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Samverkansavtal Trafik Stockholm Underavtal A - Ekonomi
Detta underavtal är en integrerad del av Samverkansavtal Trafik Stockholm.
För detta underavtal gäller även parternas rättigheter och skyldigheter enligt
Samverkansavtal Trafik Stockholm. Detta underavtal beskriver kostnader och
dess fördelning för Trafik Stockholm.

§1.

Kostnadsfördelning

§1.1.

Kostnader som part har för Trafik Stockholm utöver beslutad årsbudget står
vardera Part för själva om inte särskilt beslut tas av Trafik Stockholms
Styrelse.

§1.2.

Kostnaden för Trafik Stockholm fördelas mellan parterna enligt
fördelningsnyckel som beräknas årligen för kommande verksamhetsår. För
verksamhetsår 2021 beräknades fördelningen vara 75% Trafikverket, 25%
Stockholm Stad.

§2.

Budget

§2.1.

Budget och kostnadsfördelning redovisas i Verksamhetsplanen. Budget
och kostnadsfördelning mellan Parterna beräknas årsvis och baseras på
kalenderår.

§2.2.

I budgeten ska det framgå hur kostnaden fördelas mellan Parterna.

§3.
§3.1.

Ekonomihantering
Redovisningsåret omfattar månaderna januari till och med december.
Fakturering sker i förskott för kommande helår. Fakturans belopp för
verksamhetsåre 2021 motsvarar 25% av Trafikverkets budget för Trafik
Stockholms verksamhet. Under tertial tre görs en avstämning av förbrukad
budget. Eventuella diskrepanser på fakturerat belopp justeras i samband
med näst kommande års fakturering.

§3.2.

Samtliga fakturor har betalningsvillkor trettio (30) dagar netto.

§3.3.

Ekonomihanteringsrutin beslutas av Trafik Stockholms Styrelse och
reglerar hur ekonomihantering och reglering mellan parterna sker praktiskt.

§3.4.

Rutinen för ekonomihantering ska ge enhetschefen/
verksamhetssamordnaren möjlighet att följa upp verksamheten löpande.
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§4.

Lokalkostnader

§4.1.

Trafikverket tillhandahåller lokaler för Trafik Stockholms verksamhet till
självkostnadspris. Lokalkostnaderna faktureras i samband med övriga
kostnader.

§4.2.

Kostnaderna för lokalerna baseras varje år på Trafikverkets
Basutrustningspåslag (BAS) som för år 2021 beräknats till 70 kr anställd
och timma för administrativ personal och 49 kr per anställd och timma för
operativ personal.

§4.3.

Det som ingår i lokalkostnaderna för Parterna i Trafik Stockholm är enligt
Trafikverkets Basutrustningspåslag som för 2021 var, förutom lokalhyra,
arbetsplatsservice enligt nedan lista samt IT som omfattar den infrastruktur,
programvara och utrustning som används i administrativa syften samt
användarstöd. Fullständiga listor och villkor återfinns i Trafikverkets
dokument Omfattning av arbetsplatsservice och IT som ingår i BAS
Arbetsplatsservice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalvård - Städning, hygienmaterial, fönsterputs och golvvård
Post och paket – Hantering av post och paket inklusive porto
Kontorsmaskiner – tillhandahållande av toner och papper i skrivare
Kontorsmaterial – enligt standardsortiment
Reception/besöks- och leveransmottagning
Mötesservice – hantering av mötesrum och teknisk utrustning
Inomhusmiljö – skötsel av möbler, växter och konst/dekoration
Förfriskningar – anskaffning av kaffe/te och frukt
Avfall – hantering av återvinningsmaterial som t.ex. papper, metall och
glas
Säkerhet – hantering av bevakning, larm, tillträdesskydd, lås och
brandskydd
Lokalplanering och flyttar
Representant mot fastighetsägaren – kontakt med fastighetsägaren för
att säkerställa lokalens funktion
Utemiljö – flaggning och skötsel av utemöbler
Fastighetsskötsel – mindre reparationer
Poolbil och tillhörande parkering – gäller endast vissa adresser (definition
finns beskriven i Trafikverkets dokument TDOK 2013:0460)
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§5.
§5.1.

§6.
§6.1.

Ersättning till Part
Part ska bidra med information till Trafik Stockholm i enlighet med
Samverkansavtal Trafik Stockholm utan någon ersättning från samarbetet. I
undantagsfall kan Trafik Stockholm välja att ersätta Part för sådan
information specifikt.

Revidering av Underavtal
Kostnadsfördelning enligt § 1 i detta Underavtal ska revideras inom 1 år.

Av detta Underavtal är två (2) exemplar upprättade där Parterna mottagit
varsitt.
Ort och datum

Ort och datum

För Trafikverket

För Stockholm stad

…………………………….
Ingrid Frimanzon Ek
Chef Trafikledningsområde Öst

………………………………….
Gunilla Glantz
Förvaltningschef Trafikkontoret

