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Vad har upphandling betytt för 
de anställda 

Kerstin Ahlberg, Stockholms Universitet  



Vad har upphandling 
betytt för de anställda? 
Svensk Kollektivtrafik och Svenska 

Färdtjänstföreningen den 17 maj 2016 

 

Kerstin Ahlberg Institutet för social civilrätt 



Vad vet vi om verkligheten? 

● Återkommande uppmärksamhet i medierna (t.ex. nya 

färdtjänstavtalet i Stockholm, tågstrejken 2014) och… 

● …samstämmiga vittnesmål från fackförbund och 

arbetsgivarorganisationer (t.ex. transportbranschen, 

städbranschen)... 

● …visar att konkurrensen om de offentliga kontrakten 

medför en ökande press på arbets- och 

anställningsvillkoren.  

● Ingen empirisk akademisk forskning om omfattningen. 

● Forskning om juridiken kring upphandling och 

arbetsvillkor. 

 

Kerstin Ahlberg Institutet för social civilrätt 



Flera faktorer samverkar 

● Arbetskraftskostnaderna betydelsefulla för anbudets 

konkurrenskraft oavsett tilldelningskriterium. 

● I vissa branscher särskild press på arbets- och 

anställningsvillkor genom utländsk konkurrens. 

● Osäkerhet om i vilken mån upphandlingslagstiftningen 

tillåter upphandlande myndigheter att ta hänsyn till 

arbetstagarnas villkor. 

● Politisk oenighet om huruvida det är lämpligt att göra 

det. 

● Den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på 

reglering genom privaträttsliga kollektivavtal. 

 

Kerstin Ahlberg Institutet för social civilrätt 



Den svenska arbetsmarknadsmodellen 

● Lön regleras uteslutande genom kollektivavtal. 

● Kollektivavtalsreglerade tjänstepensioner och andra 

försäkringar viktig del av välfärdssystemet. 

● Ingen undre gräns för lönen hos arbetsgivare som inte är 

bundna av kollektivavtal. 

● Inga krav på tjänstepension eller andra försäkringar hos 

arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. 

● Ingen utomstående tillsyn av anställningsvillkoren hos 

arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. 

 

Kerstin Ahlberg Institutet för social civilrätt 



Exempel på konsekvenser: 

● Löner som inte går att leva på. 

● Ingen tjänstepension. 

● Dåligt försäkringsskydd. 

● Bristande skydd för utländsk arbetskraft. 

● Brister i arbetsmiljön. 

● Ur arbetsgivarnas perspektiv: Osund konkurrens. 

 

Kerstin Ahlberg Institutet för social civilrätt 



Andra effekter av prispressen  

● Anställningen hotad vid varje ny upphandling. 

● Ingen självklar rätt att få fortsatt jobb hos ny leverantör.  

● Uppsägningar ”för säkerhets skull”. 

 

Kerstin Ahlberg Institutet för social civilrätt 



Ett helhetsperspektiv  

● Arbets- och anställningsvillkor kan också ha betydelse för 

kvaliteten på tjänsten. 

● I ett längre perspektiv kan konkurrens med undermåliga 

arbets- och anställningsvillkor undergräva den svenska 

arbetsmarknadsmodellen. 

 

Kerstin Ahlberg Institutet för social civilrätt 



Sociala aspekter i 
upphandlingen 

Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten  



Sociala aspekter i 
upphandling 
Svensk Kollektivtrafik och svenska 
färdtjänstföreningen  17 maj 2016  

Lisa Sennström 



Bakgrund 
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 Ett samlat 
upphandlingsstöd på 
Konkurrensverket 2014 

 Miljöstyrningsrådet 

 Kammarkollegiet 

 Vinnova 

 1 september 2015 bildades 
Upphandlingsmyndigheten 



Vi erbjuder 
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Helpdesk 

Nyhetsbrev 

 Konferenser & seminarier 

Matnyttig webbplats med: 

 Nyheter 

 Vägledningar 

 Kriteriebibliotek & 
wizard 

 Frågor & svar 

 Webbutbildningar 

 Nyttokalkylatorer m.m. 

Besök upphandlingsmyndigheten.se 



Varför socialt ansvarsfull upphandling? 

15 

Möjligheten att ta sociala hänsyn vid upphandling hänger 
samman med den politiska utvecklingen inom EU 

Offentlig upphandling ett av flera styrmedel som kan 
användas för att nå sociala mål 

 En central del vid framtagandet av de nya 
upphandlingsdirektiven var att underlätta för 
upphandlande myndigheter att ta (miljö och) sociala 
hänsyn 



Exempel på socialt ansvarsfull 
upphandling 

  

 Arbetstagares rättigheter, t.ex. villkor  nivå med 
kollektivavtal, arbetsmiljö, grundläggande rättigheter, krav på 
personalövertagande 

 Sysselsättningsmöjligheter, t.ex. anställning av unga eller 
arbetslösa personer 

 Social integration, t.ex. inkludering av utsatta grupper i 
samhället.  

 Lika rättigheter och möjligheter, t.ex. likvärdig service och 
rättvis fördelning av resurser mellan män och kvinnor 

 Tillgänglighet och universell utformning, t.ex. tillgänglighet 
till offentliga byggnader, kommunikation, transportmedel 

 Rättvis handel, t.ex. Fairtrade 

 



Miljö-, social- och arbetsrättsliga 
hänsyn i de nya 
upphandlingsdirektiven 
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Möjligheterna att ta miljö-, social- och arbetsrättsliga 
hänsyn ges en mer framträdande roll i 2014 års 
upphandlingsdirektiv.  

 EU-lagstiftarens avsikt att krav på miljö- social- och 
arbetsrättsliga hänsyn bör integreras i offentliga 
upphandlingar, vilket kommer till uttryck i såväl skälen 
som i artiklar.  

 Flera bestämmelser rör hållbar upphandling. En central 
bestämmelse är artikel 18.2 om principer för 
upphandling. 



Villkor i nivå med svenska 
kollektivavtal vid upphandling 
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 Inte tillåtet att kräva 
bundenhet av kollektivavtal. 

 Möjligt att kräva villkor i nivå 
med svenska kollektivavtal för 
tjänster och 
byggentreprenader som 
utförs i Sverige. 

 Rapport Konkurrensverket 

 Statlig utredning om 
Upphandling och villkor enligt 
kollektivavtal, SOU 2015:78 



Målsättningsparagrafen kompletteras 
med arbetsrättsliga hänsyn 

19 

 ”En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, 
sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig 
upphandling om upphandlingens art motiverar detta.” 

 Innehåller inte något åliggande för upphandlande 
myndigheter att de ska ställa miljö- och sociala krav. 

 ”Kan rättsligt ifrågasättas om det finns behov av att 
bibehålla bör-regeln.”  



Särskilda kontraktsvillkor 
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 ”En upphandlande myndighet får ställa särskilda 
miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för 
hur ett kontrakt ska fullgöras. Sådana villkor kan avse att 
leverantören ska följa de särskilda bestämmelser som 
gäller där arbetet utförs. 

Av 2- 5 §§ framgår att en upphandlande myndighet i vissa 
fall är skyldig att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor.” 



Särskilda arbetsrättsliga villkor 
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 ”En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, 
ställa särskilda arbetsrättsliga villkor för fullgörande av 
kontrakt i form av lön, semester och arbetstid, försäkringar 
och tjänstepension […]” 
 Nivåerna ska ange de lägsta nivåer som följer av ett 

centralt kollektivavtal. Villkoren ska dock alltid minst 
motsvara de nivåer som följer av lag. 

 Om nivåerna inte kan fastställas föreligger ingen 
skyldighet att ställa villkoret.  

 Motsvarande villkor i central kollektivavtal ska 
accepteras. 

 Är utstationeringslagen tillämplig ska kontraktet 
fullgöras i enlighet med motsvarande villkor enligt 
denna lag. 

 



Praktiska frågeställningar 
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 Tillgänglighet av 
kollektivavtal. 

 Identifiering av aktuellt 
kollektivavtal. 

 Identifiering av vilka villkor 
som ska efterfrågas. 

Uppföljning av krav och 
villkor. 
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 Pilotprojekt: arbets- och anställningsvillkor för förare i 
nivå med kollektivavtalet i branschen 

 Expertgrupp bestående av parterna, berörda 
myndigheter och upphandlande myndigheter 

 Vägledning för uppföljning, kontrollformulär, 
åtgärdsplansmall 



Arbets- och anställningsvillkor för 
taxiförare 
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 ”Leverantören ska vid kontraktets utförande iaktta särskilda 
arbets- och anställningsvillkor gentemot förarna. Villkoren utgår 
från delar av centrala kollektivavtalet i branschen mellan 
Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens 
Arbetsgivareförbund – Taxiavtalet- förare.” 
 Nivåerna justeras på Upphandlingsmyndighetens webbplats 
 Villkoren omfattar även underleverantörer, dock ej 

ensamåkare 
 Villkoren är miniminivåer – förmånligare villkor får alltid 

erbjudas  
 Leverantören är skyldig att redovisa hur villkoren efterlevs, 

samt möjliggöra inspektioner   
 Villkoren måste vara kopplade till en sanktion som är 

proportionerlig och avskräckande i förhållande till sitt syfte 



Omfattning av villkoren 
 Arbetstid 

 Ordinarie arbetstid 

 Reducering av arbetstid 
vid helgdagar 

 Arbetstidens förläggning 

 Tidrapporter 

 Förläggning av fridagar 

 Avlöning 

 Månadslön för förare med 
ordinarie arbetstid om 4o 
respektive 38,25 timmar, 
samt timanställd förare 

 Ersättning vid övertid och 
obekväm arbetstid 

 Semester 
 Semester 
 Semesterlön 

 Permission 

 Försäkringar och pension 
 Sjukförsäkring, försäkring 

vid arbetsbrist, 
arbetsskadeförsäkring, 
försäkring vid dödsfall, 
försäkring vid 
föräldraledighet 

 Avsättning till 
tjänstepension 
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Vägledning för uppföljning 
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Hur bör leverantörer som har kollektivavtal hanteras? 

När bör uppföljningen ske? 

 Vem ska genomföra uppföljningen? 

Hur bör underleverantörer hanteras? 

 Blir personuppgiftslagen tillämplig vid kontroller av 
lönespecifikationer? 

Hur bör ensamåkare hanteras? 

Hur bör uppföljningen gå till?  



Tack för idag! 
lisa.sennstrom@uhmynd.se  



Diskussion 

Diskussion o frågor kring sociala aspekter i 
upphandling 

 



Överprövningar; behov eller 
missnöje? 

Joanna Olsson, Kammarrätten i Stockholm 
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Disposition 

 

• Kammarrättens roll och 

organisation 

 

• Processen i upphandlingsmål 

 

• Principer vid prövning av 

upphandlingsmål 

 

Upphandlingsseminarium 160517 
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Kammarrätten är en förvaltningsdomstol 

Kammarrättens uppgift: 

• lösa tvister mellan enskilda 

personer, företag, 

organisationer med flera och 

någon del av samhällets 

offentliga förvaltning såsom 

exempelvis stat och kommun 

(det allmänna).  
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Snabbfakta om Kammarrätten i Stockholm 

• Den största av Sveriges fyra kammarrätter 

• Domkrets: Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västmanlands län  

• Anslag 2016: 186 miljoner kronor 

• Inkomna mål 2015: Cirka 19 500 

• Avgjorda mål 2015: Cirka 19 300 

• Balanserade mål 2015: Cirka 7 210 

• Anställda: Cirka 220, varav cirka 160 jurister 

• Kammarrättspresident: Thomas Rolén 

• Övrigt: Migrationsöverdomstol 

• Prejudikatsinstans för mål enligt lagen om elektronisk 

kommunikation 

• Twitter @KammarrattSthlm samt LinkedIn 
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Kammarrättens uppgifter 

• Besvärsinstans 

• Första instans (sekretessmål) 

• Prejudikatinstans (Migrationsöverdomstolen vid  

Kammarrätten i Stockholm samt prejudikatsinstans för  

mål enligt lagen om elektronisk kommunikation) 

• Remissinstans 

• Utbildningsinstans för unga jurister 
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• Gotlands län (Stockholm) 

• Stockholms län (Stockholm) 

• Uppsala län (Uppsala) 

• Västmanlands län (Uppsala) 

Domkrets  

(med förvaltningsrättsplacering) 
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Organisationsplan 

• Sex avdelningar 

• Ca 220 personer, varav cirka 

160 jurister 

• Övriga personalkategorier är 

domstolssekreterare, 

administrativ personal och 

servicepersonal 

President 

Thomas Rolén 

Avdelning 1 

Anita Linder 

Lagman 

Avdelning 2 

Marie Jönsson 

Lagman 

Avdelning 3 

Jerry Eriksson  

Lagman 

Avdelning 4 

Thomas Norling 

Lagman 

Administrativa 

enheten 

Tomas Keisu 

Kanslichef 

Avdelning 6 

Magnus Ekman 

Lagman 

Avdelning 5 

Christina Eng 

Lagman 
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Kammarrätten handlägger cirka 600 måltyper 

Största måltyperna: 

• skatt- och socialförsäkringsmål 

• mål enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap 
(Migrationsöverdomstolen)  

 

Övriga måltyper, till exempel: 

• Socialtjänstmål 

• körkortsmål  

• mål om offentlig upphandling  

• sekretessmål  

• laglighets- och rättsprövning 

• omhändertagande av barn, missbrukare och psykiskt sjuka  
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Målstatistik för år 2015 

Mål Antal inkomna 

mål 
Antal avgjorda 

mål 
Utgående 

balans 

Skattemål   1 944 2 725 1 476 

Trängselskatt  34 41 1 

Socialförsäkringsmål 2 886 1 192 4 100 

Mål enligt socialtjänstlagen 871 919 166 

Psykiatrimål 449 435 36 

LVU och LVM-mål  569 572 58 

Offentlig upphandling 197 195 38 

Mängdmål: Fastighetstaxering, 

folkbokföring, 

kriminalvård, körkort och 

studiestödsmål  

450 491 81 

Utlännings- och 

medborgarskapsmål 
10 004 10 403 793 

Övriga mål 2 137 2 326 502 

Summa: 19 541 19 299 7 251 
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• Under 2015 var genomsnittlig omloppstid vid Kammarrätten i 

Stockholm, dvs. från det att målet kom in till dess att det 

avgjordes, 2,2 månader. 

• Viss specialisering 

• Ämnesråd med ansvar för rättsområdet 

• Praxismöten en gång i månaden 

Särskilt om upphandlingsmålen 
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Överklagandeprocessen i förvaltningsdomstol 

Myndighet Förvaltnings-

rätt 

Kammarrätt 

Prövnings- 

tillstånd 

Prövnings- 

tillstånd 

Högsta 

förvaltnings-

domstolen 
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• Interimistiska yrkanden och prövningen av dessa 

• Prövningstillstånd (PT) 

– Dispensgrunder 

• Ändringsdispens 

• Granskningsdispens 

• Prejudikatsdispens 

• Extraordinär dispens (synnerliga skäl) 

• Föredragning och beslut i PT-frågan 

• Kommunicering med parter  

 

 

 

Processen i kammarrätten för prövning av 

upphandlingsmål 
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• Förutsättningar för att ingripa 

mot en upphandling 

 

• Syfte med 

överprövningsprocessen 

 

• Officialprincipen och 

åberopsbörda 

 

• Bevisbörda  

 

• Skada  

 

 

Sakprövning, några principiella 

utgångspunkter 
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Förutsättningar för att ingripa mot en 

upphandling (16 kap. 6 § LOU) 

• Om UM har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § 

eller någon annan bestämmelse i denna lag 

• och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma 

att lida skada 

• ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får 

avslutas först sedan rättelse har gjorts 
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Syfte med överprövningsprocessen 

• I rättsfallet HFD 2013 ref 5 

sammanfattade Högsta 

förvaltningsdomstolen på ett 

tydligt sätt vad 

överprövningen syftar till, 

nämligen: 

– den tar inte sikte på 

upphandlingens materiella 

resultat utan endast på om 

myndigheten förfarit formellt 

korrekt och iakttagit de 

upphandlingsprinciper och 

förfaranderegler som anges i 

LOU. Alltså: det som prövas 

är ”om det har gått rätt till” 

och inte om ”rätt leverantör 

vann” 

 

• Flera principer som lyfts fram 

i avgörandet: 

– Vid bifall ska domstolen 

besluta antingen att 

upphandlingen ska göras om 

eller rättas. 

– Domstolen är inte beroende 

av yrkande från parterna när 

den ska besluta om vilken av 

dessa åtgärder som den ska 

besluta om (RÅ 2005 ref 47) 

– Den som har fått bifall till sin 

ansökan har inte rätt att föra 

talan mot domstolens val av 

åtgärd (HFD 2012 ref 2) 
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Officialprincipen och åberopsbörda 

• RÅ 2009 ref 69 

– Mål om offentlig upphandling 

gäller i princip ekonomiska 

förhållanden mellan enskilda 

näringsidkare. De har alltså 

en större likhet med sådana 

mål där man inom den 

allmänna processrätten 

tillämpar 

förhandlingsprincipen än med 

mål som är typiska för 

förvaltningsdomstolarna och 

för vilka 

förvaltningsprocesslagen har 

konstruerats.  

 

 

– Detta leder till slutsatsen att 

officialprincipen måste 

tillämpas på ett försiktigt sätt 

i mål om offentlig 

upphandling.  

– Som huvudprincip bör krävas 

att den part som gör gällande 

att en upphandling är felaktig 

på ett klart sätt anger vilka 

omständigheter han grundar 

sin talan på (åberopsbörda). 
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Officialprincipen forts. 

• Domstolen har alltså 

begränsad 

utredningsskyldighet i 

upphandlingsmålen – det är 

något parterna får ta hand om 

• Det är t.ex. uteslutet för 

domstolen att själv ta in 

handlingar – domstolen ska 

normalt inte inhämta egen 

information utan verka genom 

parterna 

• Processledning är dock tillåten 

– särskilt vid otydligheter 
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• Åberopsbörda 

– Huvudregeln är att 

domstolens prövningsram 

begränsas av vad parterna 

åberopat 

– Innebär att den sökande 

måste påstå något men inte 

att denne måste bevisa något 

– Avser faktiska omständigheter 

men inte värderande 

ställningstaganden eller den 

rättsliga grunden 

Officialprincipen och åberopsbörda 

 

– Syfte med åberopsbördan är 

att bestämma ramen för 

prövningen men också för att 

motparten ska kunna svara.  

 

– Rätten ska oberoende av 

parterna tillämpa de regler 

och principer som rätten 

bedömer är relevanta (jura 

novit curia) 
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Åberopsbörda och bevisbörda 

• Bevisbörda = vem av parterna 

står risken om en åberopad 

omständighet inte är utredd 

eller klarlagd i målet? 

• Sökanden har bevisbördan 

initialt 

• Avser endast 

sakomständigheter 

• Ingen bevisbörda för 

innehållet i gällande rätt 
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Åberopsbörda och bevisbörda 

• Exempel 

– A har tilldelats kontrakt och B har kommit tvåa i utvärderingen. B 

ansöker om överprövning och påstår att A vid e-postkorrespondens 

med UM har fått en otillbörlig fördel. 

• Om B endast hävdar att A fått en otillbörlig fördel under korrespondensen 

– har B uppfyllt sin åberopsbörda? 

• B förklarar att UM i korrespondensen gav A möjlighet att justera sitt 

anbudspris – har B uppfyllt sin åberopsbörda? 

• UM förnekar i sitt svaromål att e-postkorrespondensen med A har ägt rum. 

Rätten kan inte veta vad som skett. Vilken av parterna bör stå risken för 

oklarheten? 

• UM vitsordar att en e-postkorrespondens med A har ägt rum, men att den 

avsåg något annat än det A påstår. Vilken av parterna har bevisbördan? 
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Skaderekvisitet 

• För bifall till en ansökan krävs att sökande leverantör på grund av 

överträdelsen lidit eller kan komma att lida skada 

• Krävs orsakssamband mellan myndighetens överträdelse och 

leverantörens skada 

• Prövningen är strikt begränsad till om den sökande leverantören 

lidit skada 

• Begreppet ”skada” avser vanligen en skada med koppling till 

möjligheten att få kontrakt i upphandlingen (utebliven vinst) 

• HFD 2013 ref 53 – sökande leverantör har bevisbörda för att en 

påstådd överträdelse medfört skada/risk för skada 

– Om sökanden inte klargjort eller konkretiserat sin skada saknas 

anledning för rätten att pröva om det skett någon överträdelse av LOU 

• Den sökande måste inte visa att han skulle ha fått kontraktet om 

inte överträdelsen skett – tillräckligt att möjligheterna att få 

kontraktet har försämrats.  
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Omloppstid fram till PT-besked (LOU-mål 2015): 
 
Domstol Antal mål med PT 

beviljat 
Antal mål med PT 

vägrat 
Genomsnittlig 

omloppstid (inkom -> PT 
beslut) i månader 

Median omloppstid 
(inkom -> PT beslut) i 

månader 

75 percentil 
omloppstid (PT inkom 
-> beslut) i månader 

Kammarrätten i Göteborg 99 118 1,5 1,4 2,3 

Kammarrätten i 

Jönköping 

27 69 1,8 1,6 2,4 

Kammarrätten i 
Stockholm 

45 131 1,3 1,2 1,7 

Kammarrätten i Sundsvall 33 41 0,9 0,8 1,2 

Summa: 204 359 1,4 1,2 2,1 

 
 
Omloppstid för mål som beviljas PT (Inommet till avgjort, LOU-mål 2015) 
Domstol Antal avgjorda mål med PT 

beviljat 
Genomsnittlig omloppstid 

(inkom -> avslut) i månader 
Median omloppstid (inkom -> 

avslut) i månader 
75 percentil omloppstid 

(inkom -> avslut) i månader 

Kammarrätten i Göteborg 99 4,3 4,6 5,8 

Kammarrätten i 

Jönköping 

31 5,9 6,3 7,6 

Kammarrätten i 

Stockholm 

43 5,6 5,0 7,3 

Kammarrätten i Sundsvall 36 3,7 2,7 4,9 

Summa 209 4,7 4,6 5,9 
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Tack för mig! 



Gemensam lunch 

12:00-12:45 



Ställ krav och följ upp! 

Kvalitetskriterier och definitioner i verklighet hur följer 
man upp i drift 
Per Tranström, Skånetrafiken 



Ställ krav och följ 
upp 
Stockholm 2016-07-17 

Per Tranström 



Bakgrund 

 

 

 

 

• Trafikledning i egen regi 

• Beställningsmottagning och Trafikföretag 
upphandlade för hela Skåne. 

• Skånetrafiken planerar och leder trafiken, 
upphandlar och följer upp avtal. 

 

 

 

 

 
 

 

 

BM 

•40-80 pers 

•15 MSEK 

 

TFL 

•20 pers. 

•15 MSEK 

TF 

•500 pers. 

•300 -350MSEK 



Bakgrund 
Trafikledningen länk mellan BM och 
Trafikföretagen men också ansvarig för 
planering 

Delat ansvar gör situationen mer komplex 

Bygger på samarbete vilket gör situationen mer 
känslig 

Ger samtidigt stor insikt i problematik och 
kvalitet 

Upphandlar i omgångar vilket leder till flera 
olika parallella avtal 

Är mitt i en resa och långt ifrån i mål 2016-05-17 Internt 57 



Vikten av uppföljning 
Vi ska inte ställa krav i upphandlingen som inte 
följs upp 

• Gynnar befintliga Trafikföretag med erfarenhet av 

”praxis” 

• Skapar felaktiga förväntningar och problem 

• Höjda krav gav lägre priser? 

Viktigt att vi behandlar alla lika 

• Inget vi kan använda riktat mot enskilda 

trafikföretag när problemen blir för stora 
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Utmaningar med uppföljning 
När ska vi börja följa upp 

• Uppstartsplanen, före trafikstarten 

Rätt information och verktyg 

• Beroende av information från leverantören eller 

egen 

• Kvalitet på informationen 

Problem då flera olika avtal löper parallellt 

• Generellt så ökar kraven men upp till fyra års 

eftersläpning 
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Få vad vi köpt och betalar för 
Uppföljningen ska fungera som styrmedel mot 
ökad kvalitet 

• Röd tråd från Mål, krav, utvärdering, uppföljning 

• Affärsuppföljningsmöten, långsiktighet mot avtal 

men också lönsamhet 

• Incitament och/eller Viten 

• Andra legala konsekvenser 

• Fullgörande/Uppsägning 

• Egenkontroll  

• Från årlig till kvartalsvis uppföljning 
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Utmaningar med 

viten/uppsägning 
Beroendeställning 

• Svårt att hitta ersättare om stora volymer faller 

ifrån 

• Personliga relationer: Tjänster och gentjänster 

• Skånetrafiken ansvarig för en del av problematiken 

• I praktiken mycket mer sällan än vad 

Trafikföretagen påstår 
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Utmaningar med 

viten/uppsägning 
För mycket arbete 

• Vitena står inte i proportion till arbetsinsatsen 

(gäller båda hållen) 

• Personliga bedömningar 

• Dispenser och undantag 

Förväntningar 

• Svårt med förändringar 

• Ökade krav på Trafikföretagen leder till ökade krav 

på den egna organisationen 
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Vad göra? 
Fokuserar på automatiserade processer 

• Volymerna för stora för att gå in och analysera 

enskilda ärenden 

• Inte en operativ funktion, trafikledarna för 

personligt involverade 

Införa succesivt och med tydlig information till 
alla berörda i god tid 

Systematik och långsiktighet ger resultat 

 

… Exempel 
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Fordonsuppföljning 
Använder fordonsdatabasen Frida 

• Har hittills själva ansvarat för indata men håller på att 

ge de större Trafikföretagen större egenansvar 

• Kontrollbesiktning 2 ggr/år. En ordinarie plus en 

utökad enligt vår specifikation 

• Startade 2009 och mellan 75-80% fick då 

anmärkning medans vi idag ligger under 30% 

• Flest anmärkningar på Trafiksäkerhet och Plåtskador 

• Underlag för Miljöredovisning 
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ID OK rapportering 
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Verktyg för uppföljning 
Pass – Trafikplanering 

SeKund – Kundärende 

Frida – Fordon 

Mapas - Förarcertifiering 

Anbaro – Kundundersökningar 

Hur får vi helheten att hänga samma? 

• Analysplattform – Sammanställning av all data 

(dagen efter i Qlickview) 

• Excel 
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Verktyg för uppföljning 
Fordonsuppföljning 

• Pass levererar vilka fordon som varit i trafik 

föregående månad 

• Frida vilka som är godkända för trafik och med 

vilken kapacitet 

Kontroll av förare  

• Pass levererar vilka förare som varit i tjänst 

föregående månad 

• Mapas vilka förare som är certifierade 
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Nästa steg 
Bemötande beställningsmottagningen 

• Incitament baserat på Anbaro undersökning 1% 

extra betalt för varje procentenhet över 80% eller 

avdrag under 80%. 

Antalet kundärenden 

• Ett ärende på 1000 resor, 200kr/ärende däröver 

(förarrelaterat) 

Punktlighet 

• Incitament baserat på ID OK rapportering plus 

viten för allt över 0,3% samtal till ”sen bil” 
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Nästa steg 
 

 

Mycket ”erfarenhet” och ”känsla för” men hårda 
fakta berättar ibland något annat.  
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Tack! 
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Placera bild här 
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Text 



8,2 

3,2 

1,4 

1,2 

1
Skånetra
fiken
2 Bil

Annat 

Skånetra

fiken 
Cykel 

Bil 
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Exempel på diagram 
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Exempel på diagram 



Förarcertifiering och ANBARO 
som verktyg i 
uppföljningsarbetet 

Lars Wollter, Västtrafik  



Förarcertifiering och 

Anbaro som verktyg 

Upphandlingsseminarium Serviceresor 



Västtrafiks Vision: Det naturliga valet när man reser  

 

– Våra kunder väljer oss för att  

de vill, inte för att de måste. 



Västtrafiks tre roller 

Vi bidrar till Västra Götaland Regionens vision ”Det Goda Livet” 

genom att: 

 

      Bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

      Leverera ett attraktivt, enkelt och tryggt resande 

      Bidra med expertis vid utvecklingen av moderna 

      kollektivtrafiklösningar. 

 

1 

2 

3 



Västtrafik under en dag 

395 000 
cirka 

personer reser med Västtrafik 

65 000 
cirka 

besökare på 

hemsidan 

947 000 
cirka 

resor i den vanliga 

kollektivtrafiken 

7 000 
cirka 

resor med 

anropsstyrd trafik 

47 000 
Fordonen kör cirka 

mil (nära 12 varv runt jorden) 

5 000 
cirka 

beställningar till 

Beställningscentralen 

1 300 
cirka 

samtal till Kundservice 

1 200 000 
Reseplaneraren används cirka 

gånger 

Fakta från 2015 



 Västtrafik Anropsstyrd trafik 

● 5000 personer  beställer sina resor hos vår 

Beställningscentral  

● 7000 resor utförs med den Anropsstyrda trafiken 

● Utförs av ca 650 bilar (49 trafikföretag) 

Kunderna ska känna sig väl omhändertagna och 

att de reser tryggt och säkert med oss! 

Därför kräver vi att alla förare ska vara 

certifierade! 

 

 



Professionell förare 

       Har 3 huvuduppgifter 

1. Ge service och skapa en  
trygg resa 

2. Köra professionellt 

3. Ta ansvar 



 

Förarcertifiering 
• En nationell certifiering framtagen av Svensk 

Kollektivtrafik 

• Kunderna ska möta en trevlig förare som ger  den 
service de behöver för en trygg och säker  resa. 

• Utbildningen ger kunskap om olika  kunders behov 
och hur de bemöts med  respekt och empati. 

• 3 383 förare som kör för Västtrafik är certifierade 



Förarcertifiering 

● I våra avtal med de 49 trafikföretag som kör för 

oss har vi krävt att alla förare ska vara certifierade 

enligt den nationella certifiering som Svenskt 

kollektivtrafik ansvarar för. 

● I nuvarande avtal gäller att företagen har 6 

månader på sig att certifiera förarna. 

● I nytt avtal fr o m juni 2017 gäller att förarna ska 

vara certifierade från första dagen de kör för oss. 

 



Utbildning i tre 

delar 

A-delen fokuserar på service och bemötande  

B-delen handlar om lokala förutsättningar 

C-delen handlar om specialfordon 

 
A + B är obligatorisk 

Dessutom är C obligatorisk för de som kör  
specialfordon. 



Certifieringsprovet 

• Sker via dator 

• A-delen har 30 frågor 

• B-delen har 20 frågor 

• Föraren har 85 minuter på sig att svara på A+B 

• C-delen har 16 frågor 

• Föraren har 115 minuter på sig att göra A+B+C 

• För att blir godkänd måste minst 70 % av frågorna ha 
rätt svar 



• Certifikat får föraren 
när provet är godkänt 

• Underkänd = omprov 
max tre försök. 

• Certifieringen gäller i  
hela Sverige. 
Nationellt register 
finns från och med 
sommaren 2016. 

• Prov och certifikat är  
giltiga i 5 år. 



VÄLKOMMEN! 
FÖRAREN ÄR DEN VIKTIGASTE PERSONEN NÄR DET 
GÄLLER  SERVICERESOR.  

Förarcertifiering - Serviceresor 



Handboken 
Serviceresor 

Innehåll: 

1. Om förarcertifieringen 

2. Serviceresor – vad är det? 

3. Hur kommunicerar du på bästa sätt? 

4. Bemötande och service under hela resan 

5. Lagar och trafiksäkerhet 

6. Tekniska hjälpmedel 

7. Specialfordon 



Olika funktionsnedsättningar 

• Hörselskada 

• Dövhet 

• Synskada 

• Dövblindhet 

• Rörelsehinder 

• Kognitiva  

funktionsnedsättningar 

• Demenssjukdomar 

• Röst- och talskador och  

språksvårigheter 

• Medicinska  

funktionsnedsättningar 

• Allergier och astma 

• Psykiska  

funktionsnedsättningar 

• Flera  

funktionsnedsättningar 



Exempel : Demenssjukdomar 

• Svårt att avgöra typen av sjukdom. 

• Förvirrade, glömmer, svårt att tala. 

• Vanligt bland äldre resenärer. 

• Ta det lugnt. 

• Tala lite högre och extra tydligt. 

• Argumentera inte. 

• Följ alltid körordern. 

• Kontakta trafikledningen vid problem. 



   Anbaro- Anropsstyrd Barometer 

       En nationell undersökning 

   För att mäta kvalitén i  Färdtjänst och sjukresor                    



Deltagare 

ANBARO täcker färdtjänst och/eller sjukresor i 83 procent av 

landets kommuner.  

 

Totalt gjordes drygt 40 000 intervjuer 2015 
 

Deltagande aktörer 2015 är  
Blekingetrafiken, Dalatrafik, Göteborgs stad, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, 

Karlstadsbuss/Karlstads kommun,Region Gotland, Regionförbundet södra 

Småland/Länstrafiken Kronoberg, Linköpings kommun, Länstrafiken i Jämtlands län AB, 

Länstrafiken Norrbotten AB, Länstrafiken Örebro, Stockholms läns landsting, 

Skånetrafiken, Värmlandstrafik AB, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, 

Västtrafik, X-Trafik och ÖstgötaTrafiken AB. 



ANBARO ger svar på frågor om:  

 

Beställningen 
 Beställningens utförande  

 Bemötandet av samtalsmottagaren  

 Sammanfattande betyg för beställningen  

 

Intryck av resan  
 Resans punktlighet  

 Förarens agerande  

 Sammanfattande betyg på resan  

 

Bakgrundsfrågor  
 Resenärens resmönster  

 Funktionsnedsättning  

 Ålder och kön  

 



Anbaro – ett viktigt verktyg för Västtrafiks kvalitetsuppföljning 

● Varje dag telefonintervjuas 6 kunder efter sin resa 

av ett oberoende undersökningsföretag. 

● Uppringda kunder svarar på 20 frågor om bland 

annat bemötande och punktlighet  

● 98% av Västtrafiks kunder var 2015 nöjda eller 

mycket nöjda med resans beställning och 

utförande. Snittet för landet var 91%. 

 



Vad använder Västtrafik Anbaro till ? 

● Kvalitetssäkring av egen verksamhet. Förändringar 

över tid. 

● Hitta förbättringsområden 

● Grund för incitament 

● Bra infomaterial för uppdragsgivare och politiker 

● Hur ligger vi till i jämförelse med ”övriga Sverige” 

 



Krav i upphandling  

Hur använder vi SIQ (Svenskt kvalitetsindex) i 
våra upphandlingar och uppföljningar 

Anders Wahlén, Värmlandstrafik  
 



Upphandlingsseminarium 
Serviceresor 2016-05-17 

Upphandla med kvalitetsmodell 
 

Anders Wahlén 

Servicetrafikchef 

Värmlandstrafik AB 



Bakgrund/Frågeställningar 

• I början på 1990-talet hade vi ungefär 80 kontrakterade 

trafikföretag. 

• Hur vi går från allt lägre priser och sämre lönsamhet för 

trafikföretagen? 

• Hur går vi från allt sämre kvalitet till ett partnerskap där 

trafikföretagen samarbetar kring verksamhets- , kvalitets- och 

miljöledning med stabil ekonomi? 

• Vilket ansvar vi har som beställare för den marknad vi 

finansierar? 

 

 



Bakgrund: Vårt svar 

• Vi har ett ansvar och att det ansvaret bör ta sig uttryck i bättre 

former för upphandling och affärsmodell. 

• Industridoktorandprojekt sjösattes för intern kvalitetsutveckling. 

• Under 2013 utannonserade våra upphandlingar av linjetrafik 

buss och skoltrafiken, där vi använde en kvalitetsmodell baserad 

på den så kallade ”Språngbrädan”. 

• Upphandlingarna blev föremål för tiotalet överprövningar, men vi 

vann i samtliga fall (endast en rättning fick göras). 

Kvalitetsmodellen i sig ifrågasattes inte. 

• Under 2015 utvecklade vi en ny modell tillsammans med SIQ-

Institutet för kvalitetsutveckling, en Värmlandstrafiksmodell. 

• Modellen användes vid upphandling av servicetrafik och som 

startar 160701. 

• Värmlandstrafik har nu tiotalet kontrakterade trafikföretag. 

 





Kvalitetsmodell vid upphandling- 

 två synsätt 

 

Den statiska: Kvalitetskraven utgår från att beställaren vet hur 

verksamhetens förutsättningar ser ut och att ”jobbet är gjort” när 

upphandlingen är klar och leverantör kontrakterad. Relationen är ett 

partsförhållande mellan beställare och leverantör där uppföljning sker genom 

kontroll av rapporter och reglering sker genom viten och bonus. 

 

Den dynamiska: Utgår från att omvärlden hela tiden förändras och att 

förutsättningarna för den upphandlade verksamheten förändras under hela 

kontraktstiden. Relationen baseras på en partnersamverkan. Fokus ligger på 

kund och kvalitetskraven utgår ifrån att ”jobbet börjar” vid kontraktstilldelning 

och sedan ständig förbättring genom upprättande av ett gemensamt 

ledningssystem. 



Dynamisk kvalitetsmodell 

• Värmlandstrafik, som kvalitets- och miljöcertifierat företag, 

förordar den dynamiska modellen. Vi har ett partnerskap med 

trafikföretagen. 

• Tillvägagångssätt vid och efter upphandling: 

• Anbudsgivaren beskriver sina arbetsformer 

(självutvärdering). 

• Beskrivningen granskas av ackrediterade* kvalitetsrevisorer. 

• Vid planeringen inför trafikstarten definieras målen för den 

gemensamma verksamheten. 

• Utvecklingsarbetet bedrivs genom produktions-, kvalitets- och 

affärsmöten. 

• Årlig självutvärdering av trafikföretaget. Vartannat år 

kompletterat med extern revision. 

* Med ackrediterade betyder att de står under tillsyn av statliga 

organ avseende kompetens, oberoende och arbetsformer. 



Bygger på tre hörnpelare 

Systematiken Strukturen Kulturen 

Ett sätt att ställa 

frågor som leder 

till insikt 

En modell för 

vilka frågor vi 

skall ställa oss 

Grundläggande 

Värderingar som 

vägleder beslut och 

handling 

Värmlandstrafiks kvalitetsmodell 



Hur gör vi för 
att… 

Hur gör vi för 
att utvärdera och 

för- 
bättra det vi gör? 

Vilket resultat 
leder 

det till (i 
förhållande 

till målvärden)? 

I vilken  
omfattn
ing gör 
vi det? 

Hur gör vi för att… 

I vilken  
omfattning gör 

vi det? 

Vilket resultat 
leder 

det till (i 
förhållande 

till målvärden)? 

Hur gör vi för 
att utvärdera och 

för- 
bättra det vi gör? 

Gör vi som 

vi har sagt? 

Uppnår vi det vi 

har tänkt oss? 

Får vi önskad 

effekt? 

Kan vi göra 

det bättre? 

Har vi medvetet 

valda 

systematiska sätt 

att lösa våra 

uppgifter?  

Systematiken 

Hur gör vi för 

att ... 

I vilken 

omfattning 

gör vi det? 

Hur gör vi för 
att utvärdera 
och för-bättra 

det vi gör? 

Vilket resultat 

leder 

det till (i 

förhållande 

till målvärden)? 
 



Kvalitetsmodellens struktur 

4. Processer 

2. 
Ledarskap 

5. Resultat 

3. 
Medarbetare 

1. Kunder 

5.1 Kunder 
5.2 Medarbetare 

5.3 Processer 

5.4 Samverkan med  

leverantörer och partners 

1.1 Kundförväntningar 

1.2 Samverkan med kunder 

1.3 Mätning av  

kundtillfredsställelse 

2.1 Organisationens ledning 

2.2 Ledarskap för ständiga förbättringar 

2.3 Planering 

3.1 Strategisk kompetensutveckling 

3.2 Individuell kompetensutveckling 

3.3 Medarbetarnas engagemang 

och utveckling 

3.4 Arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 

4.1 Processledning 

4.2 Förbättring av verksamhetens processer 

4.3 Samverkan med leverantörer och  

partners 



Exempel: Kunder (160 p) 
1.1 Kundförväntningar    55 p 

Delkriteriet avser hur ni tar reda på kunders nuvarande och framtida behov, krav, önskemål och 

förväntningar.  

  

Beskriv kort de viktigaste arbetssätten inom området och i vilken omfattning de tillämpas. (Gäller 

för A, B, C, D) 

  

Vi har arbetssätt… 

  

A. …för att ta reda på kunders behov, krav, önskemål och förväntningar. 

      

B. ...för att rangordna kunders och övriga intressenters behov, krav, önskemål och förväntningar. 

      

C. ...för att ta reda på förändringar i vår omvärld som påverkar kunders framtida behov, krav, 

önskemål och förväntningar.    

  

D. …för att fastställa och formulera löften till våra kunder på ett sätt som skapar förtroende för vår 

verksamhet. 

      

Hur utvärderar vi de ovan beskrivna arbetssätten? 

      

Hur förbättrar vi de ovan beskrivna arbetssätten? 



13 grundläggande värderingar 

Kulturen 

• Kundorientering 

• Engagerat ledarskap 

• Allas delaktighet 

• Kompetensutveckling 

• Långsiktighet 

• Samhällsansvar 

• Processorientering 

• Förebyggande åtgärder 

• Ständiga förbättringar 

• Lära av andra 

• Snabbare reaktioner 

• Faktabaserade beslut 

• Samverkan 



Administrativa föreskrifter 

trafikupphandling  

• ”Uppgiften är att tillsammans leverera en väl fungerande tjänst 

till resenären.” 

 

• ”Utvecklingsarbetet inleds med att parterna gemensamt 

definierar vad målen innebär för den gemensamma 

verksamheten och hur de ska göras mätbara.” 

 

• ”Samtidigt fastställer parterna de nyckeltal och styrtal som ska 

användas för uppföljning och styrning av verksamheten”. 



Fem målområden i det gemensamma 

ledningssystemet  

• Helt och rent fordon 

• Avgång i rätt tid 

• Ett bra bemötande 

• En trygg och säker resa 

• Korrekt information vid störningar 

 

 

 



En trygg och säker resa 

• Målsättningen är att kunden alltid upplever sin resa som 

trygg och säker i ett hela-resan-perspektiv. 

• Vilka verktyg finns för uppföljning? 

• NKU 

• Anbaro 

• Frida 

• Kundavvikelser 

• Transportuppföljning (bom, anslutningar) 

• Check-in/check-out 

 

 

 

 

Mål 

Styrtal 

Nyckeltal 

Mötesform 

Arbetssätt 

Utvärdering 

Förbättring 



Summering 

• Kvaliteten i upphandlade entreprenader var inte tillfredsställande. 

• Vi har ett ansvar som upphandlare att utveckla branschen och 

samhället. 

• Ett dynamiskt synsätt ska prägla relationen med våra trafikföretag. 

• Vi har utgått från SIQ-modellen och gjort en anpassad 

”Värmlandstrafiksmodell”. 

• Några befintliga trafikföretag har tagit rejäla ”kvalitetskliv”. 

• Arbetet just nu är att sätta målen och KPI-erna för det löpande 

förbättringsarbetet. 

• Vi kommer behöva stötta trafikföretagen i praktisk vägledning 

gällande kvalitetsmodeller. 

• Resultatet av servicetrafikupphandlingen är mycket tillfredsställande. 

Vi tar trafiken till ny nivå samtidigt som kostnaderna för ägaren inte 

går upp. 

 

 

 

 



Tack för uppmärksamheten! 



Samråd inför upphandling (SIU) 

Lars Wollter, Västtrafik 



Samråd inför upphandling, SIU 

Svensk Kollektivtrafik och Färdtjänstföreningens Upphandlingsseminarium 2016 



 

    Samråd Inför Upphandling 
 

                         SIU 



Hur jobbar Västtrafik Anropsstyrd Trafik med SIU? 

● Lång tradition med SIU, främst med trafikföretagens ledningar och 

uppdragsgivare 

● Utvecklar metoderna inför varje ny trafikupphandling 

● Börjar med SIU minst 3 år innan trafikstart 

● Har även SIU inför BC-upphandlingarna 

 

 



Syfte med SIU 

● Lyssna av olika intressenters synpunkter på befintligt avtal. 

● Få förbättringsförslag  

● Sprida kunskaper om vår verksamhet 

● Skapa gemenskap mellan oss och våra intressenter 

● Få deltagarna att inse att det ofta finns en mängd olika synpunkter 

på samma frågeställning  

● Bra mötesform, vi har något att utgå ifrån men även andra frågor än 

rena upphandlingsfrågor avhandlas 



Trafikupphandling Anropsstyrd Trafik 2017 

● Ca 1,7 mio resor/år till ett värde av ca 450 mkr/år 

● ca 650 fordon (PB, SPC klass 1, 2B och klass 4) 

● Trafik i Västra Götalands alla 49 kommuner 

● Stora krav har ställts för att säkra resan för kunder med extra stora 

särskilda behov 

● Krav på minimilöner och arbetsmarknadsförsäkringar för förarna 



SIU inför trafikupphandling 2017  

● Pågick 2013-2015  

● Totalt 16 möten med 141 olika intressenter/personer: 

– Trafikföretagsledningar 

– Trafikledare 

– Förare  

– Beställningscentral 

– Uppdragsgivare (kommuner & Västra Götalands 

Regionen) 

– Handikapporganisationer 

– Avdelningen och övriga Västtrafik 



Exempel på vad som diskuterats på de olika SIUarna? 

Uppstartsplaner Klädsel och namnbricka  

Index 
Tidsplan  

Resbehov i olika områden 

Bomnycklar 

Bärhjälp/trappklättring 

Viten & Bonus/incitament 
Fordonstillgänglighet 

Prekvalificering 
Förarkrav 

Rätt anbudspris 

Geografisk täckning 

Västtrafik profilering av fordon 
Förarkvalité 

Tidspassning 

Sociala krav minlöner mm 

Egenansvar 

Utvärderingspris Uppföljning 

Persontider 

Körtider 

Utbildning 

Allmän kollektivtrafik 

Färjeproblematik 
Klass 4 fordon 

3 i baksäte 

Flexibla raster 

BC i Moldavien 
Miljökrav Bränsle 

Nej till ”Nej tack” 

Språkkrav 

Kollektivavtal 

VIP Resor 

Dubbla pass 

Upphandling av privattaxi 

Scoter/Minicrosser 

Frida 

Etablering 



Hur får man igång diskussionerna ? 



Erfarenheter efter genomförda SIU 

● Samverkan har ökat 

● Vi har fått några saker tydligare för oss 

● Vi har testat idéer 

● Vi vet vilka frågor det råder oenighet om 

● Vi har löst några frågor som egentligen inte berör 

upphandlingen  



SIU i framtiden ? 

 

●Ja !  

● Men vi kommer framför allt att satsa på ökat 

partnerskap i befintliga avtal.  

            Västtrafikmodellen  



Tillsammans. På riktigt. 

Västtrafikmodellen 



Varför Västtrafikmodellen? 

1

3

1 

Nöjdare kunder 

Nöjdare medarbetare 

Ökad samhällsnytta 

Ökad lönsamhet 

För att uppnå våra mål måste vi; 

Västtrafik och trafikföretagen, 

arbeta effektivare tillsammans 

Drivkrafter: 

• Utvecklingspotential 

• Vara en attraktiv samarbetspartner 

• Ett roligare sätt att arbeta 



  

Önskad kulturell utveckling 

280 medarbetare                                    

Vi-och-dom                              

Beställare/Utförare                     

Produktionsfokus 

”Jag har gjort mitt” 

 Vilka är mina arbetsuppgifter? 

 

9000 kollegor                

Vi-och-vi                                       

Partnerskap                           

Kundfokus 

Ansvar hela vägen 

Vad ska jag åstadkomma? 
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3 

Tillit 

Nytänkande 

Samspel 

Mod 

Lyhördhet 

Gemensam 

värdegrund 

Hur vi är mot varandra. 

 

Vad ska vår relation präglas av? 

Hur ska vi förhålla oss till varandra?  



Vi är 9 000 som tillsammans servar våra kunder 



I kundernas ögon är vi alla Västtrafik 

Västtrafik-

modellen 

Vi servar dem som 

servar våra kunder 



Västtrafikmodellen Anrop 

● Möjliggörare 

• Kultur för samverkan 

• Struktur för samverkan 

• Kundfokus 

• Flexibilitet 

• En god affär 

• Medarbetare 

 

 



Fika och nätverkande 

14:40-15:10 



Upphandling av skolresor 

Sveriges största upphandling av skolresor och 
omsorgsresor  
Åsa Backholm, Serviceförvaltningen, Stockholms Stad 



The Capital of Scandinavia 

Persontransporter 
Åsa Backholm 

2016-05-17 



Omfattning 

• Funktionsnedsättning  

• Skolskjuts, daglig verksamhet, dagverksamhet  

• Turbundna resor inom staden men även över kommungränsen  

• Omsättning år 2012; ca 240 miljoner kr 

 

 

 

 
Persontransporter – upphandling år 2013 
 

2016-05-17 

Sid 140 



14 stadsdelsförvaltningar, 17 fackförvaltningar, 20 bolag 

 



Fem avtalsområden 

 

• Avtalsområde 1 – Innerstaden 

     

• Avtalsområde 2 – Nordväst  

 

• Avtalsområde 3 – Sydväst  

 

• Avtalsområde 4 – Sydost  

 

• Avtalsområde 5 – Skolskjuts 

 

 

Ny upphandling år 2013, avtalsstart 1 juli 2014 
 

2016-05-17 

Sid 142 



• Behovsanalys 

- service, kvalitet 

- förseningar, 

klagomålshantering 

- fakturering 

- förbättringsbehov 

• Arbetssätt 

 - arbetsgrupp 

 - referensgrupp 

 - styrgrupp 

 

• Marknadsundersökning 

-  paketering 

- konkurrens och kapacitet 

- miljökrav 

- tekniska möjligheter  

Ny upphandling år 2013 

2016-05-17 

Sid 143 



• Trafiksäkerhetsarbete 

• Beredskap olyckor m.m. 

• Alkohol- och drogpolicy 

• Säker och trygg resa 

• Förseningar 

• Samplanering av resor 

• Beställnings – och avbeställningsrutiner, av – och påbokningsrutiner 

• Klagomåls – och avvikelsehantering 

• Förares behörighet och utbildning 

• Utdrag ur belastningsregister och sekretess 

• Krav på fordon och miljö 

 

Höga krav på kvalitet-  därefter utvärdering 
 

2016-05-17 

Sid 144 



Resestatistik varje månad:  

 

 

2016-05-17 

Sid 145 

Samtliga resenärer inom Stockholms stad 

Datum Start Slut Fordonsid Slingid Antal i  

slinga 

Fordons 

typ 

Resenär Från  

adr. 

Till  

adr. 

Sträcka 

Km   

 

Framkörning 

avgift 

Summa

Belopp 

Förvnr KST Bom Ensamåk Medföljning Dubbelb. Trappkl 



Prismodell i upphandlingen 
 
Ekonomiskt mest fördelaktiga 

2016-05-17 

Sid 146 

  Anbud   

  
Lämnat anbudspris (kr/km) 15 

    Markera med kryss om "Ja" 

  

Tillhandahåller applikation för mobiltelefon 

("app") 
X 

  Anbudets jämförelsetal 14,85 

      



Prissättning personbil - om anbudspris 15 kr/km 

2016-05-17 

Sid 147 

  Personbil     Faktor   Ersättning SEK   

                

  Framkörning (inkl en passagerare)     8   120   

                

    Ange antal           

  Antal km  1   1   15   

  Extra passagerare  1   3   45   

                

    Ange "Ja/Nej"           

  Medföljning Ja   1,5   23   

                

    

Ange total väntetid 

(min)           

  Tillägg för extra väntetid (utöver 5 min) 10   1   15   

                

    Ange "Ja/Nej"   Fast pris (SEK)       

  Trappklättrare Nej   170   0   

  Dubbelbemanning Nej   500   0   

  Liggande transport Nej   750   0   

  Beslut om ensamåkning Nej   150   0   

                

    Ange "Ja/Nej"           

  Transport påbörjas utanför ord. arbetstid Nej       0   

                

  SUMMA ERSÄTTNING FÖR SIMULERAD TRANSPORT 218   



Prissättning specialfordon - om anbudspris 15 kr/km 

2016-05-17 

Sid 148 

  Specialfordon     Faktor   Ersättning SEK   

                

  Framkörning (inkl en passagerare)     15   225   

                

    Ange antal           

  Antal km  1   1,125   17   

  Extra passagerare (per passagerare) 1   3   45   

                

    Ange "Ja/Nej"           

  Medföljning Ja   1,5   23   

                

    

Ange total väntetid 

(min)           

  Tillägg för extra väntetid (utöver 5 min) 10   1,125   17   

                

    Ange "Ja/Nej"   Fast pris (SEK)       

  Trappklättrare Nej   170   0   

  Dubbelbemanning Nej   500   0   

  Liggande transport Nej   750   0   

                

    Ange "Ja/Nej"           

  Transport påbörjas utanför ord. arbetstid Nej       0   

                

  SUMMA ERSÄTTNING FÖR SIMULERAD TRANSPORT   326   



Tre anbudsgivare 
   - Samtrans 

   - Taxi 020 med Taxi Kurir som underleverantör 

   - Taxi Stockholm med Sirius som underleverantör 
 

Samtrans vann samtliga fem avtalsområden 

 

Stökig höst 2014 – lyfte bort alla ensamåkande elever, ca 120 st; 

- Direktupphandling – Taxi Stockholm, 15-03-01 – 16-04-31 

- Annonserad upphandling – Taxi 020, 16-05-01 – 17-06-30 

 

Omsättning 
År 2012 

- 240 miljoner kr 

- ca 4 200 resenärer varav 1 200 skolelever 

- 700 000 resor för hela året 

 

År 2015 

- 208 miljoner kr (164 milj kr Samtrans, 44 milj kr Taxi Stockholm) 

- ca 4 300 resenärer varav 1 300 skolelever  

- ca 4 000 resor per dag  

- 870 000 resor för hela året 
 

 

 

 

 
2016-05-17 

Sid 149 



• Flera leverantörer  

• Rimlig tid i bil 

• Ersättning vid avsevärd försening 

• Förseningsvite 

• Reseinformation varje månad 

• Prismodellen 

 

• Ny upphandling pågår 

Erfarenheter 



The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia 

Frågor? 
 
Tack för din uppmärksamhet! 
 
asa.backholm@stockholm.se 



Avslutning och reflektion 

Mattias och Per 



Praktiska detaljer 

• Presentationerna kommer att finnas på 
våra hemsidor 

 

 

 

• Glöm inte bort Persontrafik i Göteborg 
18-20 okt med särskilda skolskjuts och 
färdtjänstspår 19-20 oktober 


