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Trafikverksskolan 
i korthet

Trafikverksskolan i korthet
Trafikverksskolan är en resultatenhet tillhörande Trafikverket. Som resultatenhet bedriver vi vår 
verksamhet i en bolagsliknande form ledd av en styrelse som utsetts av Trafikverkets Generaldirektör.  
Vi lyder således under Trafikverkets vision och strategiska mål men är självständiga att verka fritt 
inom ramen för uppdraget – att genom en hållbar ekonomi leverera efterfrågade och aktuella  
utbildningar till Trafikverket samt privata väg- och järnvägsaktörer på den skandinaviska marknaden.

Ledning och organisation
Trafikverksskolans styrelse utses  
av Trafikverkets Generaldirektör, 
Lena Erixon. Vår styrelse bestod 
2019 av Bo Netz, ordförande  
(Trafikverket); Niclas Lamberg, 
ledamot (Trafikverket); Bente Tangen,  
ledamot (Jernbanedirektoratet); 
Amelie von Zweigbergk, ledamot 
(Zweig solutions AB); Jimmy  
Rosengren, ledamot (Academedia), 
Per-Arne Utbult, ledamot och 
arbetstagarrepresentant (Trafik-
verket). Styrelsen har i uppgift att 
säkerställa att Trafikverksskolans 
arbete är till största möjliga nytta 
för Trafikverket och branschen.  

Vision, värdegrund och  
värderingar 
Vår vision är att alla kommer fram 
smidigt, grönt och tryggt. Visionen 
bygger på de transportpolitiska 
målen och hur transportsystemet 
kan bidra till långsiktig hållbarhet i 
alla delar; socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt. En god tillgänglighet är 
nödvändig för att ett samhälle ska 
fungera, därför har vi ett ansvar  
att utbilda för att utveckla till- 
gängligheten på ett hållbart sätt.  
Vår värdegrund utgår från Den 
gemensamma värdegrunden för  
de statligt anställda. 

Styrelse

• Marknadsföring/sälj
• Kundkontakt

 
 

 
 
 
 

Verksamhets
styrning

• Utveckling av kurser
• Upphandling av kurser

• Kundstöd
• Planering

•  Lärare
•  Anläggning

               

-

Lärare  UtbildningsstödUtvecklingMarknad

RE-chef

• HR
• Kommunikation 
• Vaktmästeri 
• Utbildningssamordnare

• Ekonomi
• IT
• Fastighet
• Ledningssystem 
• Avtalsförvaltning

Vårt uppdrag
Vi levererar utbildningar och  
därtill relaterade varor och tjänster 
till Trafikverket samt väg- och 
järnvägsutbildningar till Trafikverket 
och övriga privata aktörer på den 
skandinaviska marknaden.

Våra mål:

Vi på Trafikverket är:

PÅLITLIGA ENGAGERADE MODIGA

•  Vi är ekonomiskt hållbara
•   Vi tillhandahåller  

systemlösningar i tiden
•  Vi är en attraktiv arbetsplats
•   Vi har spetskompetens inom  

vårt     utbildningsområde
•   Vi erbjuder moderna  

utbildningar som  
marknaden efterfrågar
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2019 i korthet

2019 i korthet

OMSÄTTNING  
OCH RESULTAT
Omsättningen uppgick 2019 till 140  
mkr (132) och rörelseresultat var -9,0 mkr (1,9).

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN 
Trafikverksskolan har under året påbörjat 
arbetet med 65 förbättringsåtgärder för  
att ta täten som utbildningsaktör inom  
infrastruktursektorn till årsskiftet 2020/2021.

= 87
ANSTÄLLDA 

2019

Not: (2018 års siffror inom parentes).

Ny lärplattform  
– kommer snart
Två kursadministrativa system  
ska bli till en helt ny lärplattform 
där digitala utbildningsmetoder 
blir en naturlig del av våra kurser.
Under året har en leverantör för 
en ny lärplattform upphandlats och 
migrering, implementering och 
konfigurering har påbörjats. 
Lärplattformen bidrar till att fler 
kan lära sig mer varsomhelst, 
närsomhelst. Lärplattformens 
namn blir Trafikverksskolan,  
helt enkelt.

HÅLLBARHET
  En sjuårsplan från maj 2019
  Tillsammans möjliggör vi varandra
  Fler utbildare
  Ekonomisk uppföljning/analys
  Interna inköpsrutiner
  Kursadministrativt system: LMS
  I samverkan brukas alla lokaler kontinuerligt
  Tydliga rutiner för bilpoolen
  ________________________________________
  ________________________________________

ATTRAKTIV  
ARBETSPLATS

  Tvärfunktionellt samarbete
  Målmedveten Kompetensutveckling
  Tydlig organisation och ledningssystem
  Förbättrad intern kommunikation
  Medarbetarskap
  Ergonomiska arbetsplatser
  Fler personalaktiviteter
  Aktuell krisplan
  Funktionella personalutrymmen
  ________________________________________
  ________________________________________

MILJÖER
  Nya möbler i våra klassrum
  Attraktiva utbildningsmiljöer
  Investera i fastigheterna
  Modern bangård
  Upprustad utemiljö
  Inbjudande samvarolokaler
  Rallarens verksamhet utvecklas
  Möjligheter till fysiska aktiviteter
  Uppfräschade järnvägsfordon
  ________________________________________
  ________________________________________

TILLSAMMANS 
I TRAFIKVERKET

  En tydligt kommunicerad prismodell
  Leverera efterfrågade utbildningar
  Gå i takt med portföljbeställningarna
  Tekniska och pedagogiska föregångare
  RE är en naturlig del av Nationella planen
  Självklar del i TRV:s utbildningsutveckling
  Informera om TS i centrala funktioner
  Öka användningen av TRV:s digitala verktyg
  ________________________________________
  ________________________________________

MODERNA 
UTBILDNINGAR

  Pedagogisk grund
  Blended learning är implementerat
  Modern teknik i våra klassrum
  YH, Universitet och GY är en del av TS
  Investera i Övningsanläggningen
  Utökning av simulatorer
  APP: Eventverktyget eMarketeer
  Ha relevanta distansutbildningar
  Tillgång till specialpedagog
  ________________________________________
  ________________________________________

KUNDFOKUS
  Kurser tillgängliga ett år i förväg
  Aktuellt utbildningsutbud i katalog
  Modern och lättnavigerad hemsida
  Filial på minst en ort utöver Ängelholm
  Kunden före mig själv!
  Tydliga leveransdatum till kund
  Intern och extern marknadsföring
  ”Sektorsdragare”
  Utbildningarna ges i rätt tid
  Förbättra fritidsutbudet
  ________________________________________
  ________________________________________

TRAFIKVERKSSKOLAN  
TAR TÄTEN TJUGOTJUGO!

FÖLJ MED OSS PÅ RESAN TILLBAKA TILL FRAMTIDEN!

Tillbaka till framtiden!

2019

+13%

10 468 (9 796)
kursdeltagare på 
lärarledda utbildningar

71 316 (49 677) 
kursdeltagare på 
digitala kurser

Nöjd Kund Index (NKI) 
uppgick under året till 

till 77 (76).

1 037 (948)
Lärarledda kurstillfällen.

505 (506)
Kurser i kursutbudet.

2020

Under året har fastigheten där all 
elutbildning bedrivs renoverats och 
byggts om för att göra rum för ny 
teknik och nya utbildningsplatser.  
I byggnaden har en helt ny simulator-
anläggning för tågklarerarutbildningen 
installerats. I huset kommer också 
olika tekniska lösningar för klassrums-
undervisning testas för att välja rätt 
teknik beroende på undervisning när 
våra övriga fastigheter renoveras.

Anläggningar  
och investeringar

NY I BRANSCHEN  
För branschens nya medarbetare 
har Trafikverksskolan under  
året genomfört utbildningar för 
blivande kontaktlednings-, signal-  
och bantekniker, lokförare, järn- 
vägsingenjörer och gymnasie-
ingenjörer i samarbete med 
Myndigheten för yrkeshögskolan, 
Lunds Tekniska Högskola och 
Ängelholms Gymnasieskola. 

77
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Organisationen

Organisationen
En del av Trafikverket
Vi är Trafikverkets utbildningsenhet. 
En stor del i vårt uppdrag är att 
tillhandahålla Trafikverkets interna 
kurser och utbildningar. Via en 
framarbetad portföljmodell arbetar 
vi för att skapa en kvalitativ och 
långsiktig kompetensförsörjning 
som gör myndigheten till en 
ansvarsfull samhällsutvecklare och 
en attraktiv arbetsgivare.

Trafikverksskolan som  
resultatenhet 
Som resultatenhet till Trafikverket 
utvärderas vi bland annat vårt på 
ekonomiska resultat. Till skillnad 
från Trafikverket är vi som 

resultatenhet därmed intäktsfinan-
sierad. Genom ett ekonomiskt 
hållbart och långsiktigt resultat 
samt en sund ekonomisk med- 
vetenhet skapar vi ett gott verk- 
samhetsresultat.

Styrelse
Trafikverksskolan styrs av en 
internstyrelseordförande med fullt 
ansvar för verksamheten. Till sin 
hjälp har ordföranden en rådgivande 
internstyrelse. Internstyrelsens 
uppdrag är att verka för planering, 
uppföljning och utveckling av vår 
verksamhet samt säkerställa att vårt 
arbete är till största möjliga nytta 
för Trafikverket och branschen. 
Internstyrelsen utses av Trafikverkets 

Generaldirektör. Vid styrelsemötena 
redogör Trafikverksskolans resultat-
enhetschef för aktuella ärenden som 
styrelsen sedan tar ställning till.

Med örat mot vägen och rälsen
I vår vardagliga verksamhet arbetar 
vi även nära den externa väg- och 
järnvägsbranschen. Vi strävar också 
efter regelbunden dialog med våra 
kunder, kursdeltagare, medarbetare, 
samarbetspartner och presumtiva 
intressenter. Denna tvåvägskommu-
nikation är mycket viktig för att vi 
ska kunna leverera utifrån ett 
hållbart och kvalitativt helhets- 
perspektiv och utvecklas i takt  
med samtiden. 

Fotot: Kasper Dudzik
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Ordförande  
har ordet

Trafikverkets hovleverantör  
av utbildning

En naturlig samverkans- 
partner för kompetensfrågor
I rollen som Trafikverkets utbild-
ningsenhet och leverantör av 
utbildningstjänster följer många 
möjligheter men också en del 
utmaningar för Trafikverksskolan. 
För att effektivisera Trafikverkets 
utbildningsverksamhet tog General-
direktör, med implementering den  
1 januari 2016, beslutet att  
Trafikverksskolan ska vara en 
resultatenhet med huvuduppdraget 
att utveckla och genomföra utbild-
ningar till Trafikverket och till den 
externa marknaden. 

Att Trafikverket ska beställa  
sina utbildningstjänster från 
Trafikverksskolan gör oss till 
naturliga samverkanspartners i 
frågor som rör kompetens. Under 
året har Trafikverket å ena sidan 
tvingats omfördela resurser och 
införa besparingar, vilket lett till 
minskade beställningar och bok-
ningar av kurser hos Trafikverks-
skolan. Eftersom högsta kapacitet 
på kursplatser inte uppnåtts som 
förväntat, påverkas försäljnings-
siffrorna negativt i jämförelse med 
utbildningsprognosen. Å andra sidan 
så fortsätter Trafikverket nyanställa 
i hög takt vilket inneburit en ökad 
efterfrågan på utbildning inom det 
området. Det är en utmaning för 
Trafikverksskolan att hantera dessa 
förändringar på bästa sätt och 
planera om för att tillgodose behov 
som dyker upp från andra håll än 
förväntat, även i framtiden.

Förtydliga portföljmodellen
Trafikverksskolans uppdrag att 
tillgodose Trafikverket med ut- 
bildning och utbildningstjänster  
har resulterat i den så kallade  
portföljmodellen. Trafikverksskolan 
och Trafikverkets avdelning HR 
kompetens, har nu arbetat aktivt 
med beställningar enligt modellen 
sedan 2017. Önskemål på förbätt-
ringsåtgärder finns både hos beställare 
och Trafikverksskolan. Båda parter 
behöver tillsammans tydliggöra 
modellen och beställningsförfarandet 
kopplat till bland annat beställ-
ningsunderlag, utveckling av kurser 
samt lärandemål. Vidare behöver vi 
utveckla finansieringsmodeller för 
att tillsammans skapa utbildningar 
med bästa effektmål.

Kapitaltillskott med både 
möjligheter och förväntningar
Under slutet av 2019 godkände 
Trafikverket ett kapitaltillskott till 
Trafikverksskolan, för upprustning 
av utbildningslokaler i Ängelholm. 
Tillskottet ska täcka kostnader för 
flera år av eftersatt underhållsarbete 
av byggnaderna på övningsanlägg-
ningen i Ängelholm. Satsningen 
påbörjades under våren 2019 och 
kommer innebära modernare och 
bättre anpassade lokaler som håller 
god standard, inte minst ur arbets-
miljösynpunkt. Kapitaltillskottet ser 
jag också som en förutsättning för 
att Trafikverksskolans verksamhet 
ska kunna ta nästa steg för ett ökat 
ansvar för kompetensförsörjningen 
i branschen i framtiden. 

Kapitaltillskottet ser jag 
också som en förutsätt-
ning för att Trafikverks-
skolans verksamhet ska 
kunna ta nästa steg  
för ett ökat ansvar för 
kompetensförsörjningen 
i branschen i framtiden. 
Bo Netz, styrelseordförande 

Ordförande har ordet
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Resultatenhetschefen 
har ordet

Tillsammans för  
hållbar kompetens

I dag är satsningarna på infrastruk-
turen större än någonsin. Tillskott 
av kapital från regeringen är ett 
faktum och med de ökade resurserna 
följer ett stort kompetensbehov.

Att vara en statlig enhet som ska 
verka under bolagsliknande former 
på marknadsmässiga villkor har 
sina utmaningar, där samhälls- 
ansvaret ska verka i symbios med 
bolagets resultatfokus. En ekvation 
som sällan har ett enkelt svar. 
Tydligt är dock att vi på Trafik- 
verksskolan tar ett stort ansvar  
för utbildningsfrågor för att bli  
fler som kan mer. 

Trafikverksskolan  
fortsätter att växa
Vi utbildar idag fler än någonsin och 
vi väljer att satsa på morgondagens 
kompetensbehov. Det är en hårfin 
balansgång att manna upp och  
möta branschens efterfrågan och 
samtidigt få ut mesta möjliga effekt 
på våra skattemedel. Utbildnings- 
lokalerna och den unika övnings- 
anläggningen i Ängelholm renoveras 
och byggs om för att bättre kunna 
utbilda både teoretiskt och praktiskt 
inom järnvägens olika delar. Samti-
digt utvecklas utbildningar och 
övningsstationer parallellt som vi 
stärker upp med kompetens inom 
nya tekniker och områden – allt för 
att möta det behov som finns idag 
och som förväntas komma imorgon.  

”Vi utbildar idag fler än 
någonsin och vi väljer att 
satsa för morgondagens 
kompetensbehov. Det är 
en hårfin balansgång att 
manna upp och möta 
branschens efterfrågan 
och samtidigt få ut mesta 
möjliga effekt på våra 
skattemedel.”
Tony Helm, resultatenhets chef

Tillbaka till framtiden
Tillbaka till framtiden är ett projekt 
där vi på Trafikverksskolan identi-
fierat och prioriterat 65 punkter i 
syfte att, utifrån kvalitativa utbild-
ningar, bli det naturliga valet som 
utbildningsanordnare till slutet av 
2020. Året då vi också fyller 65 år 
som utbildare inom järnvägssektorn. 
Projektets prioriterade huvud- 
områden är våra utbildningar, våra 
medarbetare, vår digitaliseringsresa 
och renovering av våra byggnader. 

Tillsammans skapar vi  
förutsättningar för att  
göra varandra bättre
Trafikverksskolan tar ett stort 
ansvar för att höja attraktiviteten 
och kompetensen inom branschen. 
Vi medverkar i olika samverkans-
forum och bedriver utbildning som 
exempelvis gymnasieingenjörs-
utbildningen tillsammans med 
Ängelholms Gymnasieskola och 
järnvägsingenjörsutbildningen med 
Lunds universitet. Vi är numera 
också ledande utbildningsaktör i 
Sverige med våra fyra Yh-utbild-
ningar för blivande signal-, ban- och 
kontaktledningstekniker samt 
lokförare. Det som nu behövs  
är att alla aktörer tar plats i förar-
hytten för kompetenståget, tar ett 
stadigt tag om reglaget och leder 
branschen från idé till handling.  
För det är tillsammans vi skapar 
förutsättningar för att göra  
varandra bättre.

Resultatenhetschefen har ordet
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Trafikverksskolans 
avdelningar

Trafikverksskolans avdelningar 
Trafikverksskolans resultatenhetschef, Tony Helm, är ytterst ansvarig för verksamheten i sin helhet. 
Till sin hjälp har han fem avdelningschefer som var och en ansvarar för Trafikverksskolans övriga 
avdelningar. Tillsammans bildar cheferna Trafikverksskolans ledningsgrupp.

Sektorsdragare för branschen
Chefsstab

Chefsstaben är resultatenhets- 
chefens avdelning där HR och  
kommunikation ingår. Under året 
har avdelningen utökats med den 
nya befattningen Yh-samordnare, 
som framförallt ansvarar för  
våra fyra Yh-utbildningar.

– I början av året beviljade Myndig-
heten för yrkeshögskolan samtliga 
utbildningar inom järnvägsteknik 
som vi ansökt om. Under hösten 
startade vi som enda utbildnings-
anordnare för järnvägstekniska 
utbildningar i Sverige, med 48 
fullsatta utbildningsplatser. Ett av 
många bevis på att vi axlar rollen 
som sektorsdragare, säger Tony 
Helm, resultatenhetschef. 

Digitaliseringsresan har  
bara börjat
Lärare

Läraravdelningen ansvarar för 
genomförandet av kurser och 
utbildningar inom järnväg på 
Trafikverksskolan i Ängelholm och 
på andra orter runt om i Sverige. 
Avdelningen är uppdelad inom de 
olika järnvägstekniska delarna ban, 
signal, fordon, trafiksäkerhet och el. 
Dessutom finns en specifik avdel-
ning utbildare inom tågklarerar- 
utbildningen och eldriftsledning 
som vi genomför åt Trafikverket. 

– Under året har stora delar av  
övningsanläggningen och kurslokaler 
i Ängelholm upprustats, inte minst 
med ny teknik och nya verktyg  

såsom projektorer, skärmar och  
simulatorer, för fler digitala ut-
bildningsmoment. Dessutom har 
utbildningsstaben utökats med  
ett tiotal utbildare för att kunna  
erbjuda fler kurstillfällen där  
behovet är stort. Sammantaget  
kommer förändringarna innebär 
nya pedagogiska möjligheter som  
gynnar kursdeltagarnas utveckling, 
säger Bo Inge Gustavsson, chef för  
läraravdelningen. 

Från lappa och laga till  
utveckla och bevara
Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning består av fem 
olika områden: ekonomi, IT, data-
skydd, avtalshantering, fastighets-
förvaltning samt ledningssystem där 
arbetsmiljö och säkerhetsstyrning 
ingår. Avdelningens främsta uppgift 
är att verka stödjande för medar-
betare internt på Trafikverksskolan. 
Under året har utmaningarna varit 
att fortsatt skapa en god ekonomisk 
medvetenhet inom organisationen, 
migrera och implementera den 
nya lärplattformen samt fastställa 
en ekonomisk långtidsprognos där 
bland annat renovering och upp-
rustning av våra utbildningslokaler 
finns med. 

– Digitalisering är ett av de stora 
fokusområdena i år. Vi har påbörjat 
arbetet med digitala bokföringsor-
der och digital arkivering. Vi har 
också ökat antalet e-fakturor från 
leverantörer och skickar numera 
även alla kundfakturor digitalt. 
Dessutom har vi skapat en avtals-

katalog för alla våra aktuella avtal. 
Digitaliseringsarbetet görs delvis ur 
miljösynpunkt men främst för våra 
kunders och medarbetares skull, 
säger Jessica Göransson, chef för 
Verksamhetsstyrning.

Riktade marknadsinsatser  
för varje ämnesområde
Marknad

Avdelningens huvuduppdrag är att  
optimera Trafikverksskolans försälj-
ning av utbildningsplatser. Detta 
innebär dels att genom olika mark-
nadsaktiviteter fylla våra kursplatser, 
dels att analysera vår omvärld för att 
ta reda på vilket utbud som behövs 
för att möta framtida utbildningsbehov. 
Gentemot presumtiva yrkeshög- 
skole- och högskolestuderande  
arbetar avdelning med känne- 
domsstärkande kampanjer för att 
öka attraktiviteten för järnvägs-
relaterade utbildningar och där- 
med få fler sökande. 

– För att nå ut med relevant  
information till våra olika mål- 
grupper med varierande behov och  
förutsättningar, har vi under året 
börjat arbeta mer med riktade  
kommunikationsinsatser för varje 
ämnesområde. Vi ser också möjlig-
heter att kunna bearbeta kunder 
mer automatiserat via vår nya 
lärplattform, säger Jenny Bjälkefors, 
chef för marknadsavdelningen.
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Trafikverksskolans 
avdelningar

Fokus på tillgänglighet  
och service
Utbildningsstöd

Avdelningen ansvarar för kund-
stödsfunktionen och Trafikverks-
skolans eget tryckeri samt för kurs-
planering med medarbetare på plats 
både i Ängelholm och Borlänge. 
Avdelningen ska tillhandahålla god 
service till Trafikverksskolans kunder 
och vara tillgängligt för frågor och 
stöd för att boka sig på rätt kurs. I 
arbetet ingår att tillgängliggöra 
rätt utbildningar i rätt omfattning. 
Även rätt geografisk kursplats är en 
viktig del, med en lokal som främjar 
lärande. I uppdraget ingår också att 
resurssätta kurser med såväl anställda 
som inhyrda eller upphandlade 
utbildare av hög kvalitet. 

– Vår kommande lärplattform har 
under året lett till förändrade 
arbetssätt för avdelningen. Det är 

mycket som kommer vara nytt, både 
för oss, våra kunder och kursdeltagare 
till en början. Men vinsterna med 
den nya lärplattformen är många 
och kommer skapa fler möjligheter 
och en större frihet för kunden 
inför, under och efter kursen, säger 
Cecilia Nelander Olsson, chef för 
utbildningsstöd. 

Från kursbeskrivningar  
till lärandemål
Utveckling

På utvecklingsavdelningen utvecklas 
och förvaltas alla Trafikverksskolans 
utbildningar, från administrativa 
kurser till utbildningar för väg-, 
järnväg- och färjerederibranschen. 
Utvecklingsavdelningen är indelad i 
tre olika enhetsområden; en teknisk, 
en administrativ och en produktions-
enhet för digitala utbildningslös-
ningar. Inom varje enhet arbetar ett 
antal utvecklare med expertkunskap 

inom sitt specifika ämnesområde. 
Avdelningen har som uppdrag att 
förse Trafikverkets medarbetare 
med de utbildningsbehov som  
efterfrågas, samt skapa relevanta  
utbildningar för väg- och järn- 
vägsbranschen.

– Digitala lösningar har legat i fokus 
även på vår avdelning under året. 
Våra utvecklingsansvariga har bland 
annat gått utbildning i att leda 
virtuella möten. Vi har även arbetet 
vidare med utformning av lärande-
mål med syfte att gå från ett lärande 
där deltagaren blir serverad kunskap, 
till att deltagaren aktivt lär sig själv, 
säger Malin Andersson, chef för 
utvecklingsavdelningen. 

Trafikverksskolans ledningsgrupp. Foto: Trafikverket.
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Verksamheten

Verksamheten – 65 år av erfarenhet

TILLSAMMANS FÖR  
HÅLLBAR KOMPETENS
Efter 65 år av erfarenhet fortsätter vi nu vår resa med 
projektet Tillbaka till framtiden. Ett projekt kantad av 
65 förbättringsåtgärder som kommer beröra allt från 
våra utbildningar och medarbetare till vår digitalise-
ringsresa och byggnader. Allt för att fortsätta vara 
ledande utbildningsaktör inom infrastruktursektorn och 
det naturliga valet för våra kunder även in i framtiden.

KUNDER 
Trafikverksskolan har över 300 kunder. Bland kunderna  
finns allt från stora aktörer såsom myndigheter och  
nationella järnvägsbolag till kommuner, konsulter och  
enskilda väg- och järnvägsentreprenörer.

VI UTBILDAR:
• Trafikverkets anställda
• Privata branschaktörer
• Nya i branschen

1955
SJ skolan

1988
Banskolan

2016
Trafikverksskolan

Utbildningscentrum
och Järnvägsskolan 
går ihop och bildar 
Trafikverksskolan

2006
Järnvägsskolan

Framtiden

Nu

Trafikverksskolan bildades 2016 efter en sammanslagning av 
Banverkets Järnvägsskolan och Vägverkets Utbildningscentrum. Då

TIDSLINJE

52  
Digitalt eller  
fysiskt på plats
Under 2019 höll Trafikverksskolan 
lärarledda utbildningar på 52 olika 
orter runt om i Sverige. Dessutom 
erbjöds ett 100-tal digitala kurser i 
kursutbudet för kompetensutveckling 
varsomhelst, närsomhelst. 

orter
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Kurser och utbildningar 
för Trafikverksanställda

Varje år levererar vi över 200 utbildningar till Trafikverksanställda, både digitalt och fysiskt,  
runt om på flera olika orter i Sverige. 

Några exempel på våra utbildnings-
områden för Trafikverksanställda är:

• Inköp och logistik
• Järnväg 
• Förarprövning
• Planering och samhällsutveckling
• Juridik och affärsmannaskap 
• IT och stödsystem
• Väg

Portföljmodellen
Portföljmodellen är framtagen av 
Trafikverkets centrala HR-funktion 
med syfte att överskådligt sam-
manställa Trafikverkets totala 
utbildningsbehov per ämnesområde. 
Idag finns tolv olika portföljer. Vilka 
utbildningar som ska finnas med 
i respektive portfölj beslutas av 
portföljens egen styrelse. Styrelsen 
leds av en ordförande som till sin 
hjälp bland annat har en portfölj-
förvaltare. I portföljstyrelsen ingår 
ordförande, Trafikverksskolan och 
HR kompetens (HRk), samt andra 
adjungerande deltagare.

Varje höst genomförs en stor  
utbildningsinventering av HRk för  
att fånga upp nya behov. Behovet 
sammanställs och lämnas sedan in 
till portföljstyrelsen som tar beslut 
om vilka nya kurser som ska ut-
vecklas, vilka befintliga kurser som 
ska förändras eller helt avvecklas. 
Därefter tar vi på Trafikverksskolan 
emot portföljbeställningarna och  

påbörjar utveckling, eventuell 
upphandling och planerar därefter 
in genomförandet. Vi tar dessutom 
emot utbildningsbeställningar  
löpande under hela året från  
Trafikverket. 

Lärtorget blir  
Trafikverksskolan
Under året har vi upphandlat en 
leverantör för en ny lärplattform 
som ska ersätta Lärtorget och det 
tidigare kursadministrativa systemet 
för externa väg- och järnvägskunder. 
Fokus har under hösten legat på 
migrering, implementering och 
konfigurering med målet att lansera 
Trafikverksskolans nya lärplattform 
under våren 2020. Namnet på 
lärplattformen blir Trafikverks- 
skolan, helt enkelt.

Teknikprojekt
Trafikverksskolans utvecklare  
sitter med i en rad olika teknik- 
projekt inom Trafikverket. På så  
vis kan vi fånga upp kommande 
utbildningsbehov tidigt och kurser  
vara färdigutvecklade så snart 
tekniken är klar att implementeras  
i anläggning och verksamhet.  
Projekt vi medverkar i är:

• Projekt ALEX
• Projekt Seriell kodare
• Projekt ERTMS
• NTL – Nationellt  

tågledningssystem 
• Ny tågklarerarutbildning
• Vision Zero 
• Besiktningsöversyn
• Repetitionsutbildningar för 

operativ personal inom  
VO Trafik.

Foto: Mostphotos 
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Utbildningar för privata  
väg- och järnvägsaktörer

Vi på Trafikverksskolan erbjuder närmare 250 specifika väg- och järnvägsutbildningar till privata 
aktörer inom infrastruktursektorn. Utbildningar inom järnväg genomförs bland annat på vår 32 hektar 
stora och helt unika järnvägsanläggningen i Ängelholm men även på andra orter. Våra vägutbildningar 
utförs främst av inhyrda konsulter runt om i Sverige.

”En bra balans med ett 
tydligt kursupplägg och 
en mix av kursdeltagare 
med olika bakgrunder. 
Kursledaren var mycket 
kunnig och visade  
ett stort engagemang.”
Kursdeltagare från 
Grundläggande vägunderhåll. 

Några exempel på våra tekniska 
utbildningar är:

• Kapning, slipning och termit-
svetsning

• Arbete på väg

• Att vistas i spår

• Vision Zero Academy

• Kontaktledning med Y-lina  
och hjälpkraft

• ERTMS

64 år som ledande leverantör 
av infrastrukturutbildningar
Kärt barn har många namn och 
genom åren har Trafikverksskolan 
haft många. Kärnverksamheten har 
dock alltid utgått från järnvägsteknik 
av olika slag. På övningsanläggningen 
i Ängelholm kan man besöka de 
gamla lokstallen från 1898 där 
Järnvägens Museum ligger idag och 
fortfarande utbilda sig i ställverk 
59 som används på en del platser 
längs den svenska järnvägen. Men 
man kan också gå kurser i den absolut 
senaste tekniken inom el, bana och 
signal. Med avstamp i historien banar 
vi vägen in i väg- och järnvägens 
högteknologiska framtid.

Foto: Hugo Kulas
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Ny i branschen  
 
Infrastruktursektorn är en växande bransch som redan idag är i stort behov av mer arbetskraft. Därför 
arrangerar vi på Trafikverksskolan även längre studiemedelsfinansierade utbildningar i samarbete 
med Lunds Tekniska Högskola, Myndigheten för yrkeshögskolan och Ängelholms Gymnasieskola. 
Viktiga samarbeten som alla bidrar till samhällsutvecklingen och ett närmare Sverige.

Järnvägsingenjör på LTH
Lunds Tekniska Högskola erbjuder 
i samarbete med Trafikverksskolan 
en treårig ingenjörsutbildning med 
inriktning mot järnväg. Utbildningens 
andra år är till största delen förlagd 
hos oss i Ängelholm. Här får de  
studerande både praktisk och  
teoretisk fördjupning inom de järn-
vägstekniska områdena ban, signal, 
el och tele, innan de väljer inrikt-
ning inför sista årets praktik och 
examensjobb.

Yrkeshögskola för järnvägs-
tekniker och lokförare
Under ett års heltidsstudier utbildar 
vi lokförare samt kontaktlednings-, 
signal- och bantekniker. Utbildningen 
drivs av Trafikverksskolan och 
finansieras delvis av Myndigheten 
för yrkeshögskolan. I vår unika järn-
vägsmiljö får de studerande färdig-
heter som ger mycket goda förut-
sättningar för relevant jobb direkt 
efter examen. Dessutom ger 
praktikdelen Lärande i arbete (LIA) 
utmärkta möjligheter för de 
studerande att få vidare kunskaper, 
färdigheter och bygga nätverk med 
framtida arbetsgivare.

– Jag har trivs superbra på utbild-
ningen. Dagarna är intressanta med 
en bra variation mellan praktik och 

”Utbildningen har gett en 
inblick i planeringsskeden 
och några av de många 
teknikerna inom järnväg. 
Detta är givande eftersom 
man får en förståelse om 
hur komplext järnvägen 
är. Dessutom har jag fått 
en mycket positiv bild av 
alla de utvecklingsmöjlig-
heter som finns inom 
branschen!”
Elin Sturesson, studerande  
järnvägsingenjör på LTH.

teori. Drygt halva utbildningen är 
dessutom förlagd ute hos järnvägs-
företagen där vi får praktisera att köra 
tåg på riktigt. Snart är studietiden 
över och jag och mina kurskollegor 
har då ett fantastiskt jobb som väntar, 
med en bra ingångslön i förhållande 
till den korta studietiden, säger Olof 
Wilhelmsson, blivande lokförare. 

Gymnasieingenjör med  
inriktning järnväg
Tillsammans med Ängelholms 
gymnasieskola har vi förmånen 
att erbjuda en helt unik utbildning 
genom ett fjärde tekniskt gymnasie- 
år med järnvägsinriktning. Utbild-
ningen som tar emot elever från hela 
landet leder till en examen som 
gymnasieingenjör. Efter examen kan 
studenterna söka vidare till högsko-
leingenjörsutbildningen eller arbeta 
som signal- eller spårprojektör hos 
Trafikverket eller någon av järn-
vägsbranschens konsultföretag.

– Vi har haft mycket bra och engage-
rade lärare som förbereder oss för 
arbetslivet. Att dessutom få vara ute 
på praktik och knyta kontakter är en 
enorm fördel när utbildningen är  
slut och arbetslivet väntar, säger 
Timothy Olofsson, nyutexaminerad 
gymnasieingenjör.
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Hållbarhetsrapport 
Smidigt, grönt och tryggt
Trafikverksskolans uppdrag är att 
genom en hållbar ekonomi leverera 
efterfrågade och aktuella utbildningar 
till Trafikverket samt till privata  
väg- och järnvägsaktörer på den 
skandinaviska marknaden. Detta 
ska göras utifrån visionen där alla 
kommer fram smidigt, grönt och 
tryggt och tillsammans med enga- 
gerade, på   litliga och modiga  
medarbetare. Med avstamp i  
visionen ska vi som resultatenhet 
till Trafikverket vara med och bidra 
till de transportpolitiska målen och 
en långsiktig hållbarhet i alla delar; 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 
En god tillgänglighet är nödvändig 
för att ett samhälle ska fungera, 
därför har vi ett ansvar att utbilda 
för att utveckla tillgängligheten på 
ett hållbart sätt. Tillvägagångssättet 
i vårt hållbarhetsarbete utgår från 
arbetsstrategin fyrstegsprincipen*. 

Socialt hållbarhetsarbete
Tänka om och optimera

Trafikverksskolans sociala håll- 
barhetsarbete omfattar såväl kurs-
deltagare som medarbetare. För att 
arbeta långsiktigt och med individens 
behov i centrum behöver vi tänka 
annorlunda. Våra kursdeltagares 
behov handlar främst om möjlighe-
ten att utbilda sig och kompetensut-
vecklas utifrån sina egna individu-
ella förut sättningar. Med tillgång  
till olika pedagogiska alternativ men 
också oberoende av tid och plats. 
Här kommer Trafikverksskolans 
nya lärplattform, som upphandlats 
under året, kunna bidra till att  
behoven tillgodoses. 

Infrastruktursektorn är i stort behov 
av fler personer som kan mer för att 
utveckla hållbara transportlösningar. 
Detta skapar också nya arbets- 

tillfällen både för entreprenörer, 
unga i starten av sin karriär och för 
oss på Trafikverksskolan. Under 
året har vi anställt 15 nya medar-
betare varav 9 nya utbildare. Vi är 
och kommer vara en viktig ak-
tör, både vad gäller att skapa nya 
arbetstillfällen inom verksamheten 
men framför allt som leverantör av 
utbildningslösningar som kompe-
tensutvecklar och förser branschen 
med nya medarbetare. Under 2019 
var Trafikverksskolan exempelvis 
den enda utbildningsanordnare i 
Sverige att starta yrkeshögskoleut-
bildningen inom tre olika järnvägs-
tekniska områden och med samtliga 
studieplatser fyllda. 

Ekologiskt hållbarhetsarbete
Liksom alla Sveriges myndigheter 
lyder vi under svensk lag där bland 
annat miljöbalken, EU:s kemikalie-

14 

*Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den är vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar.

1.
Tänk om

2.
Optimera

3.
Bygg om

4.
Bygg nytt

1.
Tänk om

Överväga åtgärder 
som kan påverka behovet 

av transporter och 
resor samt valet av 

transportsätt.

2.
Optimera

Genomföra åtgärder 
som medför ett mer 
e�ektivt utnyttjande 

av den befintliga 
infrastrukturen.

3.
Bygg om

Vid behov begränsade 
ombyggnationer.

4.
Bygg nytt

Genomförs om behovet 
inte kan tillgodoses i de tre 
tidigare stegen. Det betyder 

nyinvesteringar och/eller 
större ombyggnads-

åtgärder.
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lagstiftning och avfallsförordningen 
ingår. Vi följer också Trafikverkets 
miljöpolicy och vi ska vara certi-
fieringsbara genom att bedriva vår 
verksamhet efter erkända svenska 
miljöledningssystem. Dessutom 
arbetar vi aktivt med att säkerställa 
att våra medarbetare har en  
aktuell, och för branschen relevant, 
miljöutbildning genom en årlig 
genomgång av Trafikverksskolans 
eget miljöledningssystem. Vi ställer 
också krav på våra samarbetspart-
ners och leverantörer att respektera 
våra riktlinjer vid upphandling och 
undertecknade av avtal. 

Tänka om och bygga nytt
Vi strävar ständigt efter att förlägga 
utbildningar på flera olika orter, 
närmare kursdeltagaren, vilket gör 
att färre behöver förflytta sig långt 
för att gå en utbildning. Vår digitali-
seringsresa och införandet av den 
nya lärplattformen kommer också 
bidra till ett närmare Sverige eftersom 
fler kan kompetensutvecklas varsom-
helst, närsomhelst. Dessutom 
möjliggör lärplattformen att allt 
mer kursmaterial digitaliseras vilket 
minskar pappersförbrukningen. 

15 

 2019 2018 2017

Fjärrvärme av 95 % återvunnen energi (MWh) 2 066 2 207 2 343 

Elförbrukning av 63 % förnybara energikällor (kWh) 1 343 960 1 441 914 1 530 000 

Vattenförbrukning (m3) 2 274 2 952 4 200

Pappersförbrukning (ton) 4,4 4,3 4,4

Flygresor (antal) 254 309 207

Tågresor (antal) 447 316 241

Bilresor med hyrbil (antal) 23 22 28

Utbildningar på annan ort  
(% av totalt antal genomförda kurser) 40 34 33

Ekonomiskt hållbarhetsarbete
Som resultatenhet ansvarar vi själva 
för att skapa en sund ekonomisk 
grund. Därför är det viktigt att 
alla våra medarbetare har en god 
ekonomisk medvetenhet och att vi, 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv, 
gör smarta, långsiktiga och hållbara 
val. Även investeringar kan vara 
ett smart val så länge det görs med 
ett långsiktigt perspektiv och alltid 
med syfte att främja vår kärnverk-
samhet – att leverera kvalitetsut-
bildningar till våra många kunder.

Optimera och bygga om 
Arbetet med att på avdelningsnivå 
transparent beskriva våra vägval, 
beslut och prioriteringar som ger 
ekonomiskt sunda och hållbara 
resultat har påbörjats under 2019 
och kommer fortsätta under 2020. 

Underhållsplanen för våra byggnader 
fastställdes under året och renove-
ringen av Hus E, där vi bedriver våra 
el-utbildningar, avslutades. Vi kommer 
fortsätta underhållsarbetet av våra 
byggnader kommande år med målet 
att främja arbetsmiljö och kunna 
hysa våra lokala kursdeltagare under 
många år framöver.  

Framtidens hållbarhetsarbete
I takt med att krav och förutsätt-
ningar förändras så måste vi utvecklas 
för att bibehålla gröna hållbarhets-
perspektiv och arbetssätt. Därför 
kommer vi arbeta aktivt med att 
regelbundet kartlägga vårt strategiska 
miljöarbete för att definiera tydliga 
mätbara mål. Miljö- och hållbar-
hetsarbetet ska genomsyra hela 
vår verksamhet från utbildning till 
administration och förvaltning.

Med utgångspunkten i vår vision 
där alla kommer fram smidigt, grönt 
och tryggt ska även kursdeltagarens 
utbildningsresa genomsyras av 
visionen. Utbildningen ska genom-
föras smidigt där kursdeltagaren 
själv ska kunna välja tid och plats 
för sin kompetensresa. Kompetens-
resan blir också grönare genom 
digitala verktyg och metoder som 
inte kräver tryckt kursmaterial eller 
resor till kursorter på andra sidan 
landet. Sist men inte minst ska den 
fortsatt vara trygg och säker med ett 
kvalitetssäkrat kursmaterial. Och 
när utbildningen genomförs i en 
väg- eller järnvägsanläggning görs 
detta alltid enligt våra omfattande 
säkerhetsrutiner.

Trafikverksskolans miljöpåverkan i siffror
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Ekonomisk redovisning
Fleråröversikt
Siffrorna redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges

Resultaträkning
Siffrorna redovisas i i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. 
 Not 2019 2018 

Nettoomsättning – externa affärer  57 813 53 236
Nettoomsättning – internt Trafikverket  79 783 78 266
Bidrag  2 182 431
Nettoomsättning 2 139 778 131 933
Personalkostnader 3 -67 968 -54 019
Fastighets- och lokalkostnader  -7 350 -7 235
Övriga rörelsekostnader  -70 953 -66 308
Avskrivningar enligt plan 4 -2 540 -2 465
Rörelsekostnader   -148 811 -130 027
Rörelseresultat   -9 033 1 906
Finansiella intäkter  33 17
Finansiella kostnader  0 0
Resultat efter finansiella poster   -9 000 1 923
Bokslutsdispositioner  2 899 -481
Resultat före skatt   -6 101 1 442
Skatt  0 -317
Årets resultat  -6 101 1 125

2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 139 778 131 933 118 178 92 320

Rörelseresultat (tkr) -9 033 1 906 9 654 9

Årets resultat (tkr) -6 101   1 125 5 658 29

16 
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Balansräkning
Siffrorna redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. 

Tillgångar  
 Not 2019 2018 

Anläggningstillgångar
Byggnader och mark  12 872 14 004 
Maskiner och inventarier  8 420 3 733
Pågående anläggningar  3 927 182
Summa anläggningstillgångar 5 25 219 17 919

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 6 16 951 18 256
Övriga kortfristiga fordringar  2 311 1 546
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 1 665 626
Summa omsättningstillgångar   20 927 20 428

Kassa, postgiro och bank  33 885 9 832 
SUMMA TILLGÅNGAR   80 031 48 179
   
Eget kapital och skulder      
Internt kapital (inkl reservfond)  33 198 2 198
Balanserat resultat  17 534 16 409
Periodens resultat  -6 101 1 125
Summa eget kapital 8  44 631 19 732

Obeskattade reserver 9 0 2 899
Avsättningar 10 704 0

Långfristiga skulder  0 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 11 24 605 17 247
Övriga kortfristiga skulder  836 979
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 9 255 7 322
Summa kortfristiga skulder   34 696 25 548 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   80 031 48 179

Förslag till vinstdisposition, tkr

Följande vinstmedel står till förfogande:  
Balanserade vinstmedel  17 534
Årets förlust  -6 101
  11 433
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning  11 433

17 
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 2019 2018 2017 2016

Rörelsemarginal (%) -6,5 1,4 8,2 0,0

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 4,2 6,0 5,8 6,2

Soliditet (%) 55,8 45,6 41,9 37,2

Avkastning på eget kapital (%) -18,3 5,1 27,6 0,2

Personalkostnader/nettoomsättning (%) 49,0 41,0 37,0 46,0

Avskrivningar/nettoomsättning (%) 2,0 2,0 2,0 3,0

Definitioner nyckeltal       

Nyckeltal

   
    
Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen.

Kapitalomsättningshastighet, ggr Nettoomsättning i förhållande till sysselsatt kapital. 

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på eget kapital, % Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Personalkostnader / nettoomsättning, % Personalkostnader i förhållande till nettoomsättning

Avskrivningar / nettoomsättning, % Avskrivningar i förhållande till nettoomsättning
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Ekonomisk  
redovisning

 
Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges
  
    
Not 1.  Redovisningsprinciper 

Trafikverksskolans årsrapport är upprättad enligt de principer och förordningar som är aktuella för statliga myndigheter.
     
Intäkter     
Försäljning av kurser och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas  
netto efter moms och rabatter.
     
Prissättning     
Prissättningen är enhetlig mellan interna- och externa kunder. Priset för en kurs bestäms utifrån kostnad för kostnad för  
genomförande med tillägg för önskat påslag. 
     
Värderingsprinciper     
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om ej annat anges.
     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar vars anskaffningsvärde överstiger 50 tkr samt vars ekonomiska livslängd är 3 år eller längre,  
definieras som materiell anläggningstillgång.
De är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas 
nyttjandeperiod.
     
Fordringar     
Fordringar har tagits upp, till de belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering för osäkra fordringar har gjorts efter  
individuell bedömning.
     
Pensionsförpliktelser     
Avsättningar har gjorts enligt Trafikverkets och Statens Pensionsverks direktiv för personal som tagit ut förtida  
hel- respektive del-pension.

Not 2.   Nettoomsättning   2019           2018

Utbildning och konsult  126 934 121 760 
Övriga intäkter   12 844 10 173 
Summa   139 778 131 933

Not 3.  Anställda 2019 2018

Antal tillsvidareanställda per 31/12 82 72
Varav kvinnor 33 26
Varav män 50 46
 

Not 4.  Avskrivningar fördelad funktion 2019 2018

Byggnader  -1 766 -1 861
Tekniska anläggningar -273 -175
Inventarier och verktyg -501 -429
Anläggningar    
Summa -2 540 -2 465
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Not 5. Anläggningstillgångar 2019 2018

Byggnader och mark    
Ingående anskaffningsvärde 78 727 78 727
Årets anskaffning 634 1
Utrangering/Nedskrivning  
Försäljning    
Utgående anskaffningsvärde 79 361 78 727
    
Ingående avskrivningar -64 723 -62 863
Årets avskrivningar -1  766 -1 861
Utrangering/Nedskrivning    
Försäljning  
Utgående avskrivningar -66 490 -64 723
    
Utgående redovisat värde byggnader och mark 12 872 14 004
    
Tekniska anläggningar    
Ingående anskaffningsvärde 14 953 14 953
Årets anskaffning 1 841 
Utrangering/Nedskrivning -23 
Försäljning  
Utgående anskaffningsvärde 16 772 14 953
     
Ingående avskrivningar -14 171 -10 561
Årets avskrivningar -273 -175
Utrangering/Nedskrivning 23 -3 435
Försäljning  
Utgående avskrivningar -14 421 -14 171
     
Utgående redovisat värde tekniska anläggningar 2 351 783
    
Inventarier och verktyg    
Ingående anskaffningsvärde 15 685 15 637
Årets anskaffning 3 620 49
Utrangering/Nedskrivning -424 
Försäljning    
Utgående anskaffningsvärde 18 881 15 685   
 
Ingående avskrivningar -12 735 -12 306
Årets avskrivningar -501 -429
Utrangering/Nedskrivning 424 
Försäljning    
Utgående avskrivningar -12 812 -12 735   
 
Utgående redovisat värde inventarier och verktyg 6 069 2 950
    
Pågående anläggning 3 927 182
    
Utgående redovisade anläggningstillgångar 25 219  17 919
     

Ekonomisk  
redovisning

20 



21

  21   

Ekonomisk  
redovisning

Not 6. Kundfordringar 2019 2018

Kundfordringar, externa 7 407 8 464
Kundfordringar, interna 9 878 10 177
Reserv för osäkra kundfordringar -334 -385
Summa 16 951 18 256
    
 
Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019 2018

Upplupna intäkter 522 69
Förutbetald service avgifter 586 152
Förutbetalda kostnader 557 405
Summa 1 665 626
    
 
Not 8. Eget kapital 
Ett kapitaltillskott har tillförts Trafikverksskolan under 2019 om 31 000 tkr.     
 
Not 9. Obestkattade reserver 2019 2018

Periodiseringsfond 0 2 899

Not 10. Avsättningar 2019 2018

Avsättning pension 704 0

Not 11. Leverantörsskulder 2019 2018

Leverantörsskulder, externa 13 166 9 441
Leverantörsskulder, interna 11 439 7 806
Summa 24 605 17 247

Not 12. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019 2018

Upplupna löner och semesterlöner 3 738 2 451
Upplupna sociala avgifter 2 043 1 157
Övriga upplupna kostnader 1 341 1 126
Förutbetalda intäkter 2 133 2 588
Summa 9 255 7 322

    

  

    

Årsrapportens undertecknande

Ängelholm 2020-02-12

Bo Netz
Ordförande
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Styrelse och    
ledningsgrupp

Styrelsen

Ledningsgruppen

Bo Inge Gustavsson, 
avdelningschef  
lärare

Tony Helm,  
resultatenhetschef

Malin Andersson,  
avdelningschef 
utveckling

Jenny Bjälkefors,  
avdelningschef 
marknad

Cecilia Nelander 
Olsson,  
avdelningschef  
utbildningsstöd

Jessica Göransson 
avdelningschef 
verksamhetsstyrning

Jimmy Rosengren, 
ledamot  
(Academedia) 

Amelie von Zweigbergk, 
ledamot  
(Zweig solutions AB)

Bente Tangen,  
ledamot  
(Jernbanedirektoratet)

Niclas Lamberg, 
ledamot  
(Trafikverket)

Bo Netz,  
ordförande  
(Trafikverket)

Per-Arne Utbult, 
ledamot och arbets- 
tagarrepresentant 
(Trafikverket)



Trafikverket Trafikverksskolan, Box 1262, 262 24 Ängelholm 
Besöksadress: Banskolevägen 11, Ängelholm och  
Röda vägen 1, Borlänge
Telefon: 010-124 30 30 Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverksskolan.se
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