
Upphandlingsseminarium 
Serviceresor 2015 

Svensk Kollektivtrafik och  

Svenska Färdtjänstföreningen 



Visste du att… 

91 % av resenärerna är nöjda med sin senaste 
färdtjänst/sjukresa 



Dagens programpunkter 

 

09.30-10.00 Registrering och Kaffe 

  

10.00-11.00 

  

  

  

  

  

  

Välkommen! 

Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik 

Per Junesjö, Svenska Färdtjänstföreningen 

  

Ställ krav och följ upp! 

Vad måste man erbjuda och vad kan man 

erbjuda? 

Daniel Angermann, SLL 

  

Att arbeta med kvalitetskrav i upphandling, 

utvärdering och driftsuppföljning 

Per Tranström, Skånetrafiken 

  

11.00–12.15 Beställningscentral, upphandlad eller i 

egenregi? 

Samma verksamhet – olika ställningstaganden? 

Anna Karin Malm, Jönköpings länstrafik 

Lars Wollter, Västtrafik 

  

11.40 -12.10 Reflektioner från leverantörshorisonten  

Vad tycker leverantörerna? Vilka krav borde 

ställas vid upphandlingarna? 

Johan Porsman, Samtrans 

  

12.15–13.00 Lunch 

  

13.00–14.30 

  

EU-direktiven och socialt ansvarstagande  

Orientering kring nyheter och rådande EU-

direktiv upphandling. 

Eva Sveman, SKL 

  

14.00–14.30 

  

Att ställa rätt krav vid upphandling  

Utblick från andra komplexa verksamheter  

Petter Ulander, AdviceU 

  

14.30–15.00 Fika och nätverkande 

  

15.00–15.45 Riksfärdtjänst och sjukresor  

Att integrera riksfärdtjänsten i 

beställningscentralen för färdtjänst 

Lars Morin, Region Gävleborg 

 

Så här kan man arbeta med sjukresor 

Kenneth Svärd, SLL  

 

15.40–15.45 Avslutning   



Bransch- och serviceorganisation 

• för samhällsfinansierade 
kollektivtrafiken (kollektivtrafik-
myndigheter, länstrafikbolag och 
samhällsägda regionala tågbolag) 

• Grundad 1905 - Politisk styrelse 

• Nätverk, Mötesplatser och 
Gemensamma system är viktiga inslag 
i vår verksamhet 



Svenska Färdtjänstföreningen 

Per Junesjö 

 

SFF 

Per.junesjo@yahoo.se 
+4670 7872590 

http://www.fardtjanst.nu/index.htm
mailto:Per.junesjo@yahoo.se


Vad är Färdtjänstföreningen? 

Föreningen har bildats för att: 
• underlätta erfarenhetsutbyte 
• ta fram skräddarsydda utbildningar och 
litteratur till självkostnadspris 
• sprida nyheter i branschen 
• på olika sätt arbeta med att påverka  

Föreningen vänder sig till kommuner och regionala 
kollektivtrafikmyndigheter/länsbolag 



•Uppvaktat  Anna Johansson 

•Vårseminarium den 21 maj 

•Kurser i 
färdtjänst/riksfärdtjänst mm 

•Ny handbok i riksfärdtjänst 



Ställ krav och följ upp! 

Vad måste man erbjuda och vad kan man 

erbjuda? 

Daniel Angermann, SLL 

 



 
Färdtjänst 

 
Vad måste man erbjuda och vad kan 

man erbjuda? 
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Allmänna utgångspunkter 

 Färdtjänst är obligatorisk 
kommunal verksamhet. 

 Färdtjänstlagen är en 
ramlag. 

 Kommunens skyldigheter 
framgår av lagen. 

 Kommunen får utforma 
detaljer. 

 Kommunen får skjuta 
över målet så länge den 
håller sig inom den 
kommunala kompetensen. 

 
Tjänster som 
följer av 
färdtjänstlagen 

Tjänster som 
kan/får erbjudas 
men inte måste 
erbjudas 
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Vilka kvalitetskrav kan ställas på 
färdtjänsten (ur lagligt perspektiv)? 

 Tillfredsställande trafikförsörjning 
 Även om färdtjänst alltjämt är ett uttryck för social omsorg skall 

den i huvudsak behandlas som en trafikpolitisk fråga i syfte att 
bidra till en tillfredsställande trafikförsörjning också för 
funktionshindrade (prop. 1996/97:115 s. 35). 

 God kvalitet 
 Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalitet 

anordnas inom kommunen (3 § FtjL). 
 Kravet på god kvalitet gäller både privat och offentlig verksamhet 

samt såväl myndighetsutövning som övrig verksamhet 
(2005/06:160, s. 244 ff.) 

 Trafikförsörjningsprogram 
Reglerar omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om 
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för 
prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt 
dessa lagar har överlåtits till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. 
 

 
 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970736.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970735.htm
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Vilka kvalitetskrav kan ställas på 
färdtjänsten? Forts. 

 Exempel på god kvalitet 
 färdtjänstberättigade bemöts på ett korrekt sätt 

 transporten sker på ett trafiksäkert sätt 

 skäliga hämtningstider 

 fordon kommer i tid 

 prövningen av tillstånd till färdtjänst, villkor m.m. sker på 
ett objektivt och korrekt sätt i enlighet med den 
lagstiftning som gäller 

 verksamheten utvecklas och säkras fortlöpande 

 personalen har den utbildning som krävs och får 
kompetensutveckling 

 Tjänstens kvalitet ej överklagbart (prop. 
2005/06:160, s. 246) 
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Obligatoriska ”kringtjänster” 

 Kostnadsfri transport av ledsagare (8 § FtjL) 
förutsatt att behov av ledsagare föreligger 
under resan 

 Transport av nödvändiga 
förflyttningshjälpmedel 
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Frivilliga ”kringtjänster” 

 Transport av hjälpmedel, t.ex. toastol, elmoppe 
 Transport av varor/gods 
 Bärhjälp 
 Transport av medresenär (prop. 2005/06:160, s. 253 

ff.) 
 Egna Barn? 

 Bilbarnstol 
 Resegaranti 
 Transport av husdjur 

 Ledarhund? 

 Trappklättrare? 
 Bostadsanpassning? 

 Hämtning vid dörr? 
 Kundvalsmodeller 
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Hur ska den tillhandahållna tjänsten 
utformas (ur tillståndsperspektiv)? 

 Tre bestämmelser att ha koll på (9 § FtjL) 
 

 a) Huvudregel: Färdtjänsttillståndet får i skälig omfattning 
förenas med föreskrifter gällande 

– Färdsätt 
– Antal resor 
– Geografiskt område 

 
 b) Undantag: Väsentliga resor får begränsas till antalet 

endast om det finns synnerliga skäl. 
 
 c) Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt 

förenas med villkor. 
 

– Ger kommunen möjlighet att meddela ytterligare 
inskränkande villkor. 
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Villkor i färdtjänsttillståndet, forts.  
”i skälig omfattning”  

 Begreppet ”i skälig omfattning” kan tolkas 
motsatsvis, dvs. villkoren i 
färdtjänsttillståndet får inte vara oskäliga 
(skälighetskrav) 
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Villkor i färdtjänsttillståndet, forts. 
”särskilda skäl” 

 Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt 
förenas med villkor. 

 RÅ 2000 ref. 8, ”Psykisk sjukdom särskilda skäl för rätt till 
viss förare?” 

 Den som ansvarar för färdtjänsten är skyldig att tillse att den 
tjänst som tillhandahålls är utformad så att den på ett lämpligt 
sätt fyller uppgiften att utgöra transportmedel för den personkrets 
som omfattas av 7 § färdtjänstlagen. 

 En samordning genom beställningscentral synes inte hindra att 
tjänsterna individualiseras i vissa hänseenden, t.ex. genom 
tillstånd till särskild placering i taxi eller till undantag från 
planering för gemensam resa. 

 Bestämmelserna i 9 § öppnar möjligheter för de ansvariga att i 
olika hänseenden begränsa och precisera förmånen men ger 
däremot inte stöd för att utvidga de skyldigheter som följer av 
lagens bestämmelser i övrigt. 
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Villkor i färdtjänsttillståndet, forts. 
”färdsätt” 

 Typ av fordon 
 Taxi 

 Specialfordon 

 Närtrafik/Flextrafik/Vinkbuss m.m. 

 Bårtransport? 

 Placering i fordonet 
 Framsäte 

 Baksäte 

 Halvliggandes i framsätet? 

 Liggandes i baksätet? 

 Samordning av transporter 
 Samåkning 

 Ensamåkning 

 



Visste du att… 

318 175 personer hade färdtjänsttillstånd 2013 



Ställ krav och följ upp! 

Att arbeta med kvalitetskrav i upphandling, 

utvärdering och driftsuppföljning 

Per Tranström, Skånetrafiken 

 



Upphandling 

Affärsområde serviceresor 

Stockholm 2015-04-22 

 



Ställ krav och följ upp 

• Kvalitetskriterier och definitioner vid utvärdering 

• Kvalitet och Uppföljning i drift 

 

 

• Ständiga frågan; 

• Är det bara pris som gäller eller  

tar ni hänsyn till kvalitet? 

 

 

•Hur handlar man upp kvalitet? 
 



Anbudsutvärdering 

• Anbud utvärderas utifrån principen om det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet enligt; 

 

 

 

 

 

 

• Varför inte mer? 

• Alternativa metoder 

Kriterium Vikt 

Pris 80% 

Kvalitet 20% 



Tydliga skallkrav eller ”subjektiv” 

utvärdering 

• Tydliga krav lägger en miniminivå 

• Utvärdering ger möjlighet till mervärden 

 

• Exempel: Ren bil 

• Bilen skall vara tvättad och städad varje morgon före start 

• Beskriv er process för att säkerställa att bilen är tvättad och städad inför 
varje arbetspass. 

 

• Du får Rutiner och Processer i stället för en bock i kanten 



Utvärdering av pris 

• (kilometerpris för fordon med lägsta pris / kilometerpris för 

det aktuella fordonet) * 5 

 

• Exempel: 

• Om det lägsta anbudspriset är 8,50 kr/kilometer blir poängen för anbud X 

med kilometerpriset 12,00 kr: (8,50 kr/12,00 kr) * 5 = 3,54 poäng 



Kvalitet: Vad ska utvärderas? 

• Vilka är våra övergripande mål och fokusområden 

• Vad kan vi förbättra genom bättre avtal 

 

• Startar nästa upphandling i morgon 

• Har samlat på oss lång lista med förbättringsförslag 

• Brister vi själva erfarit 

• ”Affe” möten med entreprenörer och SIU 

• Kundtjänstärenden 

• Kundråd, tjänstemannaråd, politikerråd 

• Förvaltningsgrupp sjukvården 

• Transport 



Utvärdering av kvalitet 

Kriterium Delkriterium Vikt 

Kvaliteten i 
Kvalitetsplanen 

1. Erfarenhet och organisation för 
Trafikuppdragets genomförande 

20% 

2. Plan för beredskap vid störningar som 
t.ex. fordonsproblem eller förarbrist 

25% 

3. Plan för säkerställande av de 
utbildnings- och kunskapskrav som finns 
beskrivna.  

25% 

4. Plan för daglig skötsel och planerat 
fordonsunderhåll under avtalstiden för 
att säkerställa att kunderna erbjuds 
trafiksäkra samt hela och rena fordon 

30% 



Utvärdering och poängsättning 

• Referensgrupp på 4-5 personer 

• Sätter individuella poäng 1-5 

• Allt räknas samman och ett viktat medelvärde räknas fram 

så att max blir 5 poäng. 



Resultat från senaste 

upphandlingen 

Total inbördes viktad 
kvalitetspoäng 

Viktad total kvalitetspoäng 
(20 %) 

Arian Zhupa 1,66 0,33 

Patrik o Niklas Taxitjänst 4,16 0,83 

Taxi Sydväst 4,73 0,95 

Taxi Ängelholm 4,23 0,85 

Kristianstad Trafikservice 5,00 1,00 

Ringduve Taxi 3,48 0,70 

Taxicentralen Kristianstad 4,21 0,84 

Taxicentralen Kristianstad 4,21 0,84 

Tuwagården 3,68 0,74 

Östra Göinge Taxi 2,78 0,56 

C4 Transport 4,49 0,90 

Telepass 4,49 0,90 

Taxi Kurir i Malmö 3,70 0,74 



Slutsummering 

EXEMPEL 

Pris/km Viktat 80% 

Pris Entreprenör A 10,60 4,72 3,77 

Entreprenör B 10,00 5,00 4,00 

Viktat 20% 

Kvalitet Entreprenör A 4,73 0,95 

Entreprenör B 3,48 0,70 

Sammanvägt 

Totalt Entreprenör A 4,72 

Entreprenör B 4,70 



Erfarenheter och Slutsatser 

• Entreprenörerna ”lär” sig vad de ska 

skriva. 

• Sekretessbelägger allas kvalitetsplaner 

• Endast uppföljning förhindrar rena fabler. 

• Det krävs mer av uppföljningen då varje 

kvalitetsplan med dess utfästelser är 

unika. 

• Vi kommer troligen att vikta upp 

kvalitetspoängen 



Uppföljning ID OK, kund i bil 

• Enligt avtalet; 

• Om föraren utan godtagbart skäl underlåter att rapportera kund-id utgår ett 
vite om 24 kr per tillfälle. 

 

• Inga viten utdömdes då beloppet ansågs för lågt i 
förhållande till den administrativa kostnaden. 

• Genomsnitt i mars 2014 var 88% 

• Alla ej rapporterade ID OK medförde också med automatik att vi 
betraktade den resan som ej punktlig 

 

• Rapporterade resultatet till företagsledningen varje månad. 

 



Nya grepp 

• Mejl gick ut till samtliga entreprenörer; 

• Vi kommer att from. Mars månad att räkna samman antalet ej 

rapporterade kund-id per entreprenör. Vi är medvetna om att några 

transaktioner kan försvinna så vi kommer initialt endast att utdöma viten 

för  försummelser under ett genomsnitt på 85%. Denna siffra kan komma 

att justeras uppåt. 

• Tre entreprenörer låg i intervalet 77-84%  



Kraftiga reaktioner  

• Små utdelade viten men kraftiga reaktioner 

• Blandade samman punktlighet och ID OK rapportering 

• Skyllde mycket på tekniken och då både på Skånetrafiken 

och teknikleverantörerna 

• Entreprenörerna känner sig inte som ansvariga för sina 

teknikleverantörer gentemot Skånetrafiken. 

 



Resultat 

• Har höjt gränsen till 95% och där ligger vi i genomsnitt idag. 

• Någon enstaka entreprenör drar ner resultatet och störst 
problem med avropsfordonen 

• Flera buggar hittade i teknikleverantörernas programvara 

• Ger inte direkt bättre punktlighet men 

 

• Vi måste i varje ögonblick veta vilken bil är 
på väg med vilken kund. Det lägger 
grunden för ökad kvalitet och alla e-
tjänster. 

 



Fordonskontroll  

• En extra årlig kontroll  

• Normal trafiksäkerhetskontroll plus ytterligare specifika 
moment enligt avtalet såsom;  

• Lack och plåtskador, profilprogrammet, dekaler, reklam 

• Alkolås, brandsläckare, bälteskniv, backvarnare 

• Taxilegg, uniform 

• Navigator, handsfree, kartmaterial  

• Klimatanläggning, städ, tvätt  

• För  bårar och trappklättrare tillkommer ytterligare moment  

• Anmärkning leder till ombesiktning 



Fordonskontroll 

• Full koll i Frida 

• Utskick av kallelser 

• Unika protokoll för varje modell och avtal 

• Utförs av tre privata oberoende företag 

• Minst två i varje kvadrant i Skåne 

 

 

• Antalet godkända ökat från ca. 15% 2010 till 80% på fem år. 

 



Tack 

 

 

 

 

 

Per Tranström 

Affärsutvecklare 

Skånetrafiken, Serviceresor 

E-mail: per.transtrom@skanetrafiken.se 



Visste du att… 

11 163 469 resor gjordes med färdtjänst 2013 



Beställningscentral, upphandlad  

eller i egenregi? 

Samma verksamhet – olika 

ställningstaganden? 

Anna Karin Malm, Jönköpings länstrafik 

Lars Wollter, Västtrafik 

 



Upphandla BC  

eller BC i egen regi 



Jönköpings Länstrafik 

• Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 
 

• 2012  - ett verksamhetsområde i Region Jönköping län -  
Jönköpings Länstrafik.  
 

• Region Jönköpings län är kollektivtrafikmyndighet och  
regionen tar beslut om ett regionalt trafikförsörjningsprogram 
 

• Region Jönköpings län har skatteväxlat linjetrafik, tågtrafik, 
reskostnader för färdtjänst (arbetsresor, dagligverksamhet) 
och sjukresor samt färdtjänsthandläggning. Kvarstår skolresor 
och särskoleresor. 
 

 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jarnvag.net/vagnguide/y31&ei=jtosVYO-FcWksgG68IGACQ&bvm=bv.90790515,d.bGg&psig=AFQjCNHluJMN0s2sp_1Jm87s-ymD4UnpuQ&ust=1429088663948971


Serviceresor - historik 

 
Samordning av resor  

Utredning - ”Länsbeställningscentral” (1991) 
Utredning -  ”Kollektivtrafik för alla” (1996) 
Utredning -  ”Samordnade transporter” (1999/2000) 
 
Beslut år 2000 – starta 1 juli 2002 
 
 

 



Serviceresor - historik 

 Före 2002:  

• Färdtjänsten utfördes av ett upphandlat taxibolag, en i varje 
kommun. En kommun hade ”trafikföretag” i egen regi för 
färdtjänst. 

• Sjukresor BC i egen regi (Landstinget) med upphandlade fordon 
via ett taxibolag i varje kommun, samma företag som för 
färdtjänst. 
 

Beslutet att samordna 

• Start 1 juli 2002 
• 13 kommuner tar beslut ang gemensamt (nästan) 

färdtjänstregelverk inkl. länsfärdtjänst. 
• Kommunerna och Landstinget har gemensam beställningscentral 

för färdtjänst, sjukresor och övrig anropsstyrd trafik.  
• Upphandling: system, BC, trafikföretag.  
• Fakturering av trafikkostnader+ drift till resp. kommun/Landsting. 
 
 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gotala.blogg.se/2012/november/&ei=29ssVZPzIYiyswHcqoTwCw&bvm=bv.90790515,d.bGg&psig=AFQjCNGEU4dwjDd9tgq1CWWec56tTZr2XA&ust=1429089563891158


• Upphandling av beställningscentral – bokning, trafikledning och 
trafikledning o kundcenter för allmän trafik, växelfunktion för 
Länstrafiken. 

• 10 intresseanmälningar - 3 anbud  

• Vinnande anbud -  Informationscentralen i Småland AB (dotterbolag 
till BK-Tåg).  

– Företaget hade erfarenhet ang buss- och tågtrafik samt hade 
erfarenenhet från taxiverksamhet i mindre volymer . 

 

 

Serviceresor - historik 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bgf.nu/ljus/u/lagerman.html&ei=s9IsVc-VCKfNygPSg4CIAg&bvm=bv.90790515,d.bGQ&psig=AFQjCNEh5CpukuxrvhZuod9jIbxVGl1zwQ&ust=1429087244344674


 
 
 

• Avtalsstart 1/4 2002 på plats i lokaler som tillhanda hölls av 
Länstrafiken. Utbildningar och rekryteringar 

• Start 1 juli = kaos 

• 3 juli – beslut tas av Länstrafikens styrelse att stänga 
beställningscentralen den 3 juli kl 2400. 

• 4 juli -  beställningar utförs som tidigare hos taxiföretag i resp 
kommun. 

• Varför kaos: ej tillräckligt utbildad personal (1,0h), brister/ej 
fungerande system inkl kommunikationslösningar, ej 
godkända tester,  75% av volymen från första dagen, nya 
förare, nya fordon, nytt regelverk, mm 

 

Serviceresor - historik 
 



• Ny uppstart nov 2002 med ca 5% av totala volymen 
 

• Februari 2003 BC går i konkurs  - egen regi 
 

• Mars 2003 ca 75% av volymen 
 

• April 2003 
 

• Sept 2003 alla kommer med och alla sjukresor 

 
 

Serviceresor - historik 

 



Beslut vid upphandling 

 
• Vilka delar ska handlas upp?  

– Bokning 

– Trafikledning 

– Kundsynpunkter 

– ”ej hämtad kund” 

– Växelfunktion/Kundcenter allmän trafik 

• Vad är beställarens/leverantörens ansvar?  

– Upphandla fordon 

– System för bokning och planering 

– Kvalitetsuppföljning med TF 

• Mål – kundupplevelse, kvalitetsmått i % och kr 

• Ersättningsform? Bonus? Fasta resor, bokningar via appar/internet 

• Delaktiget -  åka med, nätverksbyggande kommuner/kunder/TF, 
politiken 

• Avtalsperiod, förändringsarbete mm? 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.florette.se/2011/12/tors-du-andra-ett-felaktigt-beslut-%E2%80%A8/&ei=sSQtVeGXKYPoywO6toDIAQ&bvm=bv.90790515,d.bGQ&psig=AFQjCNGNJPZZxUgGkbnaPEYduRklx88VoA&ust=1429108269698054


BC - Egen regi 
Plus 

• Enkelhet - förändringsarbete, korta besluts- och 
informationsvägar. 

• Kvalitet- och kostnadstänk inkl bokningstillfället 
• Mål inkl kostnadseffektivt och kundfokus, jämföra andra län 

– Kundbarometer, svarstid, vänta-tid, inviduella mål 
• En del av Region Jönköpings län 
• Helheten och kunskap ” inhouse”  
• Trygga medarbetare 
• Närhet till trygga kunder, trafikföretag, handläggning 
• Känner medarbetarna 

 
Minus 
• Personalfrågor inkl löner 

 
 
 



Upphandla BC 

Plus 
Personalfrågor 
”Bara” kravställare/uppföljning 
Kostnadseffektivt? 
 
Minus 
Kvalitet- och kostnadseffektivt 
Uppstartsproblematik 
Sårbart 
Dålig kunskap/kontroll på verksamheten  
Avtalstolkning/tvister 
Otrygghet för medarbetare (avtalsperiod) 
Otrygga kunder 
Svårt att påverka 
Avtalsuppföljning 
Längre ledtider/beslutsvägar 

 
 



Frågor? 

 
 
 

Tack för visat intresse! 
 

Anna-Karin Malm 
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik 
Mail: anna-karin.malm@jlt.se 
Telefon: 010-241 56 05 
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Upphandla BC? 

VÄSTTRAFIK ANROPSSTYRD TRAFIK 





 



Västtrafik Anropsstyrd trafik erbjuder många tjänster 

• Färdtjänst 

• Omsorgsresor 

• Dagvårdsresor 

• Sjukresor 

• Sjukreselinjer  

• Skolskjuts 

• Närtrafik 

• Flextrafik 

• Flexlinjer 

• Anropsstyrda linjer 

• Ledsagarservice 

 

Totalt utför ca 650 fordon 1,8 milj resor/år. Avtal med 54 trafikföretag  



Västtrafik har alltid handlat upp BC-tjänst 
 

I upphandling med trafikstart 2014 upphandlades  

även KIC linje 1. En upphandling med 2 delar 

Beställningscentral  (ca 5000 samtal/dag): 

 - Beställningsmottagning  
 - Säkerställande av resans utförande 
 - Kundsynpunktshantering 
 
 
Kundservice allmän kollektivtrafik (KIC)  
 - Kundförfrågningar tex tidtabells/biljett frågor 
 - Reklamationer tex resegarantiärende 
 - Kundsynpunkter (enklare) 
 - Resplushantering 

 

  
   

●  
 

 



Bokning 
- ”vanliga resebokningar” tex färdtjänst,  

  sjukresor & närtrafik 

- Gruppresor 

- Ledsagning 

- VIP-resor 

- Regelbundet återkommande resor  

- Manuell turplanering 

- Avbokning 

- Långa resor- över 13 timmar 

Säkerställande av resans utförande 
    - Larmhantering  

    - Info till kund vid förseningar 

    - Förarsupport 

    - Bomhantering 

    - Hantering av förarraster 

    - Trafikledning 

    - Säkerställa effektiv samplanering/planeringskontroll 

    - Manuell körorderplanering 

    - Hantering av ledigheter & privatresor 

    - justering av fordonsutsättning 

Administration/övrigt 
- Fordonsutsättning och schemaläggning 

- Viteshantering 

- Säkerställa incident & olycksrapporting 

- Grunddata 

- Kalender  

- Säkerställa underlag för betalning &  

  fakturering 

- Utbildning av förare & kontaktpersoner 

- Introduktion för nya trafikföretag 

- Avstämning med trafikföretag 

- Delaktig i verksamhetsutveckling 

Synpunktshantering 
- Registrering  

- Utredning 

- Kvalitetssäkring 

 

   Beställningscentralstjänst 
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Fördelar med att handla upp BC-tjänsten 

● Lätt att ta kapacitetssvängningar 

● Effektivt sätt att säkra drift med olika geografiska BC 

● Kräver att man tydligt definierar vilken tjänst man vill ha 

● Oftast tillgång till stor kompetens 

● Slipper att hantera personalfrågor 

● Tvingar fram tydliga rollbeskrivningar mellan olika 

funktioner/roller 

 

 



Nackdelar med att handla upp BC-tjänsten 

● Svårt att göra förändringar under avtalstiden 

● Kräver mycket uppföljning/kontroll av leveransen  

● Risk att man får en ny leverantör som inte alls levererar enligt avtal 

● Tidskrävande att upphandla och etablera  

● Ju komplexare tjänst desto färre potentiella anbudsgivare 



Ny teknik och trafiklösningar kommer att påverka 

behovet av BC-tjänster och dess utformning 



Fas 2 

Trafikstart december 2015 

Västtrafik samverkanscentral 



Det finns inget rätt eller fel. Det gäller bara att 

bestämma om man ska upphandla  

och i så fall hur mycket. 

 

 

Vad är vår kärnverksamhet ? 



Tack! 



Visste du att… 

35 resor gjordes per tillstånd i snitt 



Reflektioner från leverantörshorisonten  

Vad tycker leverantörerna? Vilka krav borde 

ställas vid upphandlingarna? 

Johan Porsman, Samtrans 

 



Upphandlingsseminarium serviceresor 



SAMTRANS 
skol & handikapptransporter Stockholm AB 

en del av 

Presentation 



Upphandlingsseminarium serviceresor 

Serviceresor – egentligen? 

Individen! 

Samma möjligheter! 

Frihet – egna val! 



Juridiskt bättre upphandlingar idag 

Upphandlingsseminarium serviceresor 

Man får vad man betalar för 

Konkurrensbegränsande 

Dålig förankring i verksamheterna 

Ensidighet – moment 22 

Inlåsning av fordon 

Upphandlingar idag 

Obefintliga kontroller 

Viten 



Upphandlingsseminarium serviceresor 

Upphandlade serviceresor imorgon 

Likvärdigt resande på riktigt 

Individanpassat 

Incitament för kvalitet 

Helhetsansvar 

Fler mindre aktörer 

Konkurrens 



Upphandlingsseminarium serviceresor 

Färdtjänst 

Upphandlade serviceresor imorgon 

Kundval – helt eller delvis 

Skolskjuts och omsorgsresor 

Flexibla kvoter - beställarens ”val” 

Diversifierade tillstånd & egenavgifter 



TACK! 
 

- Vi ses framöver! 



Visste du att… 

92% var nöjda med beställningscentralens 
bemötande 





Visste du att… 

94% var nöjda med förarens bemötande 
 



EU-direktiven och socialt ansvarstagande  

Orientering kring nyheter och rådande EU-

direktiv upphandling. 

Eva Sveman, SKL 

 



Nya regler om upphandling 
SOU 2014:51 och Ds 2014:25 

Eva Sveman 



 Förslag på implementering av EU:s nya upphandlingsdirektiv 
inom den klassiska sektorn och försörjningssektorn 

 Ikraftträdande 1 april 2016 



Sagt om de nya 
upphandlingsdirektivendirektiven 

 

” Direktivet ger ökat utrymme för kommuner att ställa miljökrav 
och sociala krav vid upphandlingar, till exempel att prioritera 
närodlad mat och ställa krav på kollektivavtal” (Dagens samhälle 
20/2014, svensk EU-parlamentariker ) 

 

” De nya kriterierna kommer att få slut på det lägsta prisets diktatur 
och återigen sätta kvalitén i fokus” (Marc Tarabella, EU-
parlamentets rapportör) 



Lagens disposition 

 1 kap. Lagens innehåll och definitioner 

 2 kap. Lagens tillämpningsområde 

 3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde 

 4 kap. Allmänna bestämmelser 

 5 kap. Tröskelvärden 

 6 kap. Upphandlingsförfaranden 

 7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad 
upphandling 

 8 kap. Dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner 



 9 kap. Tekniska specifikationer 

 10 kap. Annonsering av upphandling 

 11 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och 
anbud 

 12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och 
dokumentation 

 13 kap. Uteslutning av leverantörer 

 14 kap. Val av leverantörer 

 15 kap. Egen försäkran och annan utredning avseende 
förhållanden hos leverantör 



 16 kap. tilldelning av kontrakt 

 17 kap. Fullgörande av kontrakt 

 18 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet 

 19 kap. Offentlig upphandling som inte omfattas av direktivet 
samt offentlig upphandling av vissa sociala tjänster och andra 
särskilda tjänster 

 20 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd 

 21 kap. Upphandlingsskadeavgift 

 22 kap. Tillsyn och vägledning 



Undantag för interna kontrakt 

3 kap.12 § Ett avtal enligt 11 § ska anses vara ett internt kontrakt, 
om  

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över avtalsparten 
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen 
förvaltning,  

2. avtalsparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för 
myndighetens räkning eller för andra sådana personer som avses i 
11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och  

3. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför 
ett avgörande inflytande över avtalsparten.  



Kontrakt mellan upphandlande 
myndigheter 

18 § Denna lag gäller inte för ett kontrakt som ingås mellan två eller 
flera upphandlande myndigheter om  

1. kontraktet upprättar eller reglerar formerna för ett samarbete 
mellan myndigheterna för att säkerställa att de offentliga tjänster 
som myndigheterna ska utföra tillhandahålls med målet att uppnå 
myndigheternas gemensamma mål,  

2. genomförandet av samarbetet styrs endast av överväganden som 
hänger samman med allmänintresset, och  

3. myndigheterna utövar verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som understiger 20 procent av de verksamheter som 
berörs av samarbetet.  



4 kap. allmänna bestämmelser 

2 § En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från 
denna lagstillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte 
att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller 
missgynnas på ett otillbörligt sätt. 

4 § För att säkerställa att leverantörer som har tilldelats kontrakt 
enligt denna lag fullgör kontrakten i enlighet med tillämpliga miljö-, 
social- och arbetsrättsliga skyldigheter, ska upphandlande 
myndigheter vidta de särskilda åtgärder och övriga lämpliga 
åtgärder som är förenliga med bestämmelserna i denna lag. 

Bestämmelser om särskilda åtgärder som myndigheterna kan vidta 
enligt förstastycket finns i 13 kap. 3 § 1, 16 kap. 2 och 11 §§ samt 17 
kap. 2 §. 



Miljökrav och sociala krav 

4 kap.3 § En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn 
och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens 
art motiverar detta. 

Hur: 

 Krav på varan/tjänsten/byggentreprenad (krav på utsläpp) 

 Krav på leverantören (ska ha gått på miljöutbildning) 

 Särskilt kontraktsvillkor (ska anställa arbetslösa) 



Kommissionens meddelande Europa 
2020: Sociala krav vid upphandling 

 Sysselsättningsmöjligheter 

 Anständigt arbete 

 Överensstämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares 
rättigheter 

 Social integration 

 Lika möjligheter 

 Utformning som ger tillgänglighet för alla 

 Beaktande av hållbarhetskriterier 



Kollektivavtal 
SOU 2014:51 sid 41 

Det bör här påpekas att möjligheterna att tillämpa krav 
motsvarande sådana som kan finnas i kollektivavtal för ett 
kontrakts fullgörande är tillåtet under sådana förutsättningar som 
Upphandlingsutredningen 2004 redogjorde för i sitt 
slutbetänkande. Villkoren ska alltså följa av ett representativt 
kollektivavtal som täcker det aktuella arbetet. Däremot kan 
utredningen inte se att tecknat eller tecknande av kollektivavtal är 
ett tillåtet krav i en upphandling. 



Utredning: Upphandling och villkor 
enligt kollektivavtal (dir 2014:162) 

 

En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor 
enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande 
upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom 
försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Utredaren 
ska också analysera hur krav på att varor, tjänster och 
byggentreprenader ska produceras, tillhandahållas och utföras 
under förhållanden som uppfyller ILO:s kärnkonventioner kan föras 
in i nämnda tre upphandlingslagar. Syftet med detta är att det 
handlingsutrymme som 2014 års upphandlingsdirektiv ger i fråga 
om sådana krav ska utnyttjas för att därigenom stärka det sociala 
skyddet.  



Utredning ny upphandlings-
stödsmyndighet (dir 2014:161) 

Genom att en fristående myndighet bildas ökar förutsättningarna 
att arbeta med upphandling utifrån ett strategiskt perspektiv. Rätt 
använd kan upphandlingen utgöra ett effektivt instrument för att 
åstadkomma flera positiva effekter i samhället, inklusive främja en 
ökad tillväxt och sysselsättning samt en hållbar utveckling med 
hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska aspekter. En särskild 
myndighet för upphandlingsstöd blir även mer synlig för 
målgrupperna. Regeringen vill att möjligheterna till sociala och 
miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den offentliga 
sektorn.  



Reserverade kontrakt 

9 § En upphandlande myndighet får 

1. reservera deltagandet i en upphandling för skyddade verkstäder eller för 

leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av 
personer med funktionsnedsättning eller av missgynnade personer, eller  

2. föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för 
skyddad anställning, om minst 30 procent av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, hos sådana leverantörer eller i sådana program är personer 
med funktionsnedsättning eller missgynnade personer. 

När en upphandlande myndighet avser att reservera ett kontrakt enligt 
första stycket, ska den i annonsen enligt 10 kap. ange att upphandlingen 
ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverade kontrakt. 

 



4 kap. forts. 

10 § En upphandlande myndighet får besluta att ett kontrakt ska 
tilldelas i form av separata delar och får då också fastställa storleken 
på och föremålet för dessa delar. 

11 § En upphandlande myndighet ska ange skälen för att ett 
kontrakt inte ska tilldelas i separata delar. Skälen ska lämnas i något 
av upphandlingsdokumenten eller i en sådan individuell rapport 
som avses i 12 kap. 17 §. 

12 § En upphandlande myndighet som ska tilldela ett kontrakt i 
delar enligt 10 §, ska bestämma om leverantörerna får lämna anbud 
på en, flera eller alla delar av kontraktet. 

 

 

 



6 kap. Upphandlingsförfaranden 

1 § Vid offentlig upphandling får, under de förutsättningar och på 
det sätt som anges i denna lag, följande upphandlingsförfaranden 
användas: 

1. öppet förfarande, 

2. selektivt förfarande, 

3. förhandlat förfarande med föregående annonsering, 

4. förhandlat förfarande utan föregående annonsering, 

5. konkurrenspräglad dialog, eller 

6. innovationspartnerskap. 



Innovationspartnerskap 

32 § En upphandlande myndighet får använda ett 
innovationspartnerskap, om den har behov av en innovativ vara, 
tjänst eller byggentreprenad och om kravet enligt andra stycket är 
uppfyllt.  

Det behov som avses i första stycket ska inte kunna tillgodoses 
genom en vara, tjänst eller byggentreprenad som redan finns 
tillgänglig på marknaden.  



Ramavtal 

Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning 

6 § En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar 
sig på ett ramavtal som avses i 5 § första stycket utan en förnyad 
konkurrensutsättning, med tillämpning av de villkor för 
tillhandahållande som anges i ramavtalet. 

Den upphandlande myndigheten ska använda objektiva villkor 

för att avgöra vilken av de leverantörer som är parter i ramavtalet 

som ska tilldelas kontraktet (en fördelningsnyckel). 
Fördelningsnyckeln ska anges i upphandlingsdokumenten för 
ramavtalet. 



Ds 2014:25 sid. 420:  

Med att fördelningsnyckeln ska vara objektiv kan inte förstås att den 
upphandlande myndigheten är förhindrad att utgå från sitt (subjektiva) 
faktiska behov inför ett avrop. 

--- 

I skäl 61 i direktivet förtydligas att de objektiva kriterierna för att avgöra 
vilken av de leverantörer som är parter i ramavtalet som bör utföra en viss 
uppgift, t.ex. tillhandahålla varor eller tjänster avsedda att användas av 
fysiska personer, får, för de ramavtal där samtliga villkor fastställs, 
innefatta de berörda fysiska personernas behov eller val. Med andra ord är 
det möjligt att, när det gäller ramavtal som avser sådana varor och tjänster, 
utforma fördelningsnyckeln så att t.ex. enskilda personers val eller behov 
beaktas. 



Annonsering och tidsfrister för att 
komma in med anbud 

Tidsfristerna för att komma in med anbud är något förkortade 
jämfört med dagens regler.  

Den upphandlande myndigheten ska vid förhandsannonsering, 
annonsering om upphandling och annonsering om projekttävling 
med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri 
tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen 
skickas för publicering. Den internetadress där dokumenten finns 
tillgängliga ska anges i annonsen.  

 

 

 



9 kap. Tekniska specifikationer 

2 § När det som upphandlas ska användas av fysiska personer, ska 
de tekniska specifikationerna bestämmas med hänsyn till  

 1. kriterier avseende tillgängligheten för personer med funk-
tionsnedsättning, eller  

 2. utformning med tanke på samtliga användares behov.  

 Undantag får endast göras om det finns särskilda skäl.  

 Har obligatoriska krav för tillgänglighet antagits av Europeiska 
unionen genom en rättsakt, ska de tekniska specifikationerna 
som avser tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
eller utformning för samtliga användares behov, bestämmas med 
hän-visning till den rättsakten.  



12 kap. Kommunikation 

1 § En upphandlande myndighet ska se till att elektroniska medel 
används så långt det är möjligt vid kommunikation under en 
upphandling enligt denna lag. 

2 § Användningen av elektroniska medel vid kommunikation ska 
vara icke-diskriminerande och inte begränsa leverantörernas 
tillträde till en upphandling.  

De elektroniska medlen ska vara allmänt tillgängliga och möjliga att 
använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som 
används i allmänhet. 



Komplettering, förtydligande m.m. 
12 kap 12 § 

Om den information eller dokumentation som ska lämnas av 
leverantörerna är eller verkar vara ofullständig eller felaktig eller 
om dokument saknas, får den upphandlande myndigheten begära 
att en eller flera leverantörer kompletterar, förtydligar eller 
färdigställer relevant information eller dokumentation.  

Åtgärderna enligt första stycket ska vara förenliga med principerna 
om likabehandling och öppenhet. 



Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 
25472-10, Stockholms läns landstings 
upphandling av kaffeautomater 

 Stockholms läns landsting (SLL) upphandlade kaffeautomater 
som öppet förfarande 

 Till anbuden skulle bifogas produktblad eller produktbroschyrer 
över samtliga offererade automater i tre exemplar 

 Ett anbud innehöll bara produktblad/broschyrer i två exemplar, 
varför SLL kontaktade dem och bad dem komma in med 
ytterligare ett ex. per offererad automat (jmf LOU 9 kap. 8 §) 

 



Förvaltningsrätten 

Det är ostridigt i målet att X i sitt anbud fogat två produktblad. 
Enligt förvaltningsrättens mening har det inte utan risk för 
särbehandling eller konkurrensbegränsning varit möjligt för den 
upphandlande myndigheten att enligt bestämmelserna i 9 kap. 8 § 
LOU läka brist i X:s anbud. 

 



13 kap. Uteslutning av leverantörer 

Nya obligatoriska uteslutningsgrunder: 

 Sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 
2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot 
organiserad brottslighet,  

 Penningtvätt eller finansiering av terrorism 

 Terrorristbrott eller brott med anknytning till 
terroristverksamhet 

 Människohandel 



Uteslutning forts. 

2 § En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att 
delta i en upphandling, om myndigheten får kännedom om att 
leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende skatter eller 
socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där 
upphandlingen sker och detta har fastställts genom ett 
lagakraftvunnet och bindande domstolsavgörande eller 
myndighetsbeslut. 

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att 
delta i en upphandling, om myndigheten på ett annat lämpligt sätt 
kan visa att de skyldigheter som avses i första stycket inte har 
fullgjorts. 



Uteslutning forts. 

3 § En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att 
delta i en upphandling, om 

1. myndigheten på något lämpligt sätt kan påvisa att leverantören 
har åsidosatt tillämpliga skyldigheter som avses i 4 kap. 4 §,  

4. myndigheten har tillräckligt sannolika indikationer på att 
leverantören har ingått överenskommelser med andra leverantörer 
som syftar till att snedvrida konkurrensen,  

5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i 
fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare offentligt 
kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande enhet eller en 
tidigare koncession, och detta har medfört att det tidigare 
kontraktet sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller 
jämförbara påföljder,  



Uteslutning forts 

6. myndigheten inte kan undvika en snedvridning av konkurrensen 
eller inte kan garantera en likabehandling av leverantörerna på 
grund av att det föreligger jäv och detta inte kan avhjälpas genom 
andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av leverantören,  

7. myndigheten genom andra mindre ingripande åtgärder än 
uteslutning av leverantören inte kan avhjälpa en snedvridning av 
konkurrensen på grund av ett sådant tidigare deltagande från 
leverantörens sida som avses i 4 kap. 8 §,  

 



Uteslutning forts. 

 8. leverantören i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter 
beträffande den information som kan begäras för kontroll av att det inte 
finns grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen 
enligt 1–7 §§ eller av att leverantören uppfyller tillämpliga krav för val 
av leverantörer enligt 14 kap. 4–8 §§, har undanhållit sådan information 
eller inte har kunnat lämna de kompletterande dokument som 
myndigheten har begärt in enligt 15 kap. 4 –6 §§, och  

 9. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande 
myndighetens beslutsprocess, tillägna sig sekretessbelagda uppgifter 
som kan ge leverantören otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av 
oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig 
inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om 
uteslutning av leverantörer, val av leverantörer som kan tilldelas 
kontrakt och tilldelning av kontrakt.  



15 kap. Egen försäkran och annan 
utredning avseende förhållanden hos 
leverantörer 

1 § En leverantör får när den lämnar in ett anbud eller en 
anbudsansökan också lämna in en egen försäkran om att  

1. det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i 
upphandlingen enligt 13 kap. 1–3 §§, eller  

2. leverantören uppfyller de krav som myndigheten har ställt enligt 
14 kap. 1–4 §§.  

Om leverantören avser att utnyttja andra företags kapacitet enligt 14 
kap. 9 §, får den också lämna in en försäkran enligt första stycket för 
motsvarande förhållanden hos dessa företag.  



16 kap. Tilldelning av kontrakt 

1 § En upphandlande myndighet ska tilldela ett kontrakt den leverantör 
vars 

anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. 

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ska 
utvärderas 

på grundval av antingen 

1. pris eller 

2. kostnad. 

Vid en utvärdering enligt andra stycket 2, ska myndigheten ta hänsyn till 
tilldelningskriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet. 

2 § Om leverantörens anbud inte överensstämmer med tillämpliga miljö-, 
social- och arbetsrättsliga skyldigheter enligt 4 kap. 4 §, får myndigheten 
besluta att leverantören inte ska tilldelas kontraktet enligt 1 § första stycket. 



Tilldelningskriterier 

3 § När en myndighet utvärderar ett anbud på grundval av kostnad enligt 1 
§ andra stycket 2, ska myndigheten bedöma anbudets effekter i fråga om 
kostnadseffektivitet såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för 
en vara, tjänst eller byggentreprenad eller en bedömning av det bästa 
förhållandet mellan pris och kvalitet.  

Kostnadseffektiviteten ska bedömas på grundval av tilldelningskriterier 
såsom kvalitetsaspekter, miljöaspekter eller sociala aspekter. 

4 § Tilldelningskriterierna ska anses vara kopplade till föremålet för 
kontraktet, om de i alla avseenden avser den vara, tjänst eller 
byggentreprenad som ska levereras, tillhandahållas eller utföras genom 
kontraktet och berör kontraktsföremålet under dess livscykel. 



Livscykelkostnader 

6 § Kostnader under livscykeln för en vara, tjänst eller byggentreprenad får 
beaktas av myndigheten när den utvärderar ett anbud enligt 3 §. 

Kostnader enligt första stycket är sådana som myndigheten eller någon 
annan användare ska betala och som helt eller delvis avser kostnader 

1. för förvärv, 

2. för användning, 

3. för underhåll, 

4. vid livslängdens slut, eller 

5. för externa miljöeffekter. 

Kostnader för externa miljöeffekter får beaktas under förutsättning att 
miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar och kontrolleras. 



Onormalt låga anbud 

11 § En upphandlande myndighet ska förkasta en leverantörs anbud 
om den finner att priset är onormalt lågt och leverantören inte på 
ett tillfredsställande sätt kunnat lämna en förklaring till det låga 
priset. 

En upphandlande myndighet ska vidare förkasta en leverantörs 
anbud om den finner att priset är onormalt lågt och detta beror på 
att anbudet inte överensstämmer med tillämpliga miljö-, social- och 
arbetsrättsliga skyldigheter enligt 4 kap.4 §. 

 



Ändringar av kontrakt och ramavtal 
under löptiden 

8 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras under dess löptid utan 
att den upphandlande myndigheten genomför en ny upphandling, 
endast om ändringarna är sådana som avses i 9–14 §§. 

 Mindre ändringar 

 Klar, exakt och tydlig ändringsklausul 

 Oförutsedda omständigheter 

 Byte av leverantör 

 

 

 



19 kap. Upphandling under 
tröskelvärdet och vissa tjänster  

 Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster 

 Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, 
hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur 

 Obligatorisk socialförsäkring 

 Bidragstjänster 

 Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive 
fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska 
organisationer, tjänster tillhandahållna av 
ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster 



 Tjänster i samband med religionsutövande 

 Hotell- och restaurangtjänster 

 Juridiska tjänster 

 Övrig statsförvaltning och statliga tjänster 

 Samhällstjänster 

 Fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän 

      säkerhet och räddningstjänster 

 Undersöknings- och säkerhetstjänster 

 Internationella tjänster 

 Posttjänster 

 Diverse tjänster 

 



Överprövningsutredningen 
SOU 2015:12 

 Inga ansökningsavgifter och inget processkostnadsansvar 
föreslås. En reglering i 16 kap 20 § föreslås som innebär att en 
leverantörs processkostnader i överprövningsmål inte utgör 
ersättningsgill skada. Förslaget ska rätta till den ”obalans” som 
uppkommit genom NJA 2013 sid. 762.  

 



 Preklusionsfrist (eller påtalandeskyldighet) föreslås.  

 

 ”Om en överträdelse […] avser fel eller brist som finns innan 
halva tiden för att lämna anbudsansökan eller anbud i 
upphandlingen har löpt ut, ska rätten besluta om ingripande 
endast om leverantören visat att anmärkning mot felet eller 
bristen gjorts hos den upphandlande myndigheten eller hos 
allmän förvaltningsdomstol i ett mål om överprövning. 
Anmärkning ska ske innan halva tiden för att lämna 
anbudsansökan eller anbud har gått, dock får anmärkning alltid 
göras inom tio dagar från det att leverantören fick kännedom 
eller borde ha fått kännedom om felet eller bristen.    



 Det lämnas förslag avsett att underlätta direktupphandling under 
överprövning. 

 

 ”Exempel på en omständighet […] som kunnat förutses av den 
upphandlande myndigheten är att upphandlingen begärs 
överprövad och att överprövning sker i en instans.” 

 

 ”Om inte synnerliga hinder finns ska förvaltningsrätten avgöra 
mål om överprövning av upphandling innan det att 90 dagar har 
gått från det att ansökan om överprövning kom in till rätten”.   

 



Visste du att… 

14767 personer reste riksfärdtjänst 2013 



Att ställa rätt krav vid upphandling  

Utblick från andra komplexa verksamheter  

Petter Ulander, AdviceU 
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petter.ulander@adviceu.se 
070-2125800 

Exempel från en 
annan bransch ! 

 
Kravspecifikationer 
vid upphandling av 

IT-system 
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Tre frågor som bör ställas inför upphandling ! 

1. Vad behöver vi? 

2. Hur ska vi kunna välja bland alternativa lösningar? 

3. Hur ska vi kontrollera att vi fått det vi köpt? 

 

…och en fjärde vid offentlig upphandling 

 

4. Hur minimerar vi risken att förlora en överprövning? 
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Vad behöver vi? 

En modern sportbil? 
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En  rejäl lastbil? 
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En ordinär familjebil? 
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Duger det inte att åka till jobbet med den vi har? 
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Finns det en kombination av alla? 



© AdviceU AB 2014 

Vad behöver vi veta för att kunna välja rätt ? 

• Funktioner 
– Registrering, kontroller, analysfunktioner, rapportgenerator 

Verksamhetsspecifika funktioner 

• System/Teknik 
– Licenser, klienter, prestanda, databas, kommunikation, drift 

• Avtalsvillkor 
– Fast / löpande? Leveranskontroll, när ? 

• Kostnad 
– Engångskostnader, löpande kostnader 

• Leveransprojekt 
– Installation, konvertering, parametersättning, projektmetodik, 

bemanning, utbildning, dokumentation, tester, driftsättning. 

• Support / Underhåll / Vidareutveckling 
– Ingående tjänster, SLA 
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Förbjudna ord vid IT-upphandling 

Dels svåra att utvärdera – Välja rätt 
Dels svåra att kontrollera - Vid Leveranskontroll 

Användarvänligt 
Flexibel 

Snabb 

Viss 

Enkel 

Bra 

Lätt 

Automatisk 

o.s.v e.t.c 

med mera 

Optimal 
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Verkligheten hos leverantörerna! 
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Verkligheten hos leverantörerna! 
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Verkligheten hos köparna ! 

Ur statlig myndighets ramavtalsupphandling 

1.1 Generella behov av stor betydelse  

Behoven avser i huvudsak alla tre systemkategorierna. 

 LPA-systemet är moduluppbyggt och skalbart samt flexibelt. Det är möjligt för 
Myndigheter att med minimala insatser installera ett levererat standardupplägg. 
Anpassningar kan lätt göras till olika, i vissa fall långtgående, Myndighetsspecifika 
behov inom ramen för ett sammanhållet standardsystem. LPA-systemet kan lätt 
integreras med andra system. Det är enkelt för Myndigheten att administrera 
LPA-systemet över tiden, exempelvis att genomföra uppgraderingar, 
versionsbyten etc.  

 LPA-systemet har genomgående användargränssnitt som är enkla för användare 
av olika slag att lära sig och som understödjer ett effektivt och logiskt arbetssätt. 
Gränssnitt och arbetsmetodik är utformade så, att användare känner igen sig från 
på marknaden förekommande standardgränssnitt. Effektiva situationsanpassade 
hjälpfunktioner i LPA-systemet bidrar till att det går att snabbt komma igång med 
att arbeta i systemet. Osäkerheter om handhavandefrågor och LPA-systemets 
gränssnitt till andra system har minimerats. 
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Verkligheten hos köparna ! 

Sid 100(198) ESV:s Förfrågningsunderlag 2012-03-05 
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Mer exempel ur verkligheten! 

Ur en kommuns upphandling av standardsystem  

1.9 Automatisk bevakning av tidsbegränsade 
anställningar och tillfälliga 
utökningar/nedsättningar ska finnas  
med signallista och möjlighet till viss 
dokumentation i anteckningsfält  
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Exempel på tydliga krav/frågor 

4.1.2.1 Kan sökningar i databasen  byggas på boolska variabler 
som ”något värde”, ”inget värde”, ”större än”, ”mindre 
än”, ”större eller lika med”, ”mindre eller lika med”, 
”skilt från”, ”intervall” samt ”eller” ? 
 

4.1.2.2 Kan sortering utföras valfritt i ”fallande” eller ”stigande” 
ordning i samtliga fält ? 
 

4.1.2.3 Kan alla rapporter förhandsgranskas på skärm? 
 

4.7.1.1 Hur hanterar systemet när det är 53 veckor på ett år, 
eller när skottår infaller? 
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Exempel på tydliga krav/frågor 

En beskrivning över integrationer bifogas i bilaga 4. Ange om 

ni har befintlig koppling eller inte till dessa system.  

Ange ev. kostnad för dessa kopplingar i prisbilaga 1 under 

rubrik integrationer. 



© AdviceU AB 2014 

Exempel på hur man skriver tydliga frågor 

Kan samtliga sökresultat exporteras till MS Excel 

2007/2010 svensk version i numeriskt format? 
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Exempel på hur man skriver tydliga frågor 

Kan man ta ut en rapport som visar pågående ärenden per handläggare? 

Ingår färdig rapport som visar pågående ärenden per handläggare? 
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Som man frågar får man svar ! 

100 frågor eller 1000 frågor ? 

 
 
 
 
 

 

Omfattning 

Detaljeringsnivå 
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Styr leverantören med hjälp av svarsformulär 

• Skriv frågor som kan besvaras med ja eller nej 

 

•  Ange befintlig utrustning, befintliga integrationer, rapporter mm 

 

•  Styr utseendet på anbudet med hjälp av offertmall 

 

•  Bifoga svarsmatris 
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Exempel på svarsformulär 
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Ställ kompletterande frågor skriftligt 

• ” Vi tolkar anbudet som att Ni bygger, testar och driftsätter integration 
mot X-systemet för 20.000 SEK, är det korrekt ?” 

 

• Ta in svaren som avtalsdokument ! 
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Leveransmodell, exempel 

Avtal Driftstart 

Verifiering 

Övertagande 

Test inför  
Driftstart 

 Köparens Test 

30% 50% 20% 

Leverans enl. avtal 

Leverens  
hårdvara 

Konvertering Leverans  
integrationer 

Betalningstillfällen kopplat till utförda prestationer 

Anbud

Avtal

Svar 3

Svar 2

Frågor 2

Frågor 1

Förfrågnings-
underlag

Frågor 3

Svar 1

In
te

gr
er

ad
e 

i a
vt

al

Avtal 90

Anbud

Avtal

Svar 3

Svar 2

Frågor 2

Frågor 1

Förfrågnings-
underlag

Frågor 3

Svar 1
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er
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Avtal 90

Installation Parameter 
sättning 

Formell 
leveranskontroll 
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Garvargatan 9C 
Stockholm 

Strandgatan 2 
Sundsvall 



Visste du att… 

62 752 riksfärdtjänstresor 2013 



Fika och nätverkande 

 



Visste du att… 

Drygt 3000 förare certifierade för serviceresor 



Riksfärdtjänst och sjukresor  

Att integrera riksfärdtjänsten i 

beställningscentralen för färdtjänst 

Lars Morin, Region Gävleborg 



regiongavlebo

rg.se  

Gävleborgs län 

10 kommuner 

279 991 invånare 

23 % = 65+ 



regiongavlebo

rg.se  

Region Gävleborg 

• Myndighetsutövning åt 4 av länets kommuner 

• Upphandlar trafiken 

• Beställningscentral i egen regi 

 



regiongavlebo

rg.se  

Samverkan i länet 

• Samrådsgrupp för färdtjänst och sjukresor 

• Länsgemensamma tillämpningsanvisningar 

• Länsgemensam färdtjänsttaxa 



regiongavlebo

rg.se  

Historia 

Hälsingland 

- Riksfärdtjänsten 
Sverige AB 

- X-trafik AB 

- Landstinget 
Gävleborg 

 

Gästrikland 

- Egen upphandling 

- X-trafik AB 

- Landstinget 
Gävleborg 



regiongavlebo

rg.se  

Riksfärdtjänsten idag 

• Allmänna kommunikationer – kund bokar själv 
sin resa 

• Anslutningsresor = färdtjänst/färdtjänst i annan 
kommun (RIAK) 

• Bil/specialfordon – kund bokar resa i vår 
beställningscentral 



regiongavlebo

rg.se  

Riksfärdtjänst via 
beställningscentralen 2014 

 

• 4904 resor 

• 78 % samordnade 

• 22 % singelresor 
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regiongavlebo

rg.se  

Hållbarhetsförvaltningen, X-trafik 

Handläggning 

Ann-Marie Segerholm, 0270 – 741 23 

ann-marie.segerholm@regiongavleborg.se 

 

Beställningscentral/upphandling 

Lars Morin, 0270 – 741 60 

lars.morin@regiongavleborg.se 



Riksfärdtjänst och sjukresor  

Så här kan man arbeta med sjukresor 

Kenneth Svärd, SLL  


