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PROGRAM Upphandlingsseminarium

09.00 Morgonkaffe

09.30 Välkommen och dagens agenda 

09.40 Kvalitet i färdtjänst och stöd sociala 
villkor. Lena Mårdh, Upphandlingsmyndigheten.

10.25 Hur ser man på upphandlingar och 
taxiavtalet. Beskrivning av konsekvenser. Lennart 
Sköld, Transportarbetarförbundet. Därefter gemensam 
diskussion mellan Lena och Lennart

11.05 Att minimera risker när man förlorar 
entreprenörer, Linda Lawrence Brown och Johan Wahn, 
Västtrafik.

11.40 Grupparbete kring modellavtal

12.00 Lunch

12.45 Redovisning grupparbete modellavtal

13.00 Upphandling riksfärdtjänst och RIAK, Otto Natt 
och Dag, Göteborgs stad.

13.20 Intressanta rättsfall, Roger Hagman

14.20 Kaffe och Grupparbete om viten

14.40 Redovisning grupparbete viten

15.10 Taxameter eller särskild utrustning. Vad 
innebär det senare? Jennie Broström, 
Transportstyrelsen

15.30 Tänkt på vikt vid upphandling, Kenneth 
Svärd, Region Stockholm

16.00 FRIDA och avtalskontroll. Fredrik Eriksson, 
Västtrafik. 

16.30 Uppsummering av dagen

8 maj 2019, STOCKHOLM



Arbetsrättsliga villkor
Vad innebär det?

8 maj 2019



Agenda

 Vad innebär arbetsrättsliga villkor

 Behövlighetsbedömning

 Vilka villkor ska gälla

 Uppföljning av villkoren



Arbetsrättsliga villkor

 Säkerställa att de anställda som 

utför arbete för det offentliga ska 

ha vissa villkor i nivå med 

kollektivavtal.

 Uppnå en sund konkurrens på 

lika villkor.
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Vad innebär 
lagstiftningen?

 När det bedöms behövas.

 Minst uppgår till aktuellt 

tröskelvärde enligt LOU, LUF 

eller LUK.

 Varor, tjänster och 

byggentreprenader.

 Lägsta nivå enligt centralt 

kollektivavtal.

 Underleverantörer som direkt 

medverkar.
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Behövlighetsbedömning

 Vilket mål har ni med kontraktet?

 Vilka kommer att utföra 

kontraktet?

 Tidigare erfarenheter av 

tjänsten?

 Vilka risker finns för oskäliga 

arbetsvillkor?

 Helhetsbedömning
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Risker för taxiförare

Under-
leverantörs-

kedjor

Arbetsmiljö 
och arbetstids-

lagen

Skattebrott

Finns risken 
för din 

upphandling?

Kollektiv-
avtalstäckning

Avreglering av 
branschen

Onormalt låga 
anbud



Innehåll stödpaketet

 Kontraktsvillkor 

 Leverantörens åtagande

 Hur leverantören kan uppfylla 

villkoren

 Justering av villkor

 Uppföljning

 Hantering av brister

 Villkor om lön, arbetstid och 

semester

 Formulär för egenrapportering

 Åtgärdsplan

 Tillämpningsstöd
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Vilka är nivåerna

 Månadslön eller ackordslön

 Lön inkl. tillägg för utfört arbete

 Ordinarie arbetstid är 40 timmar , 

helgfri vecka.

 Eller 38,25 tim per vecka

 Arbetstidsschema för minst en 

vecka

 Avvikelser i en tidrapport



Realisera

 Implementera

 Vilka underleverantörer?

 När ska egenrapporteringen ske?

 Ansvarig person hos 

leverantören?

 Förvalta

 Prioritera

 Genomföra en revision?
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Uppföljning
Vad behöver du tänka på?

Verifiera egenrapporteringen – samarbeta

Påpeka brister tidigt och ha regelbundna 
avstämningar

Vilka förutsättningar har du för en revision

Vad vill du uppnå med en revision

Informera leverantören tidigt inför en 
revision om vad det innebär

Återkommande brister – vad beror det på



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack för mig!

@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten



Svenska 
Transportarbetareförbundet

Lennart Sköld, central ombudsman



SFF och Svensk Kollektivtrafiks 
vårseminarium 190508

• Transports syn på upphandlingar 
och taxiavtalet

• Beskrivning av konsekvenser



Procentlön och fria den 
etableringen

• Ingen månadslön vid blandad körning

• Fri etablering

• Konsekvenser:

1. Löner

2. Arbetstider

3. Begränsat socialt liv, stress, olyckor     
och klimatpåverkan



Ni upphandlar arbetsplatser, 
inte fordon

• I varje bil sitter en människa som 
omfattas av ett regelverk. Flera 
goda exempel. 

• Regelefterlevnad – problem inom 
samtliga kravområden

• Vem bär ansvaret?



Vem är
egentligen
arbetsgivare?

• Direktstyrda
fordon

• BC – inget formellt
ansvar, men agerar
indirekt
arbetsgivare



Lägsta priset är inte alltid det bästa priset

• Inga krav på försäkringspaket eller 
garantilön – en tickande bomb 

• Låga krav på arbetsmiljön, raster 
och passlängder. Inget ob eller 
övertidsersättning



lennart.sköld@transport.se



Tack för mig! 



Diskussion

• Vilka frågor är viktigast att fokusera på när det gäller sociala villkor?

• Vad ska man undvika som upphandlare?

• Vilka risker ser ni med de långa avtalskedjorna inom taxibranschen mellan upphandlare och 

förare. Förslag på åtgärder eller förhållningssätt?



Att minimera risker när man 
förlorar entreprenörer, 

Linda Lawrence-Brown och Johan Wahn, Västtrafik.



Anropsstyrd Trafik -

En del av Västtrafik 

Upphandlingsseminarium 8/5 2019



Anropsstyrd Trafik en del av Västtrafik

• 8 000 resor sker med Västtrafik Anropsstyrd Trafik

• Varje dag gör 400 000 kunder nästan 1 miljon resor med oss

• Västtrafik

• Ägs av Västra Götalandsregionen

• Omsätter drygt 9 miljarder

• Ca 400 anställda, men sysselsätter ca 9 000 personer 

Vi vill göra det enkelt

och tryggt att resa 

med kollektivtrafiken 

och samtidigt bidra 

till en hållbar 

samhällsutveckling



Resor som utförs med en stor mängd fordon



● Genom förbeställning 

erbjuder vi de människor, 

som inte kan åka med 

ordinarie linjetrafik, 

kollektiva resor i Västra 

Götaland.

● I ett hållbart partnerskap 

med uppdragsgivare och 

partners uppfyller vi 

Västtrafiks Kundlöfte för de 

kunder som behöver lite 

extra hjälp.

Kund

Uppdragsgivare:
Kommun/Region

Västtrafik

Partner:
Beställningscentral

Partner: 
Trafikföretag

Vårt kundlöfte – Kunderna ska uppleva sina resor 
som trygga, pålitliga & förenade med god service

Vi möjliggör en fungerande vardag för ”alla” 



● Förvalta och utveckla 45 avtal inom särskild kollektivtrafik 

– Västra Götalandsregionen

• Vårdresor

– 44 av 49 kommuner

• Färdtjänst

• Omsorgsresor

• Skolskjuts

● Utföra trafik och tjänster inom allmän kollektivtrafik

• Närtrafik

• Flextrafik

• Flexlinjetrafik

• Anropsstyrda linjeturer

• Ledsagning

• Ersättningstrafik

Anropsstyrd Trafiks åtagande



Det viktigaste av allt – Vi servar massor av kunder!



…och det har vi varit framgångsrika 

med!



Så har inte alltid varit fallet…



Eller är fallet…



2018

Året i media              

Ett händelserikt år



























Tack för att ni samverkar för 

att skapa trygga resor för våra kunder!



Hur kunde det då bli så här?



Befintlig upphandlingsuppbyggnad

● Ingen begränsning 

– Av antalet fordon som ett trafikföretag kan lägga anbud på

– Av antalet avtalsområden som ett trafikföretag kan lägga anbud på

● …vilket medförde

– Ett trafikföretag växte oerhört kraftigt 

• Ställer helt andra krav på organisation etc.

– Fler trafikföretag i ett och samma avtalsområde

• Försvårar avtalsuppföljning



Säkerställande av ett avtals efterlevnad 

● Etablering – En del av trafikavtalet

– Etableringsplan som signeras

• Fordon & förare

• Trafikledningssystem

– SamCheck – Digitalt etableringsverktyg

– Konsekvenser av att Etableringen är en del av avtalet 

• Att avtal kan sägas upp om inte etableringsplanen följs

● Drift

– Kontinuerlig dialog/uppföljning, Revision/Inspektion, Fordonskontroller, 

Uppföljning av specifika situationer



Kronan

● Vann 30 avtal

– Växte från 7 till 117 fordon

● Etablering & Drift 

– Arbetat i partnerskap på plats 

för att skapa rätt förutsättningar 

ut mot kund

● Åtgärder

– Åtgärdsplan 

– Varningar 



Kronan

● Åtgärder

– 21/6: Åtgärdsplan aktualiserades med deadline 29/7

– 16/8: Utfärdades två varningar 

• Varning avseende kvalitetsbrister för ett antal avtalsområden

• Varning avseende rapporteringsbrist i SamCheck

– 16/8: Sades ett avtalsområde upp

– 31/8: Utfärdades en varning avseende nyttjande av ej godkända UE



Kronan

● Konsekvens

– 20/9: Sades 11 av 29 

avtalsområden upp



Kronan

● Onsdagen den 3/10

– Kronan ställer samtliga fordon

● Åtgärder

– Uppsägning sker av samtliga 

avtal per omgående



Kronan

● Konsekvenser av uppsägning

– Nöddirektupphandling

– Direktupphandling

– Kompletteringsupphandling



Kompletteringsupphandling

● Paketkoncept

– För att begränsa antalet 

avtalsparter

• Möjliggöra en bättre 

leverans & avtalsuppföljning

Paket 
nr 

Område Ersättningsform Antal 
fordon 

Fordons
typ 

Omsättningskrav 
per helår              

per PAKET 

1 Bengtsfors Fast 1 PB 700 000 

2 Borås Avrop 12 PB 8 400 000 

3 Borås Avrop 3 SPC 5 000 000 

 Borås Kombi 2 SPC  

4 Dals-Ed Fast 2 PB 1 400 000 

5 Göteborg Avrop 10 PB 7 000 000 

6 Göteborg Kombi 5 SPC 5 000 000 

7 Göteborg-Frölunda Sjukhus Fast 2 Klass 4 2 000 000 

8 Göteborg-Lundby Sjukhus Fast 2 Klass 4 5 500 000 
 Göteborg-Lundby Sjukhus Fast 5 PB  

9 Kungälv Avrop 1 SPC 2 000 000 
 Kungälv Kombi 1 SPC  

10 Lerum Avrop 2 PB 5 200 000 
 Partille Avrop 4 PB  
 Partille Kombi 1 SPC  

11 Uddevalla Avrop 18 PB 21 800 000 
 Uddevalla Avrop 4 SPC  
 Uddevalla Kombi 1 SPC  
 Lysekil Fast 2 PB  
 Munkedal Avrop 2 PB  
 Munkedal Fast 2 PB  

12 Orust / Tjörn Avrop 4 PB 2 800 000 

13 Stenungsund Avrop 4 PB 2 800 000 

14 Trollhättan Avrop 8 PB 11 400 000 
 Trollhättan Avrop 2 SPC  
 Trollhättan Kombi 1 SPC  
 Vänersborg Avrop 4 PB  

15 Åmål Fast 1 PB 1 700 000 
 Åmål Fast 1 SPC  

16 Mark Fast 1 PB 700 000 

 



Kompletteringsupphandling

● Omsättningskrav

– En anbudsgivare skall ha en årsomsättning som motsvarar värdet på 

de paket som man önskar lägga anbud på

– Årsomsättningen - För de två senaste verksamhetsåren avseende 

serviceresor, taxiresor eller liknande, vilket baseras på fordonstyp 

Personbil och/eller Specialfordon

● Erfarenhetskrav som styrks av

– Referensuppdrag som avser serviceresor

• med ett omsättningskrav på 50% av det största paket som anbud 

lämnats på.

• Skall ha utförts löpande under minst ett års tid under den senaste 

treårsperioden



Utfall av Kompletteringsupphandlingen

● 18 anbud inkom (väsentligt mycket färre)

● 4 av de inkomna anbuden kvalificerades

● 3 antagna anbud

● Självklart blev det överprövat, men

– Inte utifrån de nya kvalificeringskraven utan utifrån formkrav



Framtiden

● Utvärdering av kompletteringsupphandlingen kommer att ske 

inför upphandling 2022



Tack för att ni tog er tid!

Johan Wahn

Affärschef

Västtrafik Anropsstyrd Trafik

Johan.wahn@vasttrafik.se

Linda Lawrence-Brown

Trafikansvarig

Västtrafik Anropsstyrd Trafik

Linda.lawrencebrown@vasttrafik.se

mailto:Johan.wahn@vasttrafik.se
mailto:Johan.wahn@vasttrafik.se


Gruppdiskussioner Avtal



Gruppindelning för grupparbete 1 och 2

Efternamn Förnamn Gruppindelning Efternamn Förnamn Gruppindelning

Andersson Jeanette 1 Lundquist Madeleine 2

Andersson Martin 2 Malm Anna-Karin 2

Appelberg Mikael 3 Natt och Dag Otto 4

Back Christer 4 Nersing Anna 5

Blom Anders 5 Nilsson Victoria 7

Bring Johan 1 Norström Jessica 7

Elfstrand Pehr 2 Persson Ylva 8

Emander Jakob 3 Rosén Ewa 8

Eriksson Fredrik 4 Rosenkvist Jenny 8

Erikstrup Christian 5 Sjöblom Cilla 6

Frostvinge Marie 1 Strömgren Marit 7

Gunnarsson Jessica 3 Thid Maria 7

Hellström Lars 3 Wahlén Anders 6

Hjulström Emma 4 Wahn Johan 6

Holmlund Mathias 5 Waldau Ulrik 6

Hultmark Jessica 2 Wennberg Per-David 7

Jansson Pia 1 Widetun Tomas 8

Karlsson Per 3 Zakrisson Lena 6

Larsson Åsa 4 Öberg Elisabeth 8

Lawrence-Brown Linda 5

Lindroos Anna 1



Modellavtalet
Frågor att diskutera:

1. Tillämpar du/ni modellavtalet i så fall vilka delar tillämpar ni? Vilka 
delar tillämpar ni inte?

2. Vad är din/er uppfattning varför modellavtalen ”anropsstyrd trafik” inte 
blivit samma framgång som tex Specialfordon 2014

3. Vad är din/er uppfattning om den struktur som modellavtalen har?

4. Vad skulle krävas för att din organisation skulle börja använda 
modellavtalet?

5. Är det meningsfullt/möjligt att ha ett modellavtal för anropsstyrd 
särskild persontrafik?

6. Hur hindrande är olika planeringssystem/betalningsmodeller för ett 
modellavtal?



Dags för lunch



Modellavtalet
Frågor att diskutera:

1. Tillämpar du/ni modellavtalet i så fall vilka delar tillämpar ni? Vilka 
delar tillämpar ni inte?

2. Vad är din/er uppfattning varför modellavtalen ”anropsstyrd trafik” inte 
blivit samma framgång som tex Specialfordon 2014

3. Vad är din/er uppfattning om den struktur som modellavtalen har?

4. Vad skulle krävas för att din organisation skulle börja använda 
modellavtalet?

5. Är det meningsfullt/möjligt att ha ett modellavtal för anropsstyrd 
särskild persontrafik?

6. Hur hindrande är olika planeringssystem/betalningsmodeller för ett 
modellavtal?



Upphandling riksfärdtjänst 
och RIAK, 

Otto Natt och Dag, Göteborgs stad.



Hållbar stad – öppen för världen

Upphandling av Riksfärdtjänst

Från Ystad till Haparanda

Otto Natt och Dag 2019-05-08



67Hållbar stad – öppen för världen

Bakgrund – vad ville vi?

• Diskussion sedan år 2010 med målsättning att konkurrensutsätta Riks och RIAK

• Politiskt mål att öka servicenivån med en huvudleverantör och heltäckande trafikavtal –
kopplat till avtalskrav och kontroll/uppföljning av kvalitet även för RIAK

• Svårt att behålla beställarkompetens inom ”huset”

• Vi stod inför stora och kostsamma uppdateringar av kartsystem och datasystem –
utvecklingskostnader – varför senast driftsstart 1 september 2019

• Minska vår administration, planerad besparing om ca 2,5 heltidstjänster 

• Bättre samordning och därigenom miljömässig vinst

• - 1750 personbil

• - 1250 rullstolsfordon/specialfordon

• - 570 tåg/flyg/buss/båt varav majoriteten är tågresor.

• - 400 kuponger för resor i annan kommun



68Hållbar stad – öppen för världen

Hur gjorde vi?

• Ny på jobbet utan erfarenhet av upphandling!

• Lös uppgiften – Ringde runt till kommuner mm

• Hur hade andra gjort – avtal, exempel, nöjdhet mm

• Vad skulle upphandlas egentligen?

• Tjänst eller trafik? Eller både och? 

• Självkostnadspris - utvärdera enbart bokningstjänst – trafikkostnad tillkommer. Enkelt, 

lägre lokala trafikpriser men kanske osäkra avtal övertid. Ingen risk för leverantören.

• Fastprisavtal – Utvärdera bokningen plus kilometerpris. Troligen högre pris men mer 

förutsägbart för oss. Kostnadsdrivande – leverantören måste ta risk.



69Hållbar stad – öppen för världen

Hur gjorde vi?

• Dela in geografiska områden utifrån trafikkostnad på orten? Svårt att utvärdera och 

följa upp efteråt! 

• Enklast var att upphandla bokningstjänsten med tillkommande självkostnad för resorna, 

ungefär som Stockholm gjorde i stort. 

• Först lite oklart om det var ok att indirekt direktupphandla resorna som egentligen har 

ett betydligt större värde!

• Tvungna att sänka kraven jämfört med Göteborg – exempelvis miljö och utbildning. 

Omöjligt att kräva samma höga krav!



70Hållbar stad – öppen för världen

Funderingar under resans gång

• Trafikkostnader skulle inte skilja sig nämnvärt från gängse priser på orten 

• RIAK – hur ville vi att det skulle fungera, resetilldelning och avräkning 

• GDPR – PUB

• Krav: Specialfordon 2014, seriositet, skatter, försäkringar, ekonomisk/finansiell ställning, 

IATA, referenskrav, kvalitets- och miljöledningssystem, extern kapacitet, statistik mm

• Fokus på detaljerade bokningskrav och beställningskrav – bra service/kvalitet och funktion 

för kund

• Uppsägning av andra avtal, SJ, Silver Rail, Amadeus, Västtrafik och Hallandstrafiken där 

det fanns gamla (ofta muntliga) avtal utan avtalsnummer...   

• Flödet från tillstånd till bokning? Bra och enkelt för kunden!

• Reklamationer? Både till oss och leverantören



71Hållbar stad – öppen för världen

Hur gick det då?

• Något sen anbudsförfrågan – intensivt för oss

• Liten avtalstolkning angående egenavgift för RIAK – Färdigt avtal!

• Implementering, uppstartsmöten, praktiska frågor – utmärkt!

• Uppföljning av statistik, kvalitet och nöjdhet 

• Längre bokningstid för kunden – tex 5 arbetsdagar för bil och specialfordon samt 10 

dagar för tåg, flyg och buss 

• Egenavgift kan utkrävas vid sen avbokning – skillnad för att minska kostnaderna 

• Samma regler som tidigare avseende hjälpmedel, medresenär mm  



Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt

Otto Natt och Dag

Trafikkontoret

Avdelning Serviceresor, Avtal och uppföljning

otto.natt.och.dag@trafikkontoret.goteborg.se

mailto:otto.natt.och.dag@trafikkontoret.goteborg.se


Intressanta rättsfall, 

Roger Hagman



Olämpliga, ogiltiga och oacceptabla anbud

Bakgrund

• Enligt 4 kap. 5 § 1 p. ÄLOU kunde en upphandlande myndighet använda 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det vid ett öppet 
eller selektivt förfarande inte lämnats några anbudsansökningar eller inte 
lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt.

• I 4 kap. 6 § ÄLOU fanns regler om förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering i situationer då samtliga anbud var ogiltiga eller inte uppfyllde 
vissa krav uppräknade i 4 kap. 2 § p. 1 a)- h) ÄLOU. I en sådan situation 
tilläts förhandlat förfarande utan föregående annonsering om endast 
samtliga anbudsgivare som uppfyllde kraven i 10 och 11 kap. ÄLOU och de 
formella kraven bjöds in till förhandlingen.



Olämpliga anbud enligt 6 kap. 12 och 13 § LOU

Enligt 6 kap. 12 § LOU får en upphandlande myndighet använda ett 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett 
öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga 
anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i 
förfrågningsunderlaget inte har ändrats väsentligt. 

I förarbetena (Prop. 2015/16:195 s. 997) förtydligar regeringen att det 
ligger i sakens natur att om inga anbudsansökningar eller anbud har 
lämnats så har heller inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud 
lämnats.



När är en ansökan olämplig eller ett anbud 
olämpligt?
• I 6 kap. 13 § LOU anges att,

- En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda 
leverantören ska eller kan uteslutas enligt 13 kap, eller inte uppfyller 
de kvalificeringskrav som den upphandlande myndigheten har 
fastställt.

- Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet 
och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose 
den upphandlande myndighetens krav enligt förfrågningsunderlaget.

I förarbetena (Prop. 2015/16:195 s 500) anger regeringen att det måste 
överlämnas till rättstillämpningen att utveckla vad som avses med inga 
lämpliga anbud eller anbudsansökningar.



Ogiltiga och oacceptabla anbud 6 kap. 6 och 
16 § LOU
Enligt 6 kap. 16 § LOU får en upphandlande myndighet i de fall samtliga 
anbud som lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogiltiga 
eller oacceptabla (se 6 kap. 6 § LOU) avstå från att annonsera 
upphandlingen på nytt om den i förfarandet tar med endast de 
anbudsgivare som,

- inte ska uteslutas enligt 13 kap. LOU,

- uppfyller kvalificeringskraven i 14 kap och de kriterier eller regler som 
myndigheten har angett att den kommer att tillämpa vid urvalet, och

- har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven i det föregående 
öppna eller selektiva förfarandet.



Exempel på ogiltiga anbud

I art 26.4 b) i LOU-direktivet (2014/24EU) redovisas exempel på anbud 
som i synnerhet ska anses som ogiltiga.

I synnerhet anbud 

- som inte överensstämmer med förfrågningsunderlaget,

- som inkommit för sent,

- där det finns bevis för hemligt samförstånd (otillåten kartell) eller 
korruption, eller

- som myndigheten funnit onormalt låga 

ska anses som ogiltiga.



Exempel på oacceptabla anbud

I art 26.4 b) i LOU-direktivet (2014/24EU) redovisas exempel på anbud som i 
synnerhet ska anses som oacceptabla.

I synnerhet anbud,

- som lämnats in av anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som fordras, 
och 

- vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterat av den 
upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inletts,

ska anses vara oacceptabla.

Även beträffande ogiltiga och oacceptabla anbud har regeringen hänvisat till 
rättstillämpningen för att närmare klarlägga hur grunderna ska tillämpas och 
hur de förhåller sig till varandra (Prop. 2015/16:195 s 500).



I vilka fall kan annan än anbudsgivare bjudas in till 
förhandling enligt 6 kap. 6 kap. 12 och 16 § LOU

Endast då det inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller 
anbud får andra än anbudssökande/anbudsgivare bjudas in till 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering, förutsatt 
förfrågningsunderlaget inte ändras väsentligt (6 kap. 12 § LOU).

Vid ogiltiga eller oacceptabla anbud ska endast de anbudsgivare som 
inte ska uteslutas enligt 13 kap. LOU och som uppfyller 
kvalificeringskraven samt de formella kraven bjudas in till det 
förhandlade förfarandet utan föregående annonsering (6 kap. 6 och 16 
§ LOU)



Kammarrätten i Göteborg dom den 18 juni 
2018 i mål 549-550-18
Trafiknämnden i Göteborg genomförde en upphandling av servicetrafik 
utanför Göteborgs trafikeringsområde, delområde 1, Stockholms län.

Endast en anbudsgivare, Samtrans, lämnade anbud.

Anbudet uppfyllde de obligatoriska kraven. Nämnden uppfattade de av 
Samtrans offererade priserna som mycket höga. På grund av det höga 
priset bedömde nämnden anbudet som olämpligt och övergick till 
förhandlat förfarande enligt 4 kap. 5 § ÄLOU. Nämnden hade kontakter 
med Samtrans, Svea Taxi Allians och Taxi Kurir. Endast Taxi Kurir 
lämnade anbud. Taxi Kurir tilldelades uppdraget och avtal tecknades.  
Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning av avtalets 
giltighet.



Kammarrätten fann att ÄLOUs bestämmelser skulle prövas konformt med direktivet 
2014/24/EU eftersom direktivet skulle ha implementerats senast den 18 april 2016.

Kammarrätten noterade att det nya direktivet gör skillnad mellan olämpliga, 
ogiltiga och oacceptabla anbud och att det är bara i fråga om olämpliga anbud som 
det är tillåtet att utan annonsering förhandla med nya leverantörer.

I upphandlingen hade, enligt kammarrätten, inte hänvisats till någon beslutad och 
dokumenterad budget utan endast till att anbudet var för dyrt i jämförelse med 
priser i andra upphandlingar.

Enligt kammarrätten kan ett anbud som endast är för dyrt inte anses som irrelevant 
(jfr 6 kap. 13 § LOU) för kontraktet och därmed inte heller anses vara olämpligt. 
Kammarrätten tog inte ställning till om anbudet var oacceptabelt eftersom det 
saknade betydelse i målet.

Eftersom det enda anbudet inte var olämpligt hade nämnden inte haft rätt att utan 
föregående annonsering förhandla med en helt ny leverantör och skriva kontrakt 
med denne. Avtalet med Taxi Kurir ogiltigförklarades därmed.

Troligen skulle nämnden istället för att övergå till förhandlat förfarande ha kunnat 
avbryta upphandlingen då konkurrens saknades (endast en anbudsgivare).



Offentlighet och sekretess i upphandling

Av 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
framgår bl.a. att det råder absolut sekretess tills alla anbud eller 
erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats 
(tilldelningsbeslut) eller ärendet dessförinnan har slutförts (vissa 
undantag vid elektronisk auktion). Därefter är huvudregeln offentlighet.

Av 19 kap. 3 § första stycket OSL gäller sekretess för uppgift som hänför 
sig till ärende om förvärv eller användning av egendom tjänst eller 
annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om 
uppgiften röjs. Sekretessen för villkoren i ett avtal gäller dock som 
huvudregel i högst två år (för kommunal affärsverksamhet fem år).



Sekretess i anbud och avtal efter tilldelning
31 kap. 16 och 17 § OSL 
Handlingar hos myndighet
Huvudregeln är offentlighet men sekretess gäller för uppgift om en enskilds 
affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den 
enskilde lider skada om uppgiften röjs. 
Handlingar hos vissa offentliga bolag m.m. som driver affärsverksamhet 
Huvudregeln är offentlighet men sekretess gäller för uppgift om en enskilds 
affärs- eller driftförhållanden om det kan antas att den enskilde lider skada 
om uppgiften röjs. 
Sekretessbegränsning i tid i avtal
Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock 
längst till dess att två år gått från att det avtalet slöts (för kommunal 
affärsverksamhet fem år)



Förutsättningar för sekretess

Domstolar brukar hänvisa till förarbeten från 1980 vad gäller 
förutsättningarna för sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL. Sammanfattningsvis 
kan ur dessa utläsas följande bl.a.
Anledning att hemlighålla anbudshandlingar som avses i lagrummet kan 
sägas föreligga, när det finns anledning att befara att ett offentliggörande av 
handlingarna skulle kunna medföra en inte alltför obetydlig skada för 
vederbörande verk eller anbudsgivare. 
Något krav på en mera ingående utredning bör inte ställas upp. Om det med 
hänsyn till omständigheterna finns anledning att sätta tilltro till vad 
anbudsgivaren uppgivit om att handlingarnas offentliggörande kan befaras 
medföra skada för honom bör hinder för hemlighållande inte föreligga.
En begäran om sekretess som inte närmare motiveras och inte heller har 
karaktären av ett anbudsvillkor bör i regel inte föranleda beslut om sekretess.



Kammarrätten i Jönköping dom den 12 
december 2018 i mål 2698-18
I anslutning till ett tilldelningsbeslut begärde Västbo Taxi att få ut 
anbudsbilaga 2 i ett antal anbudsgivares anbud. Bilaga 2 innehöll 
uppgifter om anbudsgivarnas sammansättning av bilpark samt 
detaljerade prisangivelser för resor med respektive fordon. 

Upphandlingsförvaltningen i Värnamo kommun avslog begäran med 
hänvisning till att sekretess gällde enligt 31 kap 16 § OSL.

Västbo Taxi överklagade till kammarrätten och begärde att bilaga två 
skulle lämnas ut och att avtal inte skulle tecknas förrän tidigast tio 
dagar efter att bolaget tagit emot bilagorna.



Kammarrätten avvisade yrkandet om att avtal inte skulle tecknas förrän 
tidigast tio dagar efter att bolaget tagit emot bilagorna.

Kammarrätten uttalade att det förelåg en presumtion för att 
uppgifterna i bilaga 2 var offentliga (rakt skaderekvisit). Kammarrätten 
noterade vidare att det inte hade framkommit att aktuella 
anbudsgivare hade begärt att anbuden eller delar därav skulle 
hemlighållas.

Slutligen konstaterade kammarrätten att uppgifterna i bilaga 2 avsåg 
anbudsgivarnas sammansättning av bilpark samt detaljerade 
prisangivelser för resor med respektive fordon och att sådana uppgifter 
typiskt sett har väsentlig betydelse för ett företags ekonomiska 
intressen. Det fanns därför särskild anledning att anta att 
anbudsgivarna skulle lida skada om bilaga 2 lämnades ut.



Kammarrätten i Jönköping dom den 21 mars 
2019 i mål 2016-18
En person begärde i juni 2018 ut samtliga fakturor från företaget 
Coromatic som inkommit till Region Jönköping under år 2017. 
Fakturorna avsåg ersättning för service på och underhåll av regionens 
system för reservkraft vid vissa sjukhus. Region Jönköping vägrade att 
lämna ut fakturorna med hänvisning 31 kap. 16 § OSL och till att 
fakturorna innehöll prisuppgifter och fakturerade belopp avseende 
utförda tjänster m.m., uppgifter som, enligt Region Jönköping, typiskt 
anses som affärs- eller driftförhållanden.

Beslutet överklagades till kammarrätten.



Kammarrätten uttalade bl.a.

Sekretess är inte begränsad till företagshemligheter. Det är också tydligt att 
prisuppgifter kan vara känsliga i grunden för företag som tillhandahåller 
komplexa tjänster på en konkurrensutsatt marknad, eftersom själva priset 
många gånger avslöjar hur ett företag ser på sin marknad och den egna 
konkurrenskraften m.m.

Det torde inte vara någon principiell skillnad mellan stora och små aktörer. 

Även små detaljer i t.ex. en faktura kan vara avslöjande.

Behovet av sekretess avtar typiskt sett relativt snabbt i mellanhavanden av 
nu aktuellt slag. Den tid som förflutit mellan en handlings upprättande och 
en begäran att få ut handlingen kan påverka bedömningen av risken för 
skada.



Efter kammarrättens principiella resonemang uttalade kammarrätten 
följande bl.a. gällande den i målet aktuella frågan.

De offentliggjorda uppgifterna i Coromatics anbud gav inte besked om 
styckepris på insatserna, vilket fakturorna gjorde.

Tidsfaktorn (omkring två år) var inte ett tillräckligt skäl för slutsatsen att 
Coromatic inte skulle lida skada.

Kammarrätten fann att det kunde antas att uppgifterna i fakturorna 
skulle ge besked om Coromatics affärs- och prisstrategi på ett sådant 
sätt att ett röjande skulle medföra skada för Coromatic i den mening 
som avses i 31 kap. 16 § OSL. Regionens beslut stod fast. En ledamot 
var skiljaktig och ansåg att fakturorna skulle lämnas ut.



Gruppdiskussioner Viten



Gruppindelning för grupparbete 1 och 2

Efternamn Förnamn Gruppindelning Efternamn Förnamn Gruppindelning

Andersson Jeanette 1 Lundquist Madeleine 2

Andersson Martin 2 Malm Anna-Karin 2

Appelberg Mikael 3 Natt och Dag Otto 4

Back Christer 4 Nersing Anna 5

Blom Anders 5 Nilsson Victoria 7

Bring Johan 1 Norström Jessica 7

Elfstrand Pehr 2 Persson Ylva 8

Emander Jakob 3 Rosén Ewa 8

Eriksson Fredrik 4 Rosenkvist Jenny 8

Erikstrup Christian 5 Sjöblom Cilla 6

Frostvinge Marie 1 Strömgren Marit 7

Gunnarsson Jessica 3 Thid Maria 7

Hellström Lars 3 Wahlén Anders 6

Hjulström Emma 4 Wahn Johan 6

Holmlund Mathias 5 Waldau Ulrik 6

Hultmark Jessica 2 Wennberg Per-David 7

Jansson Pia 1 Widetun Tomas 8

Karlsson Per 3 Zakrisson Lena 6

Larsson Åsa 4 Öberg Elisabeth 8

Lawrence-Brown Linda 5

Lindroos Anna 1



Viten/bonus
Frågor att diskutera:

1. Beskriv hur viten/bonus används på ”din hemmaplan”

2. Vilken omfattning skall man ha viten/bous för att få en god 
effekt men utan att skrämma en eventuell anbudsgivare?

3. Inom vilka områden ser du att viten/bonus kan göra nytta?

4. Hur kan man lägga upp rutiner för viten/bonus för att de skall 
upplevas som legitima och inte bli alltför administrativt 
betungande?



Dags för fika
+ grupparbete



Viten/bonus
Frågor att diskutera:

1. Beskriv hur viten/bonus används på ”din hemmaplan”

2. Vilken omfattning skall man ha viten/bous för att få en god 
effekt men utan att skrämma en eventuell anbudsgivare?

3. Inom vilka områden ser du att viten/bonus kan göra nytta?

4. Hur kan man lägga upp rutiner för viten/bonus för att de skall 
upplevas som legitima och inte bli alltför administrativt 
betungande?



Taxameter eller särskild 
utrustning. Vad innebär det 

senare? 
Jennie Broström, Transportstyrelsen



Ny kategori taxitrafik

Jennie Broström

Sektion taxi
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Taxi idag 

Taxameter Redovisningscentral
Tar emot, lagrar och lämnar ut 

uppgifter från taxameter

Dispens från taxameterkrav
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De kommande två alternativen 

Taxameter Redovisningscentral

Särskild 

utrustning 

för 

taxifordon

Tillståndspliktig 

Beställningscentral

Tar emot, lagrar och lämnar ut 

uppgifter från taxameter

Samlar in, lagrar och lämnar ut 

uppgifter om taxiresor

Tar emot beställningar och 

betalningar av taxiresor.

1:a Januari 2021



Den nya kategorin av taxitrafik
• Ett alternativ till taxameter, ”särskild utrustning för taxifordon (SUFT)”, skapas

• Detta kombineras med krav på anslutning till tillståndspliktig beställningscentral (nedan: BC) för den som väljer 

den nya utrustningen 

• Beställningar och betalningar endast via BC, utan ”medverkan” från taxiföretaget eller föraren
– Endast fast pris får tillämpas samt skriftligt bevis från BC till kund

• BC ska samla in och lagra uppgifter som behövs för skattekontroll av taxiföretag och förare – och lämna ut när 

SKV begär det.

• Ej krav på prisdekal eller gula registreringsskyltar (vilket gäller för ”taxametertaxi”)

BC
SUFT
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Särskild utrustning för taxifordon

• Teknisk utrustning som ska registrera

- Körsträcka

- Fordonsidentifieringsnummer (chassinummer)

- Serienummer (programmeras in vid installation)

• Enklare utrustning än en taxameter.

• Krav på besiktning efter installation.
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Nya föreskrifter

• De föreslagna föreskrifterna omfattar krav på

- den tillståndspliktiga beställningscentralens verksamhet och vilka 

uppgifter som ska samlas in, lagras och lämnas ut,

- den tekniska utrustningen hos beställningscentralen och

- den särskilda utrustningen för taxifordon

• Remissvar senast 23 maj 2019

• Notifiering till Europeiska kommissionen

• Beräknas träda ikraft runt årsskiftet
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Efterfrågan

Tillverkare Utveckling
Teknisk 

utrustning

Certifierings

organ

TillverkareTillverkare

Swedac
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Datum

• 2020-09-01: Möjligt att ansöka om tillstånd att bedriva 

tillståndspliktig beställningscentral

• 2021-01-01: Ny kategori taxi träder ikraft. Möjligheten att 

ansökan om dispens från kravet på taxameter 

försvinner. 

• 2021-01-31: Dispenserna från kravet på taxameter går 

ut. 



Frågor?

Mail:

jennie.brostrom@transportstyrelsen.se



Vikt och vikter i fordonet

Kenneth Svärd, Region Stockholm



Färdtjänsten

Kenneth Svärd – Region Stockholm
107

VIKT - VIKTER !



Kända begrepp
• Bruttovikt

Vad fordonet bilen väger just nu – på vägen.

• Totalvikt 

Fordonets högsta vikt som det får väga med alla tillbehör last   
och passagerare

• Tjänstevikt

Fordonet besiktad och körklar med alla oljor och 

vätskor och en förare som schabloniseras till  75 kg.
_________________________________

• M1 fordon – personbil 3500 kg

• B körkort - max 3500 kg

2019-04-01



Av detta… Svårigheter

• 3500 kg totalt - ALDRIG mer

• B körkort   annars krävs C behörighet om inte körkort före 1996

• Passagerare normalt inga större problem schablon 70 kg p/p

• Med bagage 75 kg

• Svårigheter inträder vid rullstol och eventuell samplanering

• Beakta medförs utrustning i fordon t ex Trappklättrare ”30 kg”



Förarens ansvar vid resa

Rimligen före det resenären sitter i bilen….

• Bedöma vikförhållanden resenär och hjälpmedel

• Straffansvar gäller direkt förare…

• Huvudman möjligen, arbetsgivare tillståndshavare kanske

• Säkerhet fasthållningsanordningar och e v hjälpmedel samt 
hur bilen lastas t ex utrymningsvägar

• Kan resenärer utrymma vid samplanering?

• Vad gäller för ledsagare… 

2019-04-01



Rullstolsfordon

MED 1 ST BÅR 1 ST RULLSTOL FÖR UNIVERSELLT BRUK 4 ST SITTANDE PASSAGERARE.

LUFTFJÄDRING TYP U-SVING. - INVÄNDIG RULLSTOLSRAMP.

Antal passagerare Längd Bredd Höjd

max 8 5981 mm 2059 mm 2680 mm

Tjänstevikt (faktisk vikt) Max lastvikt Totalvikt
2850 kg 650 kg 3500 kg

Kaross Kaross särskilda ändamål
AF (Fordon Avsett För Fler Ändamål) Taxi

2019-04-01

https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/UppgifterAnnatFordon/Fordonsuppgifter#ts-tjanstevikt


Lås oss då ta ett praktiskt exempel: 

• Vi använder i exemplet en rullstol Permobil Corpus F5. 

• En vanlig tung Elrullstol som säljs och brukas i normal 
Corpus-stolen uppfyller ISO för färd i fordon. 

• En sådan Corpus F5 väger tom 197 kg. 

• Det är inte omöjligt att brukaren är en stabil kille på låt 
säga 100 kg. 

• Med sig har han ett väska ett handbagage på 10 kg och 
lite smått och gott på rullstolen om ca 3 kg. 

• Den resenären genererar en lastvikt om 310 kg.

2019-04-01



Vad blir det fortsatt

• Med finns en ledsagare som vi här uppskattar väger 85 kg. Den 
transporten genererar en lastvikt om 395 kg. Glöm inte att denna 
moderna bil kan lasta 650 kg.

• Men Huvudmannen har också ställt krav att bilen ska vara 
utrustad med Trappklättrare och Transportrullstol. Dessa kommer 
att ta en del av lastkapaciteten på bilen eftersom detta inte var 
fast monterad utrustning. OK 

• Vi uppskattar i det här exemplet utrustningsvikten till 120 kg. 

2019-04-01



En gång till…

▪ Det är last som saknas i Registreringsbeviset. Det som tillkommer 
är välkänd standardutrustning. En Trappklättrare, en 
Transportrullstol, lite laddare och naturligtvis fästen till detta. 

▪ gör också krav på annan lös utrustning som är krav för att utföra 
trafiken. En Taxameter med skrivare, ett Alkolås, 
Trafikledningsutrustning och en Navigator. Tillkommer lite löst 
som mattor i bilen och lite annat smått och gott som måste med. 
Extra fasthållningsremmar etc. 

▪ Vi  säger därför här 120 kg. Det är inte särskilt mycket

. 

2019-04-01



Nu får du då börja räkna… 

• 650 kg möjlig last. 

• Avgår då Elrullstolsresenären med ledsagare samt lite 
allmän utrustning. Det är 515 kg. Kvar för fler 
resenärer är 135 kg. 

• Klart är att det inte går att fylla bilen med många 
personer om resenärer reser med tunga Elrullstolar. 
På denna resan klaras möjligen två lätta personer på 
kvarvarande 135 kg. 

• Inga fler tungviktare får plats. Inte heller tunga 
handbagage. Det blir lite mer marginal om det inte 
heller är fullt i tanken på bilen förstås men vi är nära 
överlast.  



Av detta kommer 

• Resenärer och hjälpmedel all tyngre

• Samplanering ofta både olämplig och felaktig

• BÖR FUNDERAS ÖVER AV RKM

• Nu pågår dialog om fordonsrisker

• Fasthållningsanordningar byggnation etc.

• Räkna med fler kontroller och vakenhet…



TACK!

Avslutande frågor? 



FRIDA och avtalskontroll. 

Fredrik Eriksson, Västtrafik.



Fordonskontroller

Anropsstyrd trafik - När kunden behöver det lilla extra





Mål & Syfte

● Syftet med fordonskontrollerna är att säkerställa så 

att fordonen är rätt utrustade utefter de avtal vi har 

med trafikföretagen.

● Målet är att skapa förståelse och utifrån detta få 

samsyn till varför vi har ställt dessa krav.



Avtalet

”Västtrafik har rätt att genomföra, ej i förhand aviserade, 

fordonskontroller för att kontrollera att fordon och förare 

uppfyller de krav som ställs i detta avtal. Vid konstaterade av 

fordonsbrister har Västtrafik rätt att utkräva vite enligt 32.2.2 

och/eller ålägga Trafikföretaget att fordonet ska genomgå en 

tredjepartskontroll.” 

”Om Trafikföretaget kör med fordon som inte uppfyller 

samtliga på fordonet ställda krav enligt detta avtal, har 

Västtrafik rätt att utkräva vite med 1 500 kr per fordon och 

tillfälle. Vid väsentlig säkerhetsrisk stängs fordonet av med 

omedelbar verkan.” 



FRIDA

● En fordonsdatabas.

● Utgör grunden för de fordonskontroller 



Fordonskontrollen

● 2 sätt att utföra kontrollen.

● Utgår från synpunkter.



Fordonskontrollen

● FRIDA.

● Söker upp fordonet via registreringsnumret.

● Punkter från avtalet.



Fordonskontrollen

● Om allt finns i fordonet och inga avvikelser påträffas så 

sparas protokollet och inget mer görs. 

● Finns avvikelser görs vissa åtgärder.

● Kriterier för bedömning:

1. Säkerheten.

2. Kundens upplevelser.

3. Övrigt.



Fordonskontrollen

● Vid större eller många avvikelser kontaktas alltid 

trafikföretaget.

● När bristen är åtgärdat meddelas detta i FRIDA.



Fordonskontrollen

● Om bristen är åtgärdad.

● Om bristen finns kvar. 



Andra kontroller via FRIDA

● Utöver de kontroller som görs på plats gör vi även 

andra kontroller på fordonen.

● Etableringen.

● Besiktningsdata.





Uppsummering av dagen

• Sociala villkor, upphandling och förarens syn

• Hantera risker när entreprenörer försvinner

• Riksfärdtjänst och RIAK-upphandling

• Vad kan vi lära oss av rättsfallen?

• Hur blir modellavtalen bättre och mer använda?

• Viten – hur och när?

• Särskild utrustning?

• Mäta miljö i fordonet?

• Avtalsuppföljning och FRIDA



Tack för idag!

Vi ses nästa år den 12 maj!


