom fordonsområdet. Vi står även inför ”pucklar” i
verksamheten som börjat påverka redan under 2011. Regeringen har varit tydlig med att Transportstyrelsen normalt sett inte
kan räkna med utökade anslag, utan de uppgifterna måste klaras
genom omprioritering och effektivisering.
Under 2011 har vi gått igenom verksamheten och identifierat en
rad möjligheter till effektivisering. Arbetet med att förverkliga
dessa har inletts och vi följer kontinuerligt upp genomförandet.

Den nya finansieringsmodellen innebär en mycket stor förändring som påverkar hela Transportstyrelsen. Medarbetare som
tidigare aldrig behövt ta betalt för sitt arbete måste nu börja
göra det. Branscher som tidigare antingen helt sluppit betala,
eller som bara betalat en mindre del av kostnaden, måste nu
betala avgifter som ibland kan vara höga. Myndighetens ekonomistyrning har behövt förändras för att vi ska kunna hålla
kontroll på att rätt avgifter tas ut och vi har fått bygga upp nya
faktureringssystem. Under året har effektiviseringsarbetet tagit

Under året har flera stora organisationsförändringar skett. I början av året slogs väg- och järnvägsverksamheten ihop till en ny
avdelning där verksamheten för de två trafikslagen integrerats. I
slutet av året bröts dessutom it-verksamheten ut ur det tidigare
trafikregistret och slogs samman med myndighetens centrala
it-avdelning. Den nya avdelningen ansvarar nu för all it inom
myndigheten. Övriga delar av det tidigare trafikregistret delades
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Generaldirektören
har ordet

upp i tre nya avdelningar: körkortsavdelningen, skatte- och
avgiftsavdelningen samt transportregisteravdelningen. Skatteoch avgiftsavdelningen samt transportregisteravdelningen har
ett ansvar som sträcker sig över hela myndighetens verksamhet,
dvs. över alla trafikslag. Med de genomförda organisationsförändringarna har vi skapat nya möjligheter att arbeta trafikslagsövergripande, att tillvarata positiva effekter av samarbetet mellan
trafikslagen och att lära av varandra. Förändringarna är också en
förutsättning för myndighetens effektiviseringsarbete.
Vi kan blicka tillbaka på ett intensivt år. Trots de stora förändringarna har verksamheten kunnat genomföras utan allvarliga
störningar och vi har kunnat leva upp till de krav som ställts.
Förändringarna som genomförts skapar en god plattform för
de kommande årens verksamhet. Året har inneburit att vi tagit
ett betydande steg i riktning mot större helhetssyn och organisationsförändringarna bidrar till att perspektivet blir allt mer
trafikslagsövergripande.
Vi har kommit igång väl med effektiviseringsarbetet och det
utrymme som skapas genom effektiviseringarna bidrar till att vi
kan göra en kraftfull satsning på e-förvaltning för att ytterligare
förenkla för medborgare och näringsliv.

Staffan Widlert
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Året som gått
Vulkanaska
Den 21 maj utbröt ett vulkanutbrott på
Island. Askan från vulkanen Grimsvötn
spreds över stora delar av Europa och
innebar stopp i flygtrafiken.

Taxi
För att taxipassagerare ska få veta vad en
taxiresa kostar infördes nya bestämmelser
om prisinformation. Från den 1 maj ska
informationen om priset för taxiresan vara
väl synlig, såväl inne som utanpå taxin.

DSB
I april begärde Transportstyrelsen in den ekonomiska
redovisningen från järnvägsföretaget DSB First, som bland
annat trafikerar Öresundsbron, på grund av bolagets bristande
lönsamhet. Bolaget presenterade senare en trovärdig
handlingsplan för att vända den negativa trenden och kunde
därmed fortsätta sin verksamhet.

Fritidsbåtar
Antalet fritidsbåtar i Sverige fortsätter
att öka. Den båtlivsundersökning som
Transportstyrelsen genomfört tillsammans med
ett antal myndigheter och organisationer visar
på en ökning med 23 procent sedan 2004 till
närmare 900 000 fritidsbåtar.

Körkort
I oktober beslutade regeringen om den proposition
som ska ligga till grund för nya körkortsregler, som
ska börja gälla från den 19 januari 2013. Beslutet
innebär många förändringar för såväl privatbilisten
som för yrkesföraren.

Kvarteret Lyckan
Två och ett halvt år efter bildandet kunde
Transporstyrelsens verksamhet i Norrköping
flytta in i gemensamma lokaler. Sedan juni 2011
är besöksadressen Olai Kyrkogata 35.
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Vår omvärld
Tillväxten i Sverige dämpades i samband med en försämrad internationell
konjunktur och turbulens på finansmarknaderna. Transportsektorn påverkas starkt av konjunkturer men efterfrågan på transporter förväntas ändå
fortsätta öka. Inte minst vägtrafiksektorn expanderar för närvarande kraftigt på global nivå.
I både Sverige och resten av EU är konkurrenspolitiken central för hur
transportmarknaden utvecklas. Inom unionen pågår ett gemensamt arbete
med att utveckla konkurrenskraftiga transportsystem. Avreglering pågår
inom alla transportslag, vilket medför att regelverk och kontrollsystem
behöver anpassas och utvecklas. Regelverket harmoniseras alltmer inom
Europa och en ökad samordning kommer att ske vad gäller säkerhet och
kapacitet i transportnäten. Över lag präglas transportsektorns alla delar av
ett ökat internationellt samarbete kring reglering och standardisering.
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Vår verksamhet
Transportstyrelsen arbetar med
frågor som rör järnvägstrafik,
luftfart, sjöfart och vägtrafik.

Vi utformar regler och ger tillstånd för bland annat körkort,
yrkestrafik och olika certifikat. Vi kontrollerar också hur de
efterlevs.
Transportstyrelsen bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen framför allt genom våra huvuduppgifter inom
regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning
på transportområdet. Verksamheten ska bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.
Transportpolitiska mål
Tillsammans med de andra myndigheterna inom transportområdet har vi i uppdrag att uppfylla regeringens mål ”att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela
landet.” Under det övergripande målet finns ett funktionsmål
som handlar om tillgänglighet till transportsystemet och ett
hänsynsmål som rör säkerhet, miljö och hälsa.

Vi utformar regler och
ger tillstånd.
Vi kontrollerar också
hur de efterlevs.
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Framtidens transportsystem
Vår uppgift är att bidra till att transportsystemet blir
tillgängligt, säkert, miljö- och hälsoanpassat.Vi medverkar
till ett transportsystem som är effektivt och konkurrenskraftigt och där resurserna utnyttjas rationellt.

reda på Transportstyrelsens möjligheter till att förbättra förutsättningarna för trafikanter att välja gång och cykel.

Ett konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt
transportsystem
Transportpolitikens mål är att transportförsörjningen ska
vara effektiv för medborgare och näringsliv i hela landet. Vårt
uppdrag är övervakning och tillsyn av de olika marknaderna
inom transportsektorn. I år har vi kartlagt hur vi kan utveckla
vårt arbete inom marknadsområdet och bättre samordna den
övervakning vi ansvarar för. Vi har även under året fattat en del
beslut inom ramen för vår tillsyn.

Ett säkert transportsystem
Målet med säkerhetsarbetet är att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafikolyckor. Genom vår myndighetsutövning kan
vi bidra till att skadorna i trafiken minskar. Vi arbetar med en
handlingsplan som ska gälla till 2020 för hur vi ska arbeta med
säkerhetsfrågorna inom vårt ansvarsområde.
Vårt uppdrag att undersöka olyckor inom yrkessjöfarten har
övertagits av Statens haverikommission,
men vi kommer att fortsätta analysera
olyckor för att se hur vi i vårt uppdrag
kan bidra till ökad säkerhet inom sjötrafiken.

Ett tillgängligt transportsystem
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara användbart för
personer med funktionshinder. Barns
säkerhet och rörelsefrihet ska öka.
Tillsammans med Trafikverket och
Sjöfartsverket har vi arbetat fram tre handikappolitiska delmål
för transportområdet. Vi deltar också i flera EU-samarbeten.
Vi har påbörjat en kartläggning och en handlingsplan för hur
vi kan bidra till ökad jämställdhet inom vårt ansvarsområde.
Transportstyrelsen är också involverad i flera uppdrag för en
ökad och säker cykling. En kartläggning är påbörjad för att ta

Transportförsörjningen
ska vara effektiv för
medborgare och
näringsliv i hela landet.

Ett miljöanpassat transportsystem

Transportsektorn ska bidra till att
begränsa klimatpåverkan genom effektivisering och genom att bryta beroendet av fossila drivmedel.
Vårt miljöarbete inriktar sig på att minska klimatpåverkan och
förorening av luft, mark och vatten samt att minska buller. Vi
har utarbetat 58 olika åtgärder inom miljöområdet, som vi ska
arbeta med och följa upp varje år. En stor del av arbetet gör vi i
internationell samverkan.
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Medborgare och näringsliv
Transportstyrelsen finns till för medborgarna
och våra tjänster måste vara utformade efter
medborgarnas och näringslivets behov.

Vi ska arbeta så att vi är tillgängliga, begripliga och pålitliga.
Vi arbetar med flera förbättringsåtgärder för att komma dit.
En viktig del i att nå detta mål är att utveckla myndighetens
e-förvaltning. Transportstyrelsens e-tjänster ska vara tillgängliga
när de efterfrågas som mest och utvecklas i samverkan med
samhällets aktörer.

Tillgängliga
Begripliga
Pålitliga

Ett begripligt regelverk
Vårt regelverk ska vara relevant och begripligt, tillgängligt och
överskådligt. Vi arbetar med olika åtgärder för att utveckla
regelverket. Bland annat kommer vår författningssamling
under 2012 att presenteras på ett nytt, lättillgängligt sätt på
vår webbplats.

Kvalitetsindex
80
60

Körkortsverksamheten
När vi tog över körkortsverksamheten från länsstyrelserna
2010 fick vi stora svårigheter att hantera uppgiften och handläggningstiderna blev oacceptabelt långa. Vi har utfört många
åtgärder och konstaterar nu att vi kan ge medborgarna betydligt
bättre service och snabbare handläggning.
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Den internationella arenan
Vår myndighetsutövning styrs till stor del av internationella krav. Vi arbetar för att svenska ståndpunkter ska få genomslag och vi strävar efter att
finnas representerade i relevanta sammanhang.

Det internationella samarbetet ger oss samtidigt tillgång till
nyttiga kunskaper och informationsutbyte. Vårt internationella
arbete sker i nära samverkan med Näringsdepartementet. Detta
arbete har utvecklats ytterligare under året och fokus har legat
på att få gemensamma arbetssätt och tydliga rutiner för dem
som deltar i det internationella arbetet.

Miljö
Sjöfartens miljöpåverkan är en prioriterad fråga i de internationella organ där vi medverkar. Östersjön utsågs i år till speciellt
skyddat område av IMO, The International Maritime Organization, vilket bland annat medför strängare regler för utsläpp av
toalettavfall från passagerarfartyg. Ett historiskt avgörande beslut
för att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser har tillkommit.

Säkerhet
Regler för effektivitet

EU-kommissionen driver frågan om ett systematiskt flygsäkerhetsarbete och Tranportstyrelsen verkar för att man ska formulera ett strategiskt mål för flygsäkerheten. Kommissionens mål är
att Europa ska ligga i nivå med eller över de bästa regionerna i
världen. EU-kommissionen har också utarbetat förslag till regler
för inspektion av luftfartyg, där vi har fått gehör för vår syn på
hur kraven kan göras ändamålsenliga.
Säkerheten vid sjöfrakt av timmer är viktig för Sverige och
bestämmelser för detta har reviderats under året. Vårt arbete för
att regler ska vara målbaserade och inte orsaka onödig administration fortsätter.

EU kommer att fastslå ett nytt körkortsdirektiv 2013 och vi
arbetar för att reglerna ska leda till effektivisering och gemensamma standarder. Inom EU pågår också arbete för harmonisering av registreringen av fordon, där vi deltar aktivt för
ändamålsenliga bestämmelser.
Vi har under året deltagit i EU:s arbete för att öka effektiviteten i transporter på järnväg. Vi driver frågan om ett sammanhållet internationellt regelverk för järnvägssektorn, med
inriktning på säkerhet, driftkompabilitet och marknadsfrågor.
Syftet är att undvika merkostnader och öka nyttan.

Ett historiskt avgörande
beslut för att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser har tillkommit.
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Regelgivning
De regler och rutiner som Transportstyrelsen
ansvarar för ska vara kostnadseffektiva, relevanta
och begripliga för medborgare och företag.

Vi bedriver ett flerårigt projekt för att konsekvensutreda och
säkra de regler vi förfogar över, så att de är begripliga och
relevanta. Vi arbetar också för att nå samsyn mellan trafikslagen
och få fram gemensamma regler för till exempel säkring av last.
Allt fler föreskrifter beslutas på internationell nivå och inom
EU. Vi deltar aktivt i det gemensamma arbetet med att utforma
relevanta regler.

För sjöfarten beslutades fem grundförfattningar och 30 ändringsförfattningar. Det är färre grundförfattningar än året innan då
vi har prioriterat vårt arbete med det så kallade tredje sjösäkerhetspaketet och andra utredningar. Inom vägsektorn beslutade vi
under året 60 grundförfattningar, varav 27 ändringsföreskrifter.
Det är inom körkorts- och fordonsområdet som vi beslutade om
flest föreskrifter.

Författningar och föreskrifter

Miljökrav vid upphandling av fordon

Inom järnvägssektorn beslutade vi under året 12 grundförfattningar, bland annat föreskrifter rörande behörighet för lokförare.
Vi har också tagit fram nya föreskrifter för olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg.
Inom luftfartsområdet har vi beslutat 14 författningar. Det
är färre än året innan, främst beroende på att det pågår ett
omfattande arbete med att omarbeta föreskrifter som har blivit
inaktuella på grund av nya EU-förordningar. Det arbetet
avslutas under 2012.

Nya miljökrav har införts för upphandling av bilar och viss kollektivtrafik. Det innebär att offentliga verksamheter ska ta hänsyn till energianvändning, koldioxid och vissa luftföroreningar
vid upphandling av fordon. Vi har sett över hur vi ska ta hänsyn
till den tekniska utvecklingen när vi utformar våra regelverk, så
att vi inte hindrar den positiva utveckling som kan komma av
nya tekniska lösningar.

Trafikslag

Järnväg

Antal kungörelser i TSFS

Antal timmar bokförda
på regelgivningsarbete

Total kostnad (tusen kronor)

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

4

6

12

23 242

25 545

28 093

21 815

21 182

23 792

Luftfart

14

52

14

57 211

78 061

66 741

65 970

65 279

56 062

Sjöfart

69

42

35

91 783

104 156

114 937

82 717

83 608

95 725

Vägtrafik

61

94

60

103 954

120 871

187 561

96 250

127 369

149 861

Summa

148

194

121

276 190

328 633

397 332

266 752

297 438

325 440
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Trafikslag

Antal beslutade
tillståndsärenden

Antal timmar bokförda
på tillståndsverksamhet

Total kostnad (tusen kronor)

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Järnväg

336

739

821

29 792

30 195

20 866

21 784

22 601

17 728

Luftfart

18 929

18 840

19 916

114 810

117 510

116 511

127 030

96 628

98 962

Sjöfart

9 640

9 485

7 724

20 719

13 237

15 159

19 201

13 702

13 837

Vägtrafik

5 065

7 546

12 636

34 763

62 751

50 141

24 570

39 166

31 544

* 528 237 688 259

–

346 382

356 776

–

279 949

284 589

33 970 564 847 729 356

200 084

570 075

559 453

192 585

452 046

446 660

Trafikregistret
Summa

*Trafikregistret: Körkortsverksamheten vid trafikregistret togs över från länsstyrelserna den 1 januari 2010, därför
saknas jämförelsetal med tidigare år. Trafikregistrets tillståndsärenden särredovisas på grund av dess storlek.
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Tillståndsprövning
Transportstyrelsen ansvarar för tillstånd för samtliga trafikslag. Vi har under året bildat ett övergripande kompetenscentrum för att förstärka våra
möjligheter att arbeta enhetligt och effektivt.

Vi arbetar med att förenkla ansökningarna om olika tillstånd
genom att vi utvecklar e-tjänster via vår webbplats.

Flygtrafiken totalt ökade under året men flera svenska bolag
fick en svag ekonomisk utveckling. Flera licenser återkallades.
Certifikathantering är vår mest omfattande verksamhet inom
luftfarten och vi hanterar över 10 000 ärenden per år.
Antalet ärenden gällande behörigheter och sjöfartsböcker
minskade på grund av att antalet svenskregistrerade fartyg i
utrikes sjöfart har minskat.

Säkerhetsintyg, licenser och andra tillstånd
Inom vägtrafiksektorn utfärdar vi behörigheter och tillstånd för
att bedriva trafikutbildning av olika slag. Transportstyrelsens
trafikregister hanterar ett mycket stort antal körkortsärenden
varje år.
För företag som bedriver järnvägstrafik utfärdar vi bland
annat säkerhetsintyg och licenser som visar företagets förmåga
att driva en stabil verksamhet. Under året har vi utfärdat ett
stort antal sådana licenser och tillstånd och även återkallat ett
mindre antal.

Flygförbud efter vulkanutbrott
I samband med ett vulkanutbrott på Island i maj inrättade vi
flygförbud för områden med hög koncentration av aska. Vi har
utformat en ny föreskrift som i framtiden ger flygoperatörerna
större möjlighet att fatta egna beslut vid liknande situationer.

2010

2011

231

285

Utökat godkännande

31

28

Godkännande, utbildningsledare

75

63

Godkännande, trafikskolechefer

58

73

Tillstånd att bedriva utbildning

639

412

Godkännande, trafiklärare

Minuter

Antal, tusen

Körkortsverksamheten

2 500

10

2 000

88

1 500

66

1 000

44

500

22

0

2010

2011

00

Antal telefonsamtal till kundtjänst
Varav besvarade
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Medelväntetid

Tillsyn
Transportstyrelsen utövar tillsyn över att gällande regler
efterlevs, för att bibehålla eller öka säkerheten inom transportsystemet. Vi utövar också miljötillsyn och bevakar att
konkurrensen på transportmarknaden inte snedvrids.

nadsprojekt. Minskningen fortsatte under 2011 men beräknas
avstanna under kommande år.
Under året har vi fortsatt arbeta med tillståndshavare för moped för att förbättra säkerheten på detta område. Vi har också
inlett övervakning av företag som arbetar med fordonsbesiktning
och har bland annat gjort 55 tillsynsbesök på besiktningsstationer.

I vårt arbete med tillsyn måste vi arbeta enhetligt och garantera
rättrådighet och omutlighet. Arbetet utvecklas och effektiviseras
genom samverkan internt och med andra myndigheter. Under
året har vi bildat ett kompetenscentrum som har uppdraget att
bidra till en enhetlig och effektiv tillsyn inom myndigheten.
Centrumet har bland annat gett förslag på en gemensam grundmodell för riskbaserad tillsyn. Vi har också granskat vilka principer vi ska tillämpa för bemanning inom tillsynsområdet.

Nya regler och utvecklade ansvarsområden
Dokumentet ”Flygsäkerhetsprogram för Sverige” har uppdaterats. Programmet omsätter den internationella standarden för
ständig förbättring av flygsäkerhet till svenska förhållanden.
Ett nytt internationellt tillsynssystem för sjöfarten infördes
och medförde att riskbedömningen av fartyg utökades med
ytterligare faktorer. Prioritering ska göras av fartyg med hög risk.
Inom vägtrafiksektorn ansvarar vi för tillsyn av bland annat
förarutbildning och yrkestrafik. Syftet är att kontrollera företags
hantering av säkerhet, hälsa och miljö. Under 2011 utökades
våra ansvarsområden med bland annat tillsyn av kör- och vilotider för yrkestrafik. För att hantera detta har vi anställt ny
personal och utvecklat nytt it-stöd.

Säkerhetsstyrning och kontroll
Inom järnvägsområdet utför vi tillsyn över operatörernas säkerhetsstyrning och deras egenkontroll. Flera olyckor och tillbud
under året ledde till att vi ålade Trafikverket att vidta ett antal
åtgärder för att förbättra säkerheten.
Vi arbetar med att förankra och utveckla säkerhetsarbetet
inom flygtrafiksektorn genom möten med berörda aktörer samt
tillsynsaktiviteter. Under året har vår interna kompetens förstärkts genom en riktad utbildning för inspektörer.
Tillsynsverksamheten på fartyg har minskat på senare år som
en följd av utflaggning, delegering av tillsyn och färre nybygg-

Trafikslag

Antal genomförda
tillsyner
2009

2010

2011

Antal timmar bokförda
på tillsynsverksamhet
2009

2010

2011

Total kostnad (tusen kronor)
2009

2010

2011

Järnväg

212

203

206

27 267

29 370

34 746

19 656

23 525

25 862

Luftfart

2 221

2 603

2 403

120 467

118 531

121 160

130 625

101 227

105 846

Sjöfart

5 414

5 760

5 128

103 155

107 692

94 986

90 740

93 586

93 431

Vägtrafik

4 657

4 491

7 484

23 657

64 094

87 702

33 814

61 058

80 275

12 504 13 057 15 221

274 546

319 687

338 594

274 835

279 396

305 414

Summa
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Registerhållning
Registerhållning är vår största enskilda uppgift och den
upptar 40 procent av Transportstyrelsens totala arbetstid.
Register av olika slag finns inom samtliga trafikslag.

För att arbeta effektivt och ge ett mervärde till medborgare och
näringsliv arbetar vi trafikslagsövergripande där det är lämpligt.
Vi har utrett hur vi kan integrera sjöfarts- och luftfartsregistren
och blir klara med det 2012. Vi kartlägger samtidigt alla våra
register för att se vilka ytterligare samordningar vi kan göra.
Detta beräknas bli klart 2012.

Utveckling av it-system och register
I det nationella vägskaderegistret STRADA finns information
om skadehändelser som ger värdefull statistik. Transportstyrelsen breddar nu verksamheten genom ett nytt projekt som också
inkluderar järnvägstrafik och sjöfart. Konkret innebär det att
personskador och olyckor inom dessa trafikslag på liknande sätt
kommer att rapporteras och inkluderas i statistiken.
Alla polismyndigheter registrerar till registret, liksom 91
procent av akutsjukhusen, sedan 7 ytterligare akutsjukhus
tillkom under året.
Vi har bistått Polisen med att utveckla ett it-system för
avläsning av registreringsskyltar. Tillsammans med andra
myndigheter utvecklar vi en rikstäckande databas för trafikföreskrifter, RDT.

Register för fordon och fartyg
Transportstyrelsens mest omfattande register är vägtrafikregistret. I år har nyregistreringarna ökat, mycket på grund av ökad
privatimport av bilar.
Alla Sveriges järnvägsfordon ska registreras med ett nytt
tolvsiffrigt nummer. Arbetet pågår och under året registrerade vi
1 972 nya fordon. Registret innehåller nu 18 589 fordon.
Antalet registrerade luftfartyg minskar. Luftfartygsregistret är
nu infört i systemet för verksamhetsstyrning, EMPIC. En effekt
blir enklare uppföljning och effektivare administration.
Inom sjöfartssektorn har många ägare till mindre fartyg, som
inte måste vara registrerade, begärt avregistrering för att undgå
avgift. Det har medfört ett omfattande arbete i sjöfartygsregistret under året.

Trängselskatt
Under året tog vi över driften av betalstationer för trängselskatt
i Stockholm. Vi arbetar med utveckling av motsvarande system
i Göteborg, där trängselskatt ska införas 2013.
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Trafikslag

Antal timmar bokförda
på registerverksamhet

Total kostnad (tusen kronor)

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Järnväg

2 284

1 506

2 799

2 112

1 966

4 716

Luftfart

4 632

5 127

5 926

5 654

3 753

4 197

Sjöfart

13 331

11 015

12 220

10 146

10 775

11 373

Vägtrafik

22 013

21 959

24 501

36 584

44 355

48 491

Trafikregistret *

638 971

604 289

598 207

1 082 934

1 052 483

1 020 403

Summa

681 771

643 896

643 653

1 137 430

1 113 332

1 089 180

* Trafikregistret: Trafikregistrets uppgifter särredovisas på grund av dess storlek.

Område
Behörighetshandlingar

Område
Yrkestrafikregister

Område
Miljöbilspremie
Fordonsskatt
Vägavgift

Prestation, antal

2009

2010

2011

Tillverkade körkort

681 156

662 601

660 512

Prestation, antal

2009

2010

2011

Yrkestrafiktillstånd

29 476

29 374

28 500

Registrerade fordon
i yrkestrafik

140 091

144 033

144 023

Prestation, antal

2009

2010

2011

Utbetalade miljöbilspremier

34 932

4 148

*

Debitering fordonsskatt **

6 974 464

7 065 241

7 071 795

Debitering vägavgift

66 024

65 130

66 998

Trängselskatt

Debitering trängselskatt ***

4 956 708

5 055 236

4 697 595

Kontrollavgift
avgasrening

Debitering kontrollavgift
avgasrening

229 464

336 709

358 722

* Miljöbilspremien utgick som verksamhet år 2010.
** Avser debiteringar i ord.uppbördsmånad, exkl. enskilda debiteringar under året som följd av påställning mm.
*** Trängselskatt i Stockholm startades augusti 2007.

Område
Vägtrafikregister

Prestation, antal

2009

2010

2011

Registerförda fordon *

9 819 575

Körkortshavare **

6 123 439

6 170 551

6 212 888

Ägarbyten under året

2 787 000

3 122 305

3 285 953

Avregistrerade fordon

221 000

265 279

253 504

10 058 788 10 342 503

Nyregistrerade fordon

353 767

442 997

470 139

Registreringsskylt

Tillhandahållna reg. skyltar ***

810 387

1 055 681

1 117 762

Dubblett
registreringsbevis

Tillhandahållna dubbletter av
reg. bevis, del 1 och 2

502 615

493 218

488 686

Direktimporterade fordon

18 195

22 247

25 733

Utfärdade färdskrivarkort

30 345

29 689

55 092

Ursprungskontroll
Färdskrivarkort

* Registerförda fordon består av fordon i trafik, avställda fordon och avregistrerade fordon.
** Exklusive traktorkort.
*** Exklusive personliga skyltar.
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En effektiv organisation
Vi ska arbeta effektivt och med förmåga
att anpassa oss när förutsättningarna
förändras. Under året har vi gått igenom
verksamheten och identifierat en rad
möjligheter till effektivisering.

Arbetet med att förverkliga effektiviseringarna har inletts och vi
följer kontinuerligt upp genomförandet. Vi har gjort ett antal
organisationsförändringar för att tillvarata och samla gemensamma kompetenser och resurser. I början av året slogs väg- och
järnvägsverksamheten ihop till en ny avdelning där arbetet med
de två trafikslagen integreras.
I slutet av året bröts dessutom it-verksamheten ut ur det
tidigare trafikregistret och slogs samman med myndighetens
centrala it-avdelning. Den nya avdelningen ansvarar nu för all
it inom myndigheten. Övriga delar av det tidigare trafikregistret
delades upp i tre nya avdelningar: körkortsavdelningen, skatteoch avgiftsavdelningen samt transportregisteravdelningen.
Med de genomförda organisationsförändringarna har vi
skapat nya möjligheter att arbeta trafikslagsövergripande, att
tillvarata positiva effekter av samarbetet mellan trafikslagen och
att lära av varandra.

Förändringarna är en
förutsättning för
myndighetens
effektiviseringsarbete.
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Medarbetare och
kompetens
Vi arbetar på flera sätt för att vara en
attraktiv arbetsgivare och för att ge våra
medarbetare möjlighet att utvecklas.

Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar som ger
underlag för ett ständigt förbättringsarbete. Undersökningen
2011 visade ett något sänkt betyg för medarbetarnas nöjdhet,
men resultatet är fortfarande över genomsnittet och vi har en
tydlig process för att fortsätta arbeta med förbättringar.
Under året har vi gjort omfattande nyrekryteringar på grund
av nya och förändrade arbetsuppgifter. Under andra halvåret
rådde dock anställningsstopp.
Fortbildning är en viktig del i personalarbetet. I år har vi
bland annat genomfört en basutbildning för tillsyn. Vi har utvecklat en obligatorisk miljöutbildning för alla medarbetare. En
hälsokartläggning har genomförts och vi driver ett utvecklingsarbete kring hot- och våldsproblematik. Vi fortsätter också att
arbeta med implementering av myndighetens värdegrund, som
ska vara vägledande i alla anställdas dagliga arbete.

Andel kvinnor/män

Fördelning av anställda per avdelning
Väg- och järnvägsavdelningen 18 %
Luftfartsavdelningen 13 %
Sjöfartsavdelningen 10 %
Trafikregistret 50 %
HK 9 %

Sjukfrånvaro
4
3
2
1

Totalt 1 675 st
0
2010

Kvinnor 56 %

2010: 2,7 %

Män 44 %

2011: 2,8 %
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2011

Statens genomsnitt: 3,1 %
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Resultaträkning
Belopp i tusen kronor

2011

2010

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

1 983 942

760 182

283 839

1 549 425

Intäkter av bidrag

2 146

145 877

Finansiella intäkter

4 688

453

2 274 615

2 455 937

-966 558

-905 227

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler

-96 570

-85 963

Övriga driftkostnader

-1 137 901

-1 212 388

Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
VERKSAMHETSUTFALL

-3 414

-1 705

-63 368

-63 642

-2 267 812

-2 268 926

6 803

187 012

1 771 050

260 655

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter mm samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten
Intäkter av uppbörd

12 632 814

13 129 127

-14 264 283

-13 389 782

139 581

0

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag

14 000

175 403

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

661 532

14 581

74 744

778 995

273

801

53

-67

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Saldo
Transfereringar

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Finansiella intäkter
Avsättning till/upplösning av fonder för transfereringsändamål

-763 368

-897 069

Saldo

Lämnade bidrag

-12 766

72 645

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

133 618

259 656
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Balansräkning
Belopp i tusen kronor

2011-12-31

2010-12-31

129 848
7 230
269 892
406 969

102 848
9 784
141 655
254 286

13 335
61 424
15 090
0
89 850

1 274
42 039
1 736
4 504
49 554

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar

110 279
103 377
146 834
360 490

275 919
95 545
75 761
447 224

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

128 424
400
105 341
234 165

148 864
23 321
172 185

-270 941

99 922

384 893
0
384 893

0
30
30

1 205 426

1 023 201

155
194 278
133 618
328 051

155
-94 683
259 656
165 129

0

405

1 650
5 236
6 887

2 068
1 334
3 402

Skulder m.m.
Lån i Riksgälden
Räntekontokredit i Riksgälden
Övriga krediter i Riksgälden
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa skulder m.m.

206 805
0
128 393
73 586
182 936
99 239
690 959

159 897
146 648
22 814
126 304
170 050
105 085
730 797

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter

168 859
2 073
8 597
179 529

117 568
5 900
123 468

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

1 205 426

1 023 201

Inga

Inga

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Pågående immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Pågående nyanläggingar
Beredskapstillgångar
Summa materialla tillgångar

Avräkning med statsverket
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden
Kassa, plusgiro och bank
Summa kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital
Fonder
Bilskrotningsfonden
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Ansvarsförbindelser
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Ekonomisk översikt
Ekonomisk översikt – kostnader och intäkter per verksamhetsindelning (tusen kronor)
Verksamhetsindelning

Anslagsintäkter

Övriga
intäkter

Intäkter mot
inkomsttitel

Totala
intäkter

Kostnader

Regelgivning

305 797

2 689

0

308 486

325 441

Tillstånd

443 838

1 875

0

445 713

446 660

Tillsyn

299 719

13 812

0

313 531

305 415

Registerhållning

926 606

147 188

0

1 073 794

1 089 181

21 983

861 710

14 403 864

15 287 557

15 128 768

1 997 942

1 027 275

14 403 864

17 429 081

17 295 463

Sektors- & stabsuppgifter*
Summa

* Inkluderar uppbörd och transfereringar

Specifikation av intäkter mot inkomsttitel (tusen kronor)
Inkomsttitel

Inkomster

Expeditions- och ansökningsavgifter

256

Avgifter fär körkort och motorfordon

27 035

Avgifter för järnvägsområdet

8 327

Avgifter för luftfartsområdet

286 266

Avgifter för sjöfartsområdet

77 404

Avgifter för vägtrafikområdet

1 146 239

Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter

58 635

Restavgifter och dröjsmålsavgifter

78 524

Överlastavgift

5 394

Stämpelskatt

7 737

Försäljningsskatt på motorfordon

-5

Fordonsskatt – fordonsskatt

11 165 006

Fordonsskatt – saluvagnsskatt

8 972

Vägavgifter

608 752

Trängselskatt – trängselskatt

702 751

Trängselskatt – trängselskattetillägg

82 990

Summa

14 264 283
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De nio strategierna
Vi ska göra rätt saker och göra dem på rätt sätt
– på så vis kan vi göra så stor nytta som möjligt för
medborgare och näringsliv. Våra nio strategier visar
hur vi ska nå våra mål.
1. Vi stimulerar en dynamisk transportmarknad
och en väl fungerande konkurrens.
2. Vår verksamhet kännetecknas av en helhetssyn
genom en avvägning mellan samtliga transportpolitiska mål.
3. Vi har en internationell strategi.
4. Vi tillvaratar trafikslags övergripande synergieffekter inom myndigheten.
5. Vi effektiviserar med hjälp av e-förvaltning.
6. Vårt regelverk sätter inte hinder för pågående
teknikutveckling.
7. Vårt regelverk förenklas.
8. Vår tillsyn är riskbaserad.
9. Vår verksamhet bedrivs kostnadseffektivt.
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