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Tid Program

09:00-09:15 Inledning, Mattias och Per

09:15-09:45 Hur utvärderar man kvalité, Per Tranström, Färdtjänst Lund

09:45-10:25 Västtrafiks upphandling samt digitalt verktyg för etablering, Johan Wahn och Sune Nyman, Västtrafik

10:25-10:40 Paus

10:40—11:00 Vilken service och vilka insatser behöver man ge enligt lag under färdtjänstresa, Henry Freij HBF Utbildning

11:00-11:15 Finns det en konflikt mellan tillgänglighet och miljö vad det gäller fordon? Kenneth Svärd Region Stockholm

11:15-11:45 Arbetet med ett nytt EU direktiv kan påverka vilka uppgifter som man får sända ut till taxibilens taxameter. Josefin Damberg 
och Ronny Lövstrand RISE (Research Institutes of Sweden)

11:45-12:40 Lunchpaus

12:40-13:15 Pandemin – vad har hänt och vad får det för effekter för taxibranschen? Bawer Coskun Svenska Taxiförbundet 

13:15-13:45 TYA-projekt: Framtagande av branschnorm, Arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av samhällsbetalda resor, Anna 
Nersing, TYA

13:45-14:00 Paus

14:00-14:30 Transportstyrelsens arbete med uppdatering av taxiförarbehörighet, Mats Hjälm  Transportstyrelsen

1430-15:00 Malmös erfarenheter av systemupphandling, Lars Hellström Malmö Kommun

15:00-15:10 Avslutning, Mattias Per



Inledning



Hur utvärderar man kvalitét

Per Tranström, Lunds kommun



Färdtjänst
Upphandlingsseminarium
2021-10-27

Per Tranström



Historik och Bakgrund

Avtal med Taxi Helsingborg (Cabonline) 2013-10-01—2017-09-30

Upphandling och tilldelning feb 2017. Avbruten, Otydligt FFU

Ny upphandling, ny tilldelning februari 2018

Förvaltningsrätten -> Kammarrätten -> Förvaltningsrätten -> avbruten

Fix slutdatum och bara två år kvar på avtalet

Vad gör vi nu?



Ny Upphandling av Lunds Färdtjänst

Ny upphandling avsåg upphandling av Beställningscentral och Färdtjänstresor.

• Tilldelningsbeslut 2021-03-11 Telepass/DRT

• Avtalsstart 2021-04-01

• Trafikstart 2021-10-01

• Avtalsperiod 4 år från trafikstart

Dåvarande direktupphandlade avtal med Taxi Helsingborg löpte ut 30 september 2021. Det 
tredje i ordningen efter 2 års förlängning på ursprungligt avtal. 



Nya turer

Upphandlingen överprövad av Cabonline

Ny direktupphandling men nu med Telepass 2021-10-01 – 2022-09-30 med 

möjlighet till ytterligare ett år om ej klart med ursprunglig upphandling

Direktupphandlingen överprövas men den här gången skrev vi avtal innan 

överprövningen.

Båda målen kommer att avgöras samtidig men är ej avgjorda.



Utvärdering enligt uppställda tilldelningskriterier

Anbudspris – Mervärdesavdrag = Jämförelsesumma

Anbudspris sammanvägd summa som motsvarar ca ett års ersättning, då ca 26 500 000 kronor

Mervärdesavdrag för

1. Bemötande

2. Punktlighet

3. Systemfunktionalitet/Teknik

Maximalt avdrag 3 * 3 000 000 kr. Utvärdering gjord av en expertgrupp på 4 personer utan kännedom 
om anbudspriser.



Ex. Utvärdering Punktlighet

Utvärderingsfrågor:

1. Beskriv hur ni kommer att säkerställa att ni vid varje tillfälle har rådighet över rätt 

fordon och förare för att kunna genomföra resan som kunden beställt i rätt tid.

2. Beskriv på vilket sätt ni kommer att arbeta för att uppmärksamma och åtgärda de 

avvikelser från plan som uppstår och som orsakar förseningar även med bästa 

planering.

3. Beskriv på vilket sätt ni uppmärksammar och återkopplar bristande punktlighet 

orsakade av mindre lämplig planering av systemet.



Bedömningsgrund

• 2 poäng - Anbudsgivaren visar på väl genomtänkta processer och rutiner som med mycket hög sannolikhet säkerställer 
tillgång till rätt resurser, leder till tidiga åtgärder vid uppkomna problem och som återkopplar avvikelser till berörda 
funktioner för att ständigt förbättra verksamheten.

• 1 poäng - Anbudsgivaren visar på genomtänkta processer och rutiner som med hög sannolikhet säkerställer tillgång till 
rätt resurser, leder till tidiga åtgärder vid uppkomna problem och som återkopplar avvikelser till berörda funktioner för att
ständigt förbättra verksamheten.

• 0 poäng - Anbudsgivaren visar delvis på processer och rutiner som säkerställer tillgång till rätt resurser, leder till 
åtgärder vid uppkomna problem och som återkopplar avvikelser till berörda funktioner, dock inte till den grad att 
utvärderingspoäng kan ges.

• Underkänt - Anbudsgivaren visar inte på genomtänkta processer och rutiner som säkerställer tillgång till rätt resurser 
för detta uppdrag. Eller att beskrivning saknas eller Anbudsgivarens beskrivning ger inte möjlighet till en fullständig 
bedömning.



Ex. Utvärderingstext Punktlighet/Telepass

Telepass har på ett mycket övertygande och trovärdigt sätt beskrivit flera relevanta 

aspekter som bidrar till punktlighet. Telepass har ett mycket gott systemstöd för 

både prognoser, uppföljning och för snabba åtgärder i realtid. De har full rådighet 

över fordon och förare, ett närvarande ledarskap, bra arbetsvillkor och ekonomiska 

incitament för all personal som bidrar till hög punktlighet. Vår bedömning är att 

Anbudsgivaren visar på väl genomtänkta processer och rutiner som med mycket 

hög sannolikhet säkerställer tillgång till rätt resurser, leder till tidiga åtgärder vid 

uppkomna problem och som återkopplar avvikelser till berörda funktioner för att 

ständigt förbättra verksamheten. 



Ex. Utvärderingstext Punktlighet/Cabonline

Cabonline Region Syd AB har på ett godtagbart och trovärdigt sätt beskrivit 

relevanta aspekter som bidrar till punktlighet. Cabonline har ett bra systemstöd för 

både prognoser och uppföljning men kräver viss manuell övervakning och 

ingripande i realtid. De har delvis rådighet över fordon och förare. Förarens roll och 

betydelse för att bidra till en hög punktlighet lyfts inte fram. Vår bedömning är att 

Anbudsgivaren visar delvis på processer och rutiner som säkerställer tillgång till rätt 

resurser, leder till åtgärder vid uppkomna problem och som återkopplar avvikelser 

till berörda funktioner, dock inte till den grad att utvärderingspoäng kan ges. 



Efter Kvalitetsutvärderingen

Telepass AB har erhållit den lägsta Jämförelsesumman och ska därför antas 
som leverantör.

Då 10 dagars avtalsspärr råder enligt LOU kan avtal tecknas tidigast 23 mars.

Företag Anbudspris Mervärdesavdrag

Bemötande Punktlighet Systemteknik Jämförelsesumma

Cabonline Region Syd Ab 23 183 700 0 0 1 500 000 21 683 700

Samtrans AB 25 766 460 1 500 000 1 500 000 1 500 000 21 266 460

Telepass AB 26 477 079 3 000 000 3 000 000 3 000 000 17 477 079

Vellingetaxi AB 27 095 040 1 500 000 0 3 000 000 22 595 040



Utvärdering

Utvärdering gjordes av fyra experter, var och en för sig men sedan efter 

gemensam diskussion ett enigt beslut/betyg.

Kort sammanfattande motivering MEN ganska kortfattat då dokumenten är 

sekretessbelagda.

Förvaltningsrätten har begärt in dem men inte delat med sig till Cabonline.

I princip samma metod som de upphandlingar jag gjorde på Skånetrafiken men 

som inte överprövades.



Överprövad av Cabonline

1. För lite avdrag, vill ha ytterligare tre poäng, motsvarande 4 500 000kr vilket 
krävs för att de ska få tilldelning.

2. Upphandlingen göras om.

För subjektiv bedömning eller inte tillräckligt transparant.

Inte tydligt vad man får poäng för.

Ännu inget beslut i Förvaltningsrätten

Oavsett utgång, förlorande part kommer att överpröva…..



Västtrafiks upphandling samt 
digitalt verktyg för etablering

Johan Wahn och Sune Nyman, Västtrafik



k

Anropsstyrd Trafik -

En del av Västtrafik 

Upphandlingsseminarium  27 oktober 2021  

Johan Wahn Affärschef                                                Sune Nyman Projektledare Upphandling



Punkter för dagen

● Tillbakablick

● SIU

● Förstudie

● Upphandlingsprocessen

● Etablering

● Summering



● 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

Kund- och 
Resetjänst

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 46 avtal

– Västra Götalandsregionen

• Vårdresor

– 45 av 49 kommuner

• Färdtjänst, Omsorgsresor, Skolskjuts

● Lite siffror för avtal VTAB 2018

• Avtalsparter             52

• Avtal 166

• Avtalade fordon     680

• Fordon totalt       1 700

• Förare 2 500

Anropsstyrd Trafiks förutsättningar

Sjukresor samt färdtjänst 

 

Endast sjukresor 

sendast 



Tidigare upphandlingsuppbyggnad

● Ingen begränsning 

– Av antalet fordon som ett trafikföretag kan lägga anbud på

– Av antalet avtalsområden som ett trafikföretag kan lägga anbud på

● …vilket kunde medförda

– Att trafikföretag kunde växa oerhört kraftigt 

• Ställde helt andra krav på organisation etc.

– Fler trafikföretag i ett och samma avtalsområde

• Försvårar avtalsuppföljning



SIU – med start under hösten 2019

● Trafikföretagen

● Kund- och Resetjänst

● Kommunerna & Intresseorganisationer

● Regionen



Förstudie

Utifrån tidigare erfarenheter – Områden som vi behöver ta kliv inom

● Skapa bättre förutsättningar för högre kvalité i utvärderingen

● Analysera vad som är kostnadsdrivande

● Skapa förutsättningar för trafikföretagen att själva kunna rapportera

● Närmare samarbete med systemleverantörer



Förstudie - Slutsatser

● Att upphandla enligt prekvalificering, som skapar bättre möjligheter i 

upphandlingsarbetet

● Att upphandla i paket och hur de ska utformas

● Att upphandla enligt LOU, ramavtal som kontrakt, för att kunna ha 

längre avtalstid



● Omsättningskrav

– Anbudssökande ska ha en viss minsta genomsnittlig årsomsättning för 

de två (2) senaste verksamhetsåren avseende persontransporter. Den 

genomsnittliga årsomsättningen kommer att utgöra grunden för 

vilket/vilka paket en Anbudssökande kan tilldelas.

– För att kunna bli tilldelad ett paket ska Anbudssökande ha en 

genomsnittlig omsättning som uppgår till, eller överskrider, det belopp 

som anges för respektive paket.

– För att kunna bli tilldelad fler paket ska anbudssökande ha en 

genomsnittlig årsomsättning som uppgår till, eller överskrider, det 

sammanlagda beloppet för de aktuella paketen

Upphandling via prekvalificering



Paket 5 – 9 av totalt 27

Paket Kommun

Avrop        

PB           

Antal

Avrop       

SB        

Antal

Fast            

PB            

Antal

Avrop          

SPC           

Antal

Fast           

SPC               

Antal

Kombi            

SPC         

Antal

Mölndal 17 8

Härryda 10 5

Mölndal 10 1 1 2

Härryda 4 1

Lerum 8 3

Partille 5 3

Lerum 2 1 1

Partille 2 1

Kungälv 10 1 6 1 2 1

Ale 5 2 1 1

3 500 000

9 30 44 44 300 000 11 400 000 X

8 7 9 10 600 000

9 500 000 X

7 19 24 23 100 000 6 650 000 X

6 19 23 27 100 000

5 40 48 46 200 000 14 000 000 X

Takvolym      

kronor

Omsätt-

ningskrav               

kronor

KRAV 

Egen 

Ledning

scentral

Special 

fordon 

Klass 1 

Fast               

Antal

Bas 

volym 

antal 

fordon

Tak 

volym 

antal 

fordon

Personbil (PB) / 

Storbil (SB)

Specialfordon         

Klass 1 (SPC)
Special 

fordon 

Klass 2A 

Fast           

Antal



Upphandling via prekvalificering

● Erfarenhetskrav som styrks av

– Referensuppdragen ska omfatta tjänster som avser serviceresor. Med 

serviceresor avses färdtjänst, skolresor, sjukresor, anropsstyrd 

kollektivtrafik, ersättningstrafik och ledsagarservice

– Referensuppdragen ska tillsammans minst ha en årlig omsättning på 

SEK 7 000 000 

– Referensuppdragenen ska ha pågått under en sammanhängande period 

på minst två (2) år. Västtrafik godkänner pågående uppdrag

– Referensuppdragen ska inte vara äldre än tre (3) år räknat från sista 

ansökningsdag



Ramavtal som kontrakt

● Svårigheter att se behovet av fler fasta fordon efter analys

● Stor risk för ökade kostnader

● Pandemin

Möjligheter för framtiden, att upphandla som ramavtal som kontrakt



Övriga krav som har ändrats mot befintligt avtal

● Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor

● Miljökrav fordon, lägsta möjliga deklarerade utsläpp av koldioxid, 

lägst motoreffekt för vald fordonsmodell, gäller ej gas-och elfordon

● Fordon- och säkerhetskontroll (FOSK)

● Index



Utfall av Upphandling

Antal intressenter 

150 st

Inkomna 

ansökningar 

37 st

Kvalificerade 

23 st

Antal inkomna 

anbud; 17 st

Antal Trafikföretag 

som tilldelades 

avtal; 11 st

Amur Beställningscentral i 

Skövde AB

Bergkvarabuss Aktiebolag

Billinge Taxi AB

Connect Bus Sandarna AB

Göteborgs Buss AB

Majvallen AB

Majvillan Transport AB

Mariestads Taxi Aktiebolag

Samtrans Omsorgsresor AB

Sparlunds Buss & Taxi i 

Grästorp AB

Sverigetaxi i Stockholm AB

Taxi Alingsås Aktiebolag

Taxi Beställningscentral i 

Ulricehamns kommun 

Aktiebolag

Taxi Göteborg ek för

Cabonline Region Väst AB

Taxi Lidköping Buss AB

Taxi Skövde BC AB

Taxi Stockholm 15 00 00 AB

Taxi Trollhättan Aktiebolag

Taxi Väst Aktiebolag

Telepass AB

Willbos Taxi Aktiebolag

Väner Taxi AB



Utfall av Upphandling

● Avtal tilldelades för 25 av 27 paket den 16 april 2021

● Två Paket blev överprövade

1. Gällde ”Åberopande av annans kapacitet” och den ekonomiska kapaciteten

2. Gällde kravet ”Lagenliga och finansiella krav” 

• Västtrafik ställde krav på UC 3 i upphandlingen



Start Etablering

● Projektgrupp för framtagande av 

Redovisningsmodulen i FRIDA

– Nordic Port, Skånetrafiken, Jönköpings Länstrafik 

och Västtrafik

● Avtal- och etableringsmöte

– Etableringsplanen signeras

– Konsekvenser om etableringsplanen inte följs



Viktiga faktorer att säkerställa under etableringen

● Medvetna om den ökade arbetsbelastningen för alla

● Förare - tillgång och utbildningar

● Fordon - tillgång och beställningar

● Samverkan med Trafikföretag och Systemleverantörer 

● Våra interna processer



Summering

● Skapa så bra förutsättningar för upphandling och etablering 

som möjligt

● Lärdomar från egna och andras upphandlingar 

● Förbättra tidigare etableringar

● Viktigt att dokumentera idéer under resans gång



Tack för att ni tog er tid!  

FRÅGOR?
Johan Wahn

Affärschef

johan.wahn@vasttrafik.se

Sune Nyman

Projektledare Upphandling

sune.nyman@vasttrafik.se

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


PAUS
15 minuter



Vilken service och vilka insatser 
behöver man ge enligt lag under 

färdtjänstresa, 

Henry Freij HBF Utbildning



Vilken service och vilka insatser behöver man 

ge enligt lag under färdtjänstresa?

Kort redovisning av lagens krav

Henry Freij

HBF Utbildning AB



Vilken service och vilka insatser behöver 

man ge enligt lag under färdtjänstresa?

Det avgör kommunernas 

och regionernas politiker, 

Genom den kommunala 

självstyrelsen….

Detta? Detta? Detta?

…. ansvarar de för färdtjänstens 

innehåll och kvalité, säger 

infrastrukturminister Tomas 

Eneroth…

Detta?



Vad är färdtjänst? Vad ingår?
Vad är en färdtjänst? Vad säger färdtjänstlagen? (1 §): ”Denna lag gäller 
särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder 
(färdtjänst)”.

Avser tillståndsmyndigheten att tillhandahålla service 
utöver lagstadgad miniminivå*), som ett komplement 
till själva transporten, så måste politiska beslut fattas 
inför upphandlingen av färdtjänsttransporterna om vilken 
service det gäller och sedan ange detta i tillståndsgivarens
riktlinjer för färdtjänsten. Någon juridisk skyldighet att tillhandahålla
tjänster utöver vad som följer av färdtjänstlagen finns dock inte. 
Service utöver själva transporten regleras därför inte av färdtjänstlagen.

*) Enligt HFD: Fordon lämpliga för målgruppen, vid behov möjlighet till 
särskild plats i fordonet och undantag från samplanerat resande.



A B

En färdtjänstresa börjar enligt färdtjänstlagen där bilresan inleds, A, och slutar 
när bilen är framme vid resmålet, B. 

Ingen service, varken före, under eller efter själva bilresan ingår i vad som 
regleras av färdtjänstlagen. 

Domstol kan vid överklagande därför inte ålägga tillståndsmyndigheten att 
tillhandahålla någon service, eftersom det inte finns något stöd för det i 
färdtjänstlagen.

Färdtjänst enligt färdtjänstlagen



Färdtjänst enligt färdtjänstlagen
Färdtjänstens service omfattar ofta inte den hjälp och extra omsorg som vissa resenärer 

behöver.

Exempel på tjänster som det inte finns någon skyldighet för tillståndsmyndigheten 

att tillhandahålla enligt färdtjänstlagen:

Trappklättrare

Bärhjälp (lyfthjälp)

Hämtning i bostad 

Ledsagning av chauffören mellan bostad och fordon eller mellan fordon och 

resmål

Hjälp med medicinering

Liggande transport

Ta med hjälpmedel som behövs på resmålet men ej under själva resan

Stora bilar för att medresenärer, t ex resenärens små barn, ska kunna följa med 

Färdtjänst under hela dygnet     



Vad säger domstolarna vid överklagande av avslagsbeslut om bärhjälp eller 

trappklättrare vid färdtjänstresor? Kanske så här:

”Förvaltningsrätten vill upplysningsvis anföra att NN kan ansöka om insatser 

enligt socialtjänstlagen för att kunna komma ut ur sin bostad.” (FGO 2011-08-09, 

mål nr 6842-11 E.) 

Vad kan då en person göra som 

t ex bor i ett hus utan hiss och inte 

klarar att gå i trappor och därför 

inte kan nyttja beviljad färdtjänst?



Färdtjänst enligt färdtjänstlagen
Exempel på vanligt förekommande tjänster (”Plustjänster”), utöver 

skyldigheten enligt färdtjänstlagen

✦ ledsagning av chauffören mellan bostadens port i markplan och 

fordonet och hjälp med handikapphjälpmedel och bagage, samt 

motsvarande på resmålet

✦ Ledsagning till och från lägenhetsdörr även i högre våningsplan, 

vilket föranleder debitering av tillståndsgivaren för extratid

✦ färdtjänst till grannkommuner eller inom hela länet (även när inte 

särskilda skäl [arbete] föreligger) = behov av fler fordon

✦ trappklättrare (ofta dock bara för kortare tid, t ex 6 månader)

✦ tillåtelse för medresenär (ofta dock endast i mån av plats)

✦ möjlighet till liggande transport (dock alltmera sällan)



Finns det en konflikt mellan 
tillgänglighet och miljö vad 

det gäller fordon? 
Kenneth Svärd Region Stockholm
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Finns det en konflikt mellan tillgänglighet och

miljö vad det gäller fordon ?

Särskilda persontransporter // Färdtjänst

Välkomna till 4:e passet -11:00-11:15  

Kenneth Svärd Region Stockholm



JA !
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o Batterier tar plats 

o Bilar (även bussar) blir tyngre

o Sätet höjd från mark blir högre (65cm / 70 cm)

o Batterier/gastankar kan/bör inte läggas under bilen…

o Låggolvsfordon insteg 25 cm från mark – faller bort



Specialfordon / Rullstolstaxi

Låggolvsfordon där resenären kan gå in i fordonet efter 
ombyggnad anpassning kan försvinna…

Batterier läggs under golvet. Vilket inte ger möjlighet att
sänka karossen till insteg 25 cm från mark…

Samma gällande gastankar… (Region Kalmar län)

Lyftar (rullstolslyftar) kommer åter –
- Skaderisker ökar risk för allvarliga skador
- Resenärer och förare

Otrygghet för resenärer

49



Taxibilar / vanlig personbilstaxi

Risk för mindre/trängre fordon

Körpass kan behöva förändras (körtid/sträcka)

Sätets sitshöjd från mark blir snabbt för hög

Resenär behöver ofta sätta sig på sätet från mark

50



Utredning pågår…

Kan totalvikten ökas till 4250 kg

Kopplas mot körkort  3500 kg

Väga mot EU beslut

När och hur…

51



New York och London blir exempel på feltänk

2021-10-28
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Låga fordon man inte kan gå in i och inte sätta sig            
på bilsätet direkt från gatan…

Bilar av typ Londontaxi 

Passar inte äldre personer

Fungerar inte med elrullstolar



2021-10-28
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https://www.youtube.com/watch?v=vuBODHFBZ8k

https://www.youtube.com/watch?v=vuBODHFBZ8k
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TACK!



Arbetet med ett nytt EU direktiv kan påverka 
vilka uppgifter som man får sända ut till 

taxibilens taxameter. 
Josefin Damberg och Ronny Lövstrand RISE (Research Institutes of

Sweden)



Vi är Sveriges
forskningsinstitut



Omsättning

3396
MSEK

625
Forskningspublikationer

129
Test- och 

demonstrations-
miljöer

8
Mest attraktiva 

arbetsgivaren (civilingenjörer)

2025
Året då RISE verksamhet 

är klimatneutral

177
Intäkter från 

EU-projekt (MSEK)

2800
Anställda

39%
Kvinnor

874
Intäkter från offentliga finansiärer 

(MSEK)

48%
Näringslivsintäkter
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Josefin Damberg Ronny Lövstrand

RISE

Division – säkerhet och transport

Avdelning – Elektrifiering och pålitlighet

Enhet – säkra styrsystem 



ENHET SÄKRA STYRSYSTEM 

Taxameter MID modul B och modul D 

STAFS 2012:5 (tillsatsanordning till taxameter)

Redovisningscentraler samt teknisk utrustning för 

redovisningscentraler

Welmec 7.2 utvärderingar av programvaror 

Riskanalys utvärderingar

Maskinsäkerhet

Funktionssäkerhet

Larm



ENHET PRODUKT CERTIFIERING

Utfärdar certifikaten efter godkänd utvärdering 



Krav på taxameter och 
tillsatsanordningar

• Internationella krav – OIML R21 (2007)

• Korsreferenstabell - CT-007
[OIML R21 och MID 2014/32/EU]

• EU krav – Mätinstrumentdirektivet 
2014/32/EU

• Guide för att tolka EU kraven
Welmec grupp 12 – WG 12.1 (2020)

• Svenska krav 



Svenska krav

Direktiv 2014/32/EU Mätinstrumentdirektivet (MID)

Implementerat i svensk lag genom

• STAFS 2016:1 Allmänt mätinstrument i MID

• STAFS 2016:8 Taxametrar

Nationella svenska krav 
(Se Swedac hemsida)

• STAFS 2012:5 Tilläggsanordningar

• STAFS 2006:19 Installation och besiktning

Nationella svenska krav 
(Se Transportstyrelsen hemsida)

• TSFS 2013:41 Föreskrifter om taxitrafik

• Taxitrafikförordning (2012:238)

• Taxitrafikförordning 2019:196 träder i kraft 2021-01-
01.
Särskild anordning blir då alternativ till taxameter.



Svenska krav

Nationella Svenska krav  
(Se transportstyrelsens hemsida)

Transportstyrelsens föreskrifter om 
redovisningscentraler för taxitrafik (TSFS 2016:46)

Transportstyrelsens föreskrift om teknisk 
utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik 
(TSFS 2016:47)

Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering 
av uppgifter om taxameterutrustning och särskild 
utrustning för taxifordon (TSFS 2016:48) 
[SUFT]



1.10 Remote operation 

Remote operation of the taximeter is limited to a distance (remote) selection of a predefined tariff (on the taximeter) according to MID, Annex 

IX, point 14.1, as long as this remote selection (communication) fulfils the requirements of WELMEC 7.2.

Welmec Guide 12.1 (2020)

2014/32/EU Annex IX, point 14.1 

If the fare to be paid or the measures to be taken against fraudulent use can be affected by the choice of functionality from a pre-programmed 

setting or by free data setting, it shall be possible to secure the instrument settings and data entered.



Frågor och diskussion samt tack för oss

Vill ni att vi ska framföra frågor mm till Welmec gruppen så är ni välkomna att höra av er till oss eller Swedac



LUNCHPAUS



Pandemin – vad har hänt och 
vad får det för effekter för 

taxibranschen? 
Bawer Coskun, Svenska Taxiförbundet 
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Upphandling
27 oktober 2021

Bawer Coskun, Förbundsdirektör
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Pandemin -
från krisläge till möjligheter



Under 2019 sysselsatte branschen ca 40 000 medarbetare
Omsättningen uppgick till ca 14 miljarder

Under 2020 minskade dock omsättningen med ca 40 procent



Pandemiåret 2020 innebar en tioprocentig minskning av antalet 
taxifordon framtvingat av en snabbt vikande marknad. Även antalet 

taxitillstånd minskade.



Normalt sett svarar de samhällsbetalda resorna för ungefär 
hälften av taxinäringens intäkter, men under pandemin har den 

andelen troligen varit högre.



På landsbygden och i de mindre orterna kan de samhällsbetalda transporterna 
svara för närmare 100 procent av taxiföretagens intäkter. Beroendet av avtal om 
dessa transporter är således avgörande för taxiföretagens möjlighet att överleva.



Sverige har idag färre taxifordon per capita än för tio år sedan. 
I höst har bristen på taxiförare blivit akut. Hållbara villkor i upphandlingen av 

samhällsbetalda resor = hållbara arbetsvillkor = tillgång till förare



Trafiksäkerhet är högt på vår agenda:
Taxi ska vara ett föredöme

Vi ska samarbeta för teknisk utveckling –
t ex ”geofencing” för områden som kräver lägre hastigheter

BKY: betydelsen ska marknadsföras





•Sopa bort svarttaxi 

•Konkurrens på lika villkorKonkurrens på lika villkor är en förutsättning för att säkra 
tillgången till seriös taxi i hela landet. Införandet av 

DAC7 reglerna skapar möjligheter att ena hela branschen.



Klimatsmarta resor
Ett brett utbud av delad mobilitet
är en förutsättning för ökat
resande med kollektiva färdmedel. 

Regionernas anropsstyrda resor
med taxi har framtiden för sig där
kollektivtrafiken behöver
kompletteras. 



Vår framtid: 
En stark partsorganisation med fler och nya 

samarbets- och samverkanspartners



TYA-projekt: Framtagande av 
branschnorm, 

Arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av 
samhällsbetalda resor, 

Anna Nersing, TYA
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TYA är en neutral part

TYA 
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 

ägs av (nästan) hela transportbranschen och är ett 

samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer i transportbranschen. 
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Vi på TYA 
arbetar med

• Arbetsmiljöprojekt 

• Ett hållbart arbetsliv

• Utbildningar och läromedel

• Kompetensförsörjning
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• Proaktivt arbetsmiljöarbete

• Kompetensfrämjande aktiviteter 

• Rådgivning och 
omvärldsbevakning

• Stärka branschens 
attraktivitet och status
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Branschråd
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Arbetsmiljö- och kompetenskrav 
i upphandlingar av samhällsbetalda taxiresor
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TYA-projekt: Framtagande av branschnorm

• Branschråd Taxi, projektförslag 

Våra anslutna taxiföretag önskar: 

• mer enhetliga och tydliga krav på taxiförarnas arbetsmiljö och utbildning

• få okända faktorer

• uppföljning av ställda krav

• konkurrens på lika villkor

• goda förutsättningar för att lämna bättre anbud

• Styrgrupp och styrelse, beviljat projekt 

Arbetsmiljöprojekt: Framtagande av branschnorm, Arbetsmiljö- och kompetenskrav i 

upphandlingar samhällsbetalda resor

Start hösten 2019
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Projektgrupp 

Referensgrupper 

• Taxiföretag

• Branschorganisationer 

• Upphandlare

Referensperioder inom projektet. Löpande dialog.

Parternas representanter, Svenska 

Transportarbetareförbundet och Transportföretagen

Projektledare: Anna Nersing

Konsult: Per-David Wennberg
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Branschnorm 

1. Upphandlingsprocessen

2. Krav på beställare

3. Krav på beställningscentral

4. Krav på anbudsgivare

5. Krav på fordon

6. Krav på taxiförare

✓ Formella krav

✓ Praktiska krav

✓ Servicekrav

✓ Säkerhetskrav

✓ Särkrav 

7. Bärhjälp, trappklättrare och bår

8. Avvikelsehantering
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Upphandling

Uppföljning 

• En bra upphandling → en bra 

avtalsperiod

• Förberedelser och utvärdering 

av nuvarande avtal 

• Begär in underlag

• ex Trafiksäkerhetspolicy

• Ställ endast krav som du 

avser att följa upp
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Branschnorm 

1. Upphandlingsprocessen

2. Krav på beställare

3. Krav på beställningscentral

4. Krav på anbudsgivare

5. Krav på fordon

6. Krav på taxiförare

✓ Formella krav

✓ Praktiska krav

✓ Servicekrav

✓ Säkerhetskrav

✓ Särkrav 

7. Bärhjälp, trappklättrare och bår

8. Avvikelsehantering
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TYAs Branschnorm  

Lansering 

• Tidplan, lansering av branschnorm: 

årsskiftet 2021/2022 

• Levande dokument

• Förvaltnings- och revideringsplan 

Projektgruppen, parternas representanter, beslutar 

om slutlig version av branschnormen 
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Branschnormen är tänkt som ett stöd inför och under upphandlingen 

med syfte att uppnå bästa möjliga upphandling, bästa möjliga konkurrens, 

bästa möjliga pris och bästa möjliga leverans. 
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Tack för att ni 
lyssnade

Anna Nersing
anna.nersing@tya.se

Per-David Wennberg
per-david.wennberg@tya.se

Tack!



PAUS
15 minuter



Transportstyrelsens arbete 
med uppdatering av 
taxiförarbehörighet, 

Mats Hjälm, Transportstyrelsen



REVIDERADE FÖRESKRIFTER OM 

TAXIFÖRARLEGITIMATION

Mats Hjälm, utredare
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Initiering

Uppstart av utredningsarbetet september 2020,

översyn av;

Vägverkets föreskrifter

(VVFS 1998:88) om taxiförarlegitimation, och 

(VVFS 2004:65) om yrkeskunnande för 

taxiförarlegitimation
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Initiering

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd:

- (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation,

- (TSFS 2010:33) om prov i yrkeskunnande för taxiförarlegitimation,

- (TSFS 2012:140) om yrkeskunnande för taxitrafik,

- (TSFS 2012:141) om prov i yrkeskunnande för taxitrafik, och

- (TSFS 2010:37) om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik
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Tidplan

Utredningsarbete Oktober 2020 – April 2021

Externremiss Maj 2021 – Juli 2021

Bearbetning Augusti 2021 – September 2021

Beslutsprocess November 2021

Trycklov & tryckning December 2021

I kraft Kvartal 4 2022
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Workshop

• Under januari genomfördes en workshop fördelad 

på två tillfällen, fredagen den 22 och 29 januari.

• Bakgrund – Transportstyrelsen berättade om sin 

översyn av föreskrifter om prov inom taxi.

• Syftet med workshopen – branschens delaktighet.

• Målet med workshopen – rätt krav på framtidens

taxiförare & företagare.
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Inbjudna
Svenska Taxiförbundet

Trafikverket Förarprov

Sveriges Kommuner och Regioner

Region Stockholm

Taxi Stockholm

Taxi Göteborg

Cabonline Academy Stockholm

App Riders Stockholm

Funktionsrätt Sverige

Transportföretagen

Svenska Färdtjänstföreningen

Polismyndigheten

NTF

Skatteverket

Svenskt Näringsliv

STR

Yrkesakademin

Samtrans

Sirius omsorg

TYA

Svensk Kollektivtrafik
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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Fundera på om det är:

• relevant inriktning på körprovet i 2 kap.

• relevanta krav på fordonet i 4 kap.

• relevanta krav på genomförandet av körprovet i 5 kap.
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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(2010:33) om prov i yrkeskunnande för taxiförarlegitimation

Fundera på om det är:

• bra att dela upp provet i fallstudier och ”vanliga” frågor

• relevant tid för att avlägga provet

• bra att ha tre delprov

• bra att man har 6 månader på sig att avlägga proven
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Förändringar

• Kartläsningsprovet på 120 minuter utgår

• Frågor om navigering kommer på delprov 1.

• En förare ska kunna ta emot ett

muntligt anvisat mål.

• Två delprov – enklare att boka 

för båda parter.

• Antalet frågor går från 100 till 120 stycken.
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Förändringar

• Skriftlig försäkra och personliga tillhörigheter.

• Kravet på manuellt växlad bil utgår.

• Ansökan ska göras elektroniskt hos Trafikverket.

• Taxiförarlegitimationens framsida visar foto, förarkod och 

sista giltighetsdag.
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Förändringar

• Övergångsregler om giltighet för TFL utfärdade innan.

• Övergångsregler om giltigheten av delprov som avlagts 

innan ikraftträdande datum.

• Den nya föreskriften om taxiförarlegitimation planeras 

träda ikraft den 1 november 2022.

• När det gäller elektroniskt fotografering vid Trafikverket –

förhoppningsvis under 2022. 



Tack för visat intresse!



Malmös erfarenheter av 
systemupphandling, 

Lars Hellström, Malmö Kommun



Välkommen

till Serviceresor i Malmö stad

En presentation om vår resa kring upphandling av nytt 

planeringssystem / IT-System för Serviceresor

Lars Hellström 

Enhetschef Serviceresor i Malmö



Serviceresor ska bidra till att göra resandet mer tillgängligt för de 

malmöbor som inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. 

Genom att kunna resa med oss för att delta i studier, arbete och aktiviteter 

ges våra resenärer möjlighet till ökad livskvalitet. 

Vår målsättning är att skapa trygga, säkra, socialt hållbara och 

klimatsmarta resor.

Vår vision



 Färdtjänst (2019) 658 000 resor

 Skolskjuts (2019) 187 000 resor

 Kommunresor (2019) 1 000 resor

 Tjänsteresor (2019)  38 000 resor

 Totalt antal resor 884 000 resor (2019)

 Under 2020 totalt 644 000 resor

 Budget färdtjänst 146  milj

 Snittpris/ resa 187 kr

 Antal färdtjänsttillstånd 6 500 (2019)

– 2021 i oktober 5 707 tillstånd

– Handläggningstid i snitt 29 dagar

 Punktlighet FT 98% inom 15 min

 152 synpunkter i snitt en månad

 Sammanfattande nöjdhet 88% (sep)

 Intryck av beställning 89% (sep)

 Intryck av resan 88% (sep)

Serviceresor i Malmö, lite siffror



Resan påbörjas för att upphandla nytt system

 SAM3001 behöver skiftas ut, införskaffades i sin första version 1976

 I januari 2019 påbörjades ett förstudiearbete för att identifiera alla 

processer, intressenter, risker, våra kommande behov för framtiden etc.

 Maj 2019 påbörjades arbete med ett projektdirektiv inför upphandlingen



Förstudie klar 2019-02-28

Besked om uppstart av projekt 2019-03-30

Upphandling av konsult 2019-04-01 2019-04-30

Informationsklassning 2019-06-01 2019-06-30

Kontinuitetshantering 2019-08-01 2019-08-30

Kravspecifikation 2019-09-01 2020-01-01

Sammanställning av underlag 2020-01-01 2020-02-28

Upphandling 2020-03-01 2020-05-30

Sammanställning och beslut 2020-06-01 2020-07-31

Överprövningsperiod 2020-08-01 2021-01-30

Projektstart 2021-02-01 2021-09-01

Projektavslut 2021-10-01 2021-12-31

Övergripande tidplan för systemskifte



 Upphandlingen av konsult klar januari 2020 , 9 månader försenat från ursprunglig plan 

 Ecenea Väst AB med Petra Rantzow som konsult hjälpte oss med att ta fram ett förfrågningsunderlag med 
följande inriktning

 Serviceförvaltningen / Serviceresor har för avsikt att upphandla ett nytt IT-systemstöd för Serviceresors 
verksamhet

 Orsaken till detta är att en förstudie genomförts, som pekar på att Serviceresors hantering av serviceresor 
behöver förändras och utvecklas, inte minst ur ett uppföljningsperspektiv

 Målsättningen är ett modernt IT-systemstöd som ger en mer effektiv handläggning, och skapar förutsättningar 
för en mer transparant kundrelation

 Ge kunderna ökad insyn och chans till att vara mer självgående, inte minst genom nya appar och 
webbgränssnitt

 Detta tror vi ger den långsiktiga effekten av mer nöjda kunder och en ökad effektivitet

Upphandling av upphandlingskonsult



Tilldelningsbeslut
2021-02-26

Överprövning till 

Förvaltningsrätten
2021-03-03

Upphandlingen annonseras ut 2020-10-08, sista anbudsdag 2021-01-29 

Upphandlingen har genomförts med ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling. Förhandling har inte genomförts. 

Dom i 

Förvaltningsrätten
2021-09-16

Överprövning till 

Kammarrätten
2021-09-17

Tecknat avtal
2021-10-20 (9 månader efter plan)



 Återkommer lite senare om själva rättsprocessen….

Hur såg då resultatet ut i själva upphandlingen?



DRT Solutions AB

Finn Frogne A/S

INNOVA XSE AB

Mappost

Snapcode AB

Trapeze Group Europe A/S

Följande ansökningar är inte 

kvalificerade:

INNOVA XSE AB uppfyllde inte kravet 

avseende referensuppdrag 3.3.1.

Mappost uppfyllde inte kravet 

avseende referensuppdrag 3.3.1.

Återkommer till varför lite längre 

fram……

Inkomna anbudsansökningar



 Efter genomförd utvärdering har följande anbud 

beslutats att antas: Trapeze Group Europe A/S 

 Avtalsspärr gällde till och med 2021-03-08

 Avtal tecknas med antagen anbudsgivare 2021-03-09, 
trodde vi

Inkomna anbud inbjudna anbudsgivare

DRT Solutions AB

Finn Frogne A/S

Snapcode AB

Trapeze Group 

Europe A/S



 Den överklagande var Innova XSE AB som angav bilpoolssystem som 
referensuppdrag och beskrev det som lika komplext som Serviceresor

 Mappost som också diskvalificerades men inte valde att överklaga angav 
optimering av avfallshantering samt planering och leveranssystem av 
skolluncher som lika komplext som Serviceresor

 Vi delade naturligtvis inte den bilden av att det var lika komplext som ett 
system för Serviceresor

Vad överklagade man på och kom det ingen dom i 

Kammarrätten?



 Förvaltningsrättsdomen var väldigt tydlig enligt vår uppfattning och gav Malmö 
stad rätt i att vi uteslöt på ett korrekt sätt

 Innova XSE AB delade då inte vår bild och överklagade domen

 I sin överklagan till Kammarrätten 2021-09-17 begärde aldrig Innova XSE AB 
inhibition

 När inte Kammarrätten heller meddelat inhibition 2021-10-20 så valde vi att 
teckna avtal med den vinnande parten Trapeze Group Europe A/S

 Därefter meddelade vi Kammarrätten att vi tecknat avtal

Vad överklagade man på och kom det ingen dom i 

Kammarrätten?



 Leveransplan, ansvarsfördelning, tidplan integration och 

tjänsteutformning rörande införandet och förvaltningen ska nu arbetas 

fram

 Införandet kommer att ske i fyra faser:

– Specialfordon färdtjänst

– Specialfordon skolskjuts

– Färdtjänst med personbil

– Skolskjuts med personbil (tidigast start 2022-10-21)

Nu är vi ca 10 månader efter ursprunglig plan 



Tack!

Nu kör vi!
lars.hellstrom@malmo.se

Telefon: 0731 – 51 10 79

mailto:lars.hellstrom@malmo.se


Avslutning



Tid Program

0900-0915 Inledning, Mattias och Per

0915-0945 Hur utvärderar man kvalité, Per Tranström, Färdtjänst Lund

0945-1025 Västtrafiks upphandling samt digitalt verktyg för etablering, Johan Wahn och Sune Nyman, Västtrafik

1025-1040 Paus

1040—11.00 Vilken service och vilka insatser behöver man ge enligt lag under färdtjänstresa, Henry Freij HBF Utbildning

11.00-11.15 Finns det en konflikt mellan tillgänglighet och miljö vad det gäller fordon? Kenneth Svärd Region Stockholm

1115-11:45 Arbetet med ett nytt EU direktiv kan påverka vilka uppgifter som man får sända ut till taxibilens taxameter. Josefin Damberg och
Ronny Lövstrand RISE (Research Institutes of Sweden)

11.45-12:40 Lunchpaus

1240-1315 Pandemin – vad har hänt och vad får det för effekter för taxibranschen? Bawer Coskun Svenska Taxiförbundet 

1315-1345 TYA-projekt: Framtagande av branschnorm, Arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av samhällsbetalda resor, Anna 
Nersing, TYA

1345-1400 Paus

1400-1430 Transportstyrelsens arbete med uppdatering av taxiförarbehörighet, Mats Hjälm  Transportstyrelsen

1430-1500 Malmös erfarenheter av systemupphandling, Lars Hellström Malmö Kommun

1500-1510 Avslutning, Mattias Per


