
Välkommen till 
Upphandlingsseminarium 

Serviceresor
2022-04-26



Inledning
Mattias Andersson och Per Junesjö



Program
09:00 Inledning Mattias Andersson och Per Junesjö

09:10 Nya krav på miljösidan Lagrådsremissen för "ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster har publicerats. Förutom förändrade krav för upphandlare innebär att 
också att branschens miljökravsbilaga kommer att skrivas om. Annarella Löfblad, Svensk 
Kollektivtrafik ger en översikt kring detta.

09:40 Miljövänliga specialfordon; vad står vi inför 
problem?

Kenneth Svärd Trafikförvaltningen Region Stockholm

10:10 Något om ny lagstiftning och genomgång av 
några rättsfall

Ulf Hökeberg, Elin Kers, Filip Tedebo-Odell
Advokatfirman Titov & Partners specialister på bland annat upphandlingsrätt

11:30 När får vi autonoma fordon i Serviceresor? Erik Almlöf forskare på KTH med självkörande fordon som specialitet berättar mer

12:00 Lunch Gemensam lunch

13:00 Vad är kvalité och hur genomför man kvalitativ 
utvärdering

Per Werling, upphandlingsjurist på Upphandling24/Pabliq berättar

14:00 Taxiindex behöver moderniseras. En redovisning och diskussion av vilka åtgärder som är nödvändiga . Jonas Johansson, Svensk 
Kollektivtrafik inleder.

14:30 Vilka bitar skulle passa för modellavtal och vilka 
passar inte?

Grupparbete och kaffe

15:30 Våra erfarenheter från pandemin Under pandemin har likheter och olikheter kommit i dagen. Vad tar vi med oss till framtiden? 
Mattias Andersson Svensk Kollektivtrafik

16:10 Det saknas förare Bland annat administrativa hinder finns för rekrytering av taxiförare, Tommy Pilarp, 
Taxiförbundet berättar

16:40 Sammanfattning och avslutning Per Junesjö och Mattias Andersson

17:00 Avslutning



Nya krav på miljösidan
Annarella Löfblad, Svensk Kollektivtrafik



Clean vehicles directive, CVD

• Proposition gällande direktivet om miljökrav 

vid upphandling av bilar och 

vissa kollektivtrafiktjänster finns nu

• Direktivet innebär att medlemsstaterna ska 

säkerställa att de avtal som tilldelas efter 

upphandling av fordon och vissa tjänster, 

bl.a. kollektivtrafik, uppfyller krav på en 

minsta andel miljöanpassade fordon, s.k. 

minimimål. Minimimålen avser 

referensperioder och skiljer sig åt mellan 

medlemsstaterna. Målen är också uppdelade 

mellan olika slag av fordon. Lagändringarna 

föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.



CVD

•Träder i kraft 1 juni 2022 och gäller upphandlingar som påbörjats efter det

• Ett upphandlingsförfarande anses ha påbörjats när den upphandlande myndigheten eller enheten 
beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att 
den upphandlande myndigheten eller enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa 
det som beslutet avser.

•Kraven gäller varje upphandlande myndighet och enhet

• Detta är en svensk anpassning till EU-direktivet

•Gäller klass 1 och A- bussar och personbilar

•Specialfordon undantagna



Ren lätt bil 

Med ren lätt bil avses en lätt bil som under den första referensperioden har ett utsläpp av 

koldioxid som inte överstiger 50 gram per kilometer och ett utsläpp av luftföroreningar 

vid verklig körning (RDE) som är mindre än 80 procent av de tillämpliga 

utsläppsgränserna 

samt en lätt bil som under den andra referensperioden och för varje följande femårsperiod 

inte har något utsläpp av koldioxid. D.v.s. i huvudsak elbilar och bränslecellsbilar som drivs 

med vätgas 

Laddhybrider 

• Inte miljömässigt optimalt i denna typ av trafik. 

• Tilläggskravet max 80% av RDE kan vara svårt att ställa och kontrollera.

• Klarar inte kravet i direktivet från 2026.



Lagkrav

9 § För varje referensperiod och för varje följande femårsperiod ska andelen rena lätta bilar 

uppgå till minst 38,5 procent av det totala antalet lätta bilar som de tilldelade avtalen omfattar

För att avgöra om kravet är uppfyllt ska samtliga lätta bilar som omfattas av de avtal som 

tilldelats jämföras med hur många av dessa bilar som är att anse som rena lätta bilar. Kravet är 

uppnått om minst 38,5 procent av samtliga lätta bilar är rena. Om det totala antalet lätta bilar är 

100 måste alltså minst 39 av dessa vara rena

2022-2025 2026-2030

Ren lätt bil 38,5% 38,5%



Miljökravsbilaga personbil

Inkluderar kraven i CVD samt uppdaterar kraven på övriga fordon i upphandling. Beslut under maj 2022

• Ren lätt bil

• Övriga fordon

• Utsläppsklass

• Fordonsteknik

• Drivmedel

Minimikrav, Baskrav och Utökade krav

Arbete pågår!



Utsläppsklass utgångspunkter

Minimikrav

Alla bilar ska tillhöra utsläppsklass Euro 6 eller högre.

Baskrav

Krav från avtalsstart

Alla bilar ska tillhöra utsläppsklass Euro 6 eller högre.

Krav från 2025

Från 1 januari 2025 ska alla bilar som används i avtalet vara tillverkade 1 september 2019 eller senare.

Krav från 2026

Från 1 januari 2026 ska alla bilar som används i avtalet vara tillverkade 1 januari 2021 eller senare. 

Utökade krav

Krav från avtalsstart

Alla bilar ska tillhöra utsläppsklass Euro 6 eller högre.

Krav från 2024

Från 1 januari 2024 ska alla bilar som används i avtalet vara tillverkade 1 september 2019 eller senare.

Krav från 2025

Från 1 januari 2025 ska alla bilar som används i avtalet vara tillverkade 1 januari 2021 eller senare.



Fordonsteknik utgångspunkter

Minimikrav

Inga krav på särskilda drivmedel.

Baskrav

X procent fordonsgas/biogas, etanol E85, HVO 100, RME/FAME 100. 

Ska till minst 90 procent köras på detta drivmedel. 

Utökade krav

X procent fordonsgas/biogas, etanol E85, HVO 100, RME/FAME 100.

Fordon som körs på etanol E85, HVO 100 eller RME/FAME 100 ska vara godkända av importör 

eller motsvarande. 



Drivmedel, el, vätgas 
utgångspunkter

Fordonsgas/biogas

• Förnybart ursprung (biogas) 

• Uppfylla kraven i hållbarhetslagen

Etanol E85, HVO 100, RME/FAME 100

Uppfylla kraven i hållbarhetslagen

Elektricitet och vätgas

• Förnybart ursprung

• Där fordonen laddas/tankas regelbundet, typ 

depå. 



Frågor?
annarella.lofblad@svenskkollektivtrafik.se



Miljövänliga specialfordon; 
vad står vi inför problem?

Kenneth Svärd Trafikförvaltningen Region Stockholm



2022-04-27
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Miljövänliga specialfordon;

vad står vi inför problem?

Finns det en konflikt… mellan

tillgänglighet miljö och fordon ?

Kenneth Svärd Region Stockholm



JA i många fall!

2022-04-27
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o Batterier tar plats 

o Bilar (även bussar) blir tyngre

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

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

o Låggolvsfordon - insteg 25 cm från mark – faller bort

o Miljö högre vid konstruktion - än viss tillgänglighet



2022-04-27
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o Batterier tar plats - ofta under golvet
o Sitshöjden ibland högre än lämpligt…
o 65 cm Sthlm  - (Transportrådets FS)
o 70 cm Gtbg -
o Låggolv insteg 25 cm  riskerar bli omöjligt 

o Bilar (även bussar) blir tyngre
o Körkortsregler 3500 kg personbil (4250 kg)
o Totalvikt - Broar – dock gällande främst bussar 

o Batterier/gastankar kan/bör inte läggas under bilen…
o Blir en tvingad återgång till Rullstolslyftar
o Resenärs-oro – mindre trygghet
o Farliga olyckor



Specialfordon / Rullstolstaxi
Låggolvsfordon där resenären kan gå in i fordonet efter 
ombyggnad anpassning? 

Specialfordon MERIT-standarden… kan urvattnas
2002 2004 2014… skapar fler tillverkade modeller, driver pris

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

Samma gällande gastankar… (Region Kalmar, Malmö idag)…

Blir det en ny version 2022 MERIT

Lyftar (rullstolslyftar) riskerar komma åter –
- Skaderisker ökar risker för allvarliga skador
- Resenärer och förare
- Otrygghet för resenärer 18



Åkerier

Önskemål att kunna köra ”all” upphandlad trafik

Gående och rullstolar  80/20…..

Taxiresenärer  ca  80 % 63319 totalt
Rullstolsburna ca  17 % 10163 rullstolsbil
Bårliggande 33 st 50031 taxibil

Rullstol sittande fram etc. ingår i detta

-DHR mfl. Stor oro om säkerheten minskar

- Ger effekter på upphandlingsteknik

- Vilka krav kan och måste ställas

- Hantera äldre fordon 8-10 år

19



Om låggolvsfordon försvinner

400 kgTid / Säkerhet



Högre fordon  >>> Behov av liftutveckling

21



Taxibilar / vanlig personbilstaxi

Risk för mindre/trängre fordon

Körpass kan behöva förändras (körtid/sträcka)

Börja en resa med för liten kapacitet på batteri

Sätets sitshöjd från mark blir snabbt för hög

Resenär behöver ofta sätta sig på sätet från mark

22



Utredning pågår…

Kan totalvikten ökas till 4250 kg

Kopplas mot körkort  3500 kg

Väga mot EU beslut

När och hur…

Diskussion C-körkort…

EU kontra Sverige
23



Framtid  och upphandling

Ford
Maxus
Renault

38,5 % 

ÄNTLIGEN klart - Rullstolsfordon inte med

Nya bilar - Gamla Bilar gamla måste få komma med
Ombyggnadsmöjligheter finns det 
Renault… ? snabbladdning höjd
Ford… ? Ej presenterad
Mercedes… (? Lite oklart just nu)
VW Crafter… (på väg bort)
Klass 4…   (modellproblem kaross)

24



MER OM FRAMTID

SiS//ISO

KRAFTSAMLING MERIT

Jonas - Johansson

LIFT SÄKERHET

BIOGAS / VÄTGAS ??? annan form kommer det?

25



New York och London blir exempel på feltänk

2022-04-27
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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



2022-04-27

27



TACK!



2022-04-27
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https://www.youtube.com/watch?v=vuBODHFBZ8k



Något om ny lagstiftning och 
genomgång av några 

rättsfall
Ulf Hökeberg, Elin Kers och Filip Tedebo-Odell

Advokatfirman Titov & Partners 



Upphandlingsseminarium 
Svensk Kollektivtrafik/Färdtjänstföreningen 

26 april 2022

Ulf  Hökeberg, Elin Kers & Filip Tedebo-Odell

Advokatfirman Titov & Partners 



Vilka är vi?

• 2018

• Offentlig upphandling

• Allmän affärsjuridik



Dagens upplägg

• Något om ny lagstiftning; lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU)

• Genomgång av några rättsfall

• Frågor 



Prop. 2021/22:120 – En effektiva överprövning 
av offentliga upphandlingar

• Huvudsakligt innehåll:

- Några regler som INTE införs

- Regler som INFÖRS:

- Skyndsamhetskrav

- Ändrad frist vid ansökan om överprövning av avtals giltighet

- Utgångspunkten för 1-årsfristen för att väcka tala om skadestånd

- Längsta tidsgränser vid uteslutning av leverantör

- Preklusionsfrister i förvaltningsrätten och kammarrätten



Prop. 2021/22:120 (forts.)

• Några regler som INTE förslås att införas:

- Det införs inte någon ansökningsavgift i överprövningsmål

- Det införs inte något ömsesidigt processkostnadsansvar i överprövningsmål

• Några av skälen:

- Traditionen om en kostnadsfri domstolsprövning av myndighetsbeslut

- Avvägning: Minska antalet obefogade överprövning ./. Leverantörernas 
rättssäkerhet

- Sannolikt störst avhållande påverkan för små och mindre resursstarka 
leverantörer = avstår från att lämna anbud = färre anbud = minskad 
konkurrens = dyrare anbud



Prop. 2021/22:120 (forts.)

• Skyndsamhetskrav

- Skyndsamhetskrav på förvaltningsrätter och kammarrätter

- Syftet med kravet är att överprövningsmålen normalt ska avgöras inom 
några månader och dessa mål bör inte bli liggande utan åtgärd någon 
längre tid (not. från KFA till dom)

- Det införs dock ingen tidsfrist eller krav på tidsplan för målens 
avgörande

- Skyndsamhetskrav för mål om utlämnande av kontrakt eller uppgifter i 
kontrakt



Prop. 2021/22:120 (forts.)

• Fristen för ansökan om avtals giltighet förändras något

- Utgångspunkten är fortfarande att fristen är sex månader från den dag då 
avtalet slöts.

- Sedan det från och med den 1 januari 2021 införts en skyldighet för 
um/ue att även efterannonsera resultatet av icke-direktivstyrda 
upphandlingar, så kopplas även sådana upphandlingar till den 30-
dagarsfrist som nu gäller för direktivstyrda upphandlingar



Prop. 2021/22:120 (forts.)

• Det föreslås regler som följer av praxis eller som finns i EU-direktiv

- Ett-årsfristen för att väcka skadeståndstalan ska räknas från den dag 
leverantören fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om att ett avtal 
slutits (enligt lagen nu från det att avtal slutits). 

- Det införs bestämmelser om längsta tid för uteslutning av en leverantör (i 
enlighet med artikel 57.7 i LOU-direktivet). 

- En dom som meddelats för mer än fem år sedan får inte ligga till grund för ett 
beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott i enlighet med vad 
som anges i LOU.

- En händelse som inträffat för mer än tre år sedan får inte ligga till grund för 
ett beslut om uteslutning av en leverantör i enlighet med vad som föreskrivs i 
LOU.



Prop. 2021/22:120 (forts.)

• Vad är preklusion?

- Nytt processmaterial får inte införas i målet efter en viss tidpunkt.

• Vad är syftet?

- Öka förutsebarheten i processen och underlätta för domstolarna att 
avgöra målen snabbare. 

• Finns redan i vissa andra måltyper



Prop. 2021/22:120 (forts.)
• I förvaltningsrätten: En omständighet som leverantören åberopar till grund för 

sin talan efter tre veckor från den dag ansökan om överprövning inkom till 
förvaltningsrätten, endast ska få beaktas av rätten om leverantören gör 
sannolikt att den inte hade kunnat åberopa omständigheten tidigare eller 
annars har haft giltig ursäkt att inte göra det.

• I kammarrätten: En omständighet som en part åberopar till grund för sin talan 
först i kammarrätten ska endast få beaktas av rätten om parten gör sannolikt 
att den inte hade kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller 
annars har haft giltig ursäkt att inte göra det.



Prop. 2021/22:120 (forts.)

• Två andra specifika undantag:

1. Preklusionsfristerna gäller inte vid en överprövning av avtals giltighet på yrkande av 
en leverantör under en pågående överprövning av en upphandling

2. Preklusionsfristen i kammarrätten gäller inte heller sådana omständigheter som 
åberopas till grund för att ett avtal ska få bestå på grund av tvingande hänsyn till ett 
allmänintresse.

- Den s.k. söndagsregeln gäller för preklusionsfristen i förvaltningsrätten; Om fristen 
skulle löpa ut på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, mindsommarafton, julafton 
eller nyårsafton ska fristen i stället löpa ut nästa vardag.

.



Prop. 2021/22:120 (forts.)

• Sammanfattning av de föreslagna preklusionsreglerna

- Efter 3 veckor stängs dörren för nya omständigheter för leverantören

- Ingen av parterna får åberopa nya omständigheter i kammarrätt

- Undantaget är om man har giltig ursäkt

.



Rättsfallen HFD 2022 ref. 4 I och II

• Målen gällde ramavtal

• Den första frågan i båda målen:

- Är det skillnad på ramavtal med en leverantör vs flera leverantörer?

- HFD besvarade frågan nekande i båda målen, det är samma krav oavsett 
typ av ramavtal. Det finns ett krav på att ange en största kvantitet eller ett 
högsta värde. 



Rättsfallen HFD 2022 ref. 4 I och II (forts.)

• Den andra frågan i båda målen:

- Vad krävs för att en leverantör ska anses ha visat att en brist i detta 
avseende har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida 
skada?



Rättsfallen HFD 2022 ref. 4 I och II (forts.)

• Den andra frågan i båda målen:

- Vad krävs för att en leverantör ska anses ha visat att en brist i detta 
avseende har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida 
skada?

- HFD anger att det vid bedömningen av om skaderekvisitet är uppfyllt 
ska beaktas om leverantören har gjort det som kran krävas för att 
undvika att skada uppkommer.



Rättsfallen HFD 2022 ref. 4 I och II (forts.)

• Den andra frågan i båda målen:

- Vad krävs för att en leverantör ska anses ha visat att en brist i detta 
avseende har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida 
skada?

- HFD anger att det vid bedömningen av om skaderekvisitet är uppfyllt 
ska beaktas om leverantören har gjort det som kran krävas för att 
undvika att skada uppkommer.

- HFD uppställer i det sammanhanget vad som får uppfattas som ett krav 
på att en leverantör som anser att upphandlingsdokumenten är 
ofullständiga eller otydliga redan under anbudstiden ska vända sig till 
upphandlande myndighet och ställa frågor samt begära förtydliganden



Rättsfallen HFD 2022 ref. 4 I och II (forts.)

- HFD:s slutsats: Om leverantören utan godtagbara skäl underlåter att göra 
detta, och i stället väntar med att påtala eventuella brister till efter det att 
tilldelningsbeslutet är fattat, kan skaderekvisitet normalt sett inte anses 
vara uppfyllt.



Rättsfallen HFD 2022 ref. 4 I och II (forts.)

- Våra slutsatser:

1. HFD inför en påtalandeskyldighet

2. Påtalandeskyldigheten är generell och inte inskränkt just till takpris eller 
takvolym vid upphandling av ramavtal.

3. Förändrad rollfördelning och ökad vikt av frågor och svar.



Sammanfattning preklusion

1. Påtalandeskyldighet under anbudsgivningen

2. Preklusion för leverantören 3 veckor efter ansökan

3. Preklusion för både leverantören och myndigheten i kammarrätt



Genomgång av några rättsfall 

Förvaltningsrätten i Falun, 2021-09-28, mål nr 2790-21

• Cabonline Region Mitt AB ansökte om överprövning av Region Gävleborgs 
upphandling som avsåg anropsstyrd trafik

• Frågan om giltigheten av ett ramavtal med en avtalstid på 5 år 

• Avtalstid för ramavtal får vara längre än fyra år endast om det finns särskilda skäl 
(7 kap. 2 § LOU)

• UM som ska göra det sannolikt att det finns förutsättningar för en avtalstid som 
överstiger fyra år



Genomgång av några rättsfall (forts.)

Förvaltningsrätten i Falun, 2021-09-28, mål nr 2790-21 (forts)

• Avskrivningstid för de efterfrågade fordonen

• Förvaltningsrätten tittade på syftet med en femårig avtalstid 

• Domstolen konstaterade att Regionen uppfyllt bevisbörda och gjort sannolikt att 
omständigheterna i det nu enskilda fallet är sådana att det finns särskilda skäl för en 
avtalstid överstigande fyra år

• Den avtalstid om fem år som Regionen har valt utgör en rimlig avvägning mellan 
föremålet för upphandlingen och hur presumtiva leverantörer påverkas. 

• Cabonlines ansökan om överprövning avslogs.



Genomgång av några rättsfall (forts.)

Förvaltningsrätten i Härnösand, 2021-11-25, mål nr 3606-21 E

• Taxi Östersund 199 000 AB ansökte om överprövning av Region Jämtland och Härjedalens 
upphandling av särskild kollektivtrafik

• Fråga om den avsatta tiden mellan upphandlingens avslutande och avtalsstart står i strid 
med de allmänna principer som anges i 4 kap 1 § LOU

• Upphandlingen publicerades den 10 oktober 2021 med sista dag för anbud den 29 
november 2021

• Tilldelningsbeslut skulle fattas (preliminärt) den 6 december 2021

• Trafikstart 3 januari 2022



Genomgång av några rättsfall (forts.)

Förvaltningsrätten i Härnösand, 2021-11-25, mål nr 3606-21 E (forts.)

• Implementeringsfrist 17 dagar

• I aktuellt mål: 50 bussar

• HFD 2012 ref  48 del II (nio bussar)

• Förvaltningsrätten fann att tiden för förberedelse inte har anpassats så att bolaget som ny 
potentiell leverantör i tillräcklig utsträckning beretts möjlighet att företa de nödvändiga 
investeringar som kan följa av att anbud lämnas till regionen

• Alltför kort tid mellan avtalets tecknande och första avtalsdag → oförenligt med de 
allmänna principerna för offentlig upphandling 



Genomgång av några rättsfall (forts.)

Kammarrätten i Sundsvall, 2022-01-12, mål nr 3178-21

• Region Gävleborg upphandlade busstrafik. 

• Vy Buss AB har hos regionen begärt att få ta del av de anbudsbilagor med namn 
”Planerade fordon” som anbudsgivarna Keolis Sverige AB, Transdev Sverige AB 
och Bergkvarabuss Aktiebolag har bifogat sina anbud

• Handlingar lämnades ut men uppgifter maskerades; kolumnerna busskategori, 
busstyp, utsläppsklass, antal bussar, planerade uppdragskilometer, SORT-värde, 
drivmedel och minskningsvärde



Genomgång av några rättsfall (forts.)

• Kammarrätten i Sundsvall, 2022-01-12, mål nr 3178-21 (forts.)

• 31 kap 6 § OSL

• HFD 2016 ref. 17

• Samtliga anbudsgivare begärt sekretess för uppgifterna och utvecklat skälen

• Uppgifterna rör anbudsgivarnas sammansättning av fordonspark, val av fordon 
för uppdragets utförande och information om fordonen, i något fall även om 
bussmodell och tillverkare

• Kammarrätten konstaterade att uppgifterna typiskt sett har väsentlig betydelse för 
ett företags ekonomiska intressen och att det därför finns särskild anledning att 
anta att anbudsgivarna lider skada om uppgifterna i sin helhet eller delvis röjs



Genomgång av några rättsfall (forts.)

Kammarrätten i Göteborg 2022-04-05, mål nr 5307-21

• Alingsås kommun genomförde upphandling av ett ramavtal avseende 
bussresor 

• Sparlunds Buss & Taxi i Grästorp rangordnades som leverantör nr. 1, 
Ängsbergs Busstrafik rangordnades som nr. 3

• Ängsbergs Busstrafik yrkade i första hand att upphandlingen skulle rättas på 
så sätt att Sparlund skulle uteslutas från upphandlingen. I andra han yrkades 
att upphandlingen skulle rättas på så sätt att det genomförs en nu 
anbudsutvärdering



Genomgång av några rättsfall (forts.)

Kammarrätten i Göteborg 2022-04-05, mål nr 5307-21 (forts.)

• Enligt upphandlingsdokumenten fick en leverantör tillgodogöra sig ett mervärde på 
40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens 
bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare

• Sparlunds hade uppgett Nossebro station som sin terminal och lämnat in ett 
hyreskontrakt avseende fyra parkeringsplatser för bilar vid Nossebro station

• Fråga om Sparlunds skulle få mervärdesavdrag

• Vad avses med bussterminal? Enlig kammarrätten: en plats som möjliggör parkering 
och förvaring av flera bussar utan någon särskild begränsning i tiden

• Kammarrätten konstaterade att Sparlunds inte uppfyllde det av kommunen ställda 
kravet för att få ett mervärdesavdrag



Genomgång av några rättsfall (forts.)

Hovrätten för västra Sverige 2021-10-27, mål T 6007-20

• Västra Götalandsregionen har upphandlat dialysmaskiner och maskinbunden 
förbrukning (våren 2018)

• Fresenius Medical Care Sverige AB gjorde i målet gällande att det var sannolikt 
att bolaget gått miste om ett ramavtal pga av att Regionen felaktigt tilldelat 
ramavtalet till annat bolag, vilket inte uppfyllde de obligatoriska kraven i den 
aktuella upphandlingen 

• Parterna överens om att Regionen begått ett upphandlingsfel och frågan i 
domstolen är om Regionen är skadeståndsskyldig mot bolaget 

• Hovrätten fann att bolaget inte visat att det uppfyllde de obligatoriska kraven i 
anbudsinbjudan 

• Saknas adekvat kausalitet mellan upphandlingsfelet och bolagets påstådda 
skada 



Genomgång av några rättsfall (forts.)

NJA 2021 s. 643

• HD prövade frågan om ett ramavtal innebar en ensamrätt för leverantören 
att leverera sådana tjänster som ramavtalet omfattar

• Avtalsinnehållet ska fastställas med ledning av ramavtalets ordalydelse, vad 
som står i upphandlingsdokumenten, samt andra objektiva kriterier

• Utgångspunkt: en helhetsbedömning där avtalet och dess syfte sätts i sitt 
upphandlingsrättsliga sammanhang



Genomgång av några rättsfall (forts.)

NJA 2021 s. 643 (forts.)

• Ramavtal innehåller långtgående förpliktelser för leverantör avseende 
leveranskapacitet, leveransskyldighet samt att prioritera beställaren som 
kund

• Obalans då beställaren inte åtar sig att beställa någon viss minsta volym. 
Det i kombination med en klausul om 12 månaders uppsägningsrätt ger 
enligt HD stöd för att avtalet är exklusivt

• HD: avtalet ger leverantören ensamrätt att leverera de tjänster som 
ramavtalet omfattar

• Beställarens köp utanför ramavtalet utgjorde därmed avtalsbrott



Tack för oss!

ulf.hokeberg@titovlaw.se 

+46 70 868 29 77 

filip.tedebo-odell@titovlaw.se

+46 72 971 57 32

elin.kers@titovlaw.se

+46 70 417 90 44



När får vi autonoma fordon i 
Serviceresor? 

Erik Almlöf, KTH



Erik Almlöf

Trafikanalytiker, Trafikförvaltningen

Doktorand, Integrated Transport Research Lab

Självkörande teknik



Innehåll

• Automation generellt

• När?

• Vad innebär det?



Automation generellt

• Förarstöd

• Ta bort föraren

• Fjärrstyrning



Automation generellt

• Förarstöd:
• Fickparkering

• Gatstensdetekering

• Identifiera trötta förare

• Varning för passerande fordon

• Cruise control

• …



Automation, när?

• https://www.youtube.com/watch?v=o7oZ-AQszEI



Automation, när?



Automation, när?



Automation, när?



Automation, när?



Automation, när?



Automation, när?



Automation, när?



Automation, när?

• Waymos (Google) VD 2018:
• "Autonomy always will have some constraints,"

• "It's really, really hard"



Automation, vad innebär det?



Automation, vad innebär det?



Automation, vad innebär det?



Automation, var?

• Kanske inte först till personbilar..? Liten kostnadsbesparing och blir
dyrt…

• Föraren som andel av total kostnad:
• 4% för spår

• (Har funnits spårtrafik utan förare sedan 60-talet!!)

• 30-45 % för lastbilar

• 50 % för buss

• 80-90 % för taxi



Förarens andra uppgifter

• Svara på frågor

• Laga fordonet

• Planera om trafiken

• Återkoppling om planeringsproblem

• Upprätthålla sociala normer



Automation, var?

• Begränsade fall troligt först:
• Gruvor, industrier

• Motorvägar

• Kollektivtrafik?

• Städer med blandad trafik troligtvis långt bort

• Förarstöd ska inte glömmas bort!



Fjärrstyrning

• 5G?

• Hur kommunicera med kunder?

• Hur mycket manuell hjälp behövs?

• Organisatoriska utmaningar



Integrated Transport Research Lab

• Frukostseminarium

• LinkedIn och Facebook

• Nyhetsbrev

• itrl.kth.se

https://www.itrl.kth.se/events/
http://www.linkedin.com/company/integrated-transport-research-lab/
http://www.facebook.com/KTHTransportLabs/
https://www.itrl.kth.se/contact/newsletter-1.785116


Automation
Förarstöd, automation, fjärrstyrning

Oklart när

Många oväntade effekter



Vad är kvalité och hur 
genomför man kvalitativ 

utvärdering
Per Werling, Upphandling24/Pabliq 



Vad är kvalité och hur 

genomför man kvalitativ 

utvärdering

؟



Vad är kvalitet?

 Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp. En 

vardaglig förståelse av begreppet leder ofta till 

tankar om produkters tillförlitlighet och livslängd. 

Dock tillkommer faktorer som användarvänlighet, 

miljöpåverkan och design. För tjänster finns 

ytterligare dimensioner som definierar kvalitet, 

exempelvis kompetens, tjänstvillighet, 

efterlevnad, tillgänglighet och bemötande 



Sammanfattning – regler utvärdering

 En upphandlare kan göra vad tusen denne vill så länge 

utvärderingsmodellen leder till att identifiera det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet

 Inte ger för stor valfrihet (godtycklighet)

 Kriterierna har en koppling till upphandlingsföremålet

 Man kan beskriva modellen på ett begripligt vis. 



Processer - utvärdering
 Bestäm tilldelningsgrund

 Utforma utvärderingsmodellen

 Utforma eventuella tilldelningskriterier.

 Utforma bedömningskriterier och eventuella poängskalor.

 Besluta om kontroll av tilldelningskriterier

 Utforma regler för särskiljning

 Hantera eventuella förändringar i utvärderingen

 Anbudsöppning

 Uteslutning 

 Leverantörskvalificering

 Anbudsprövning

 Eventuellt rättelse/förtydliganden av anbud

 OLA

 Eventuellt förhandling/anbudspresentation

 Anbudsutvärdering



Tilldelningsgrunder

Pris

Kostnad

Bästa förhållande mellan pris och 

kvalitet



Tilldelningskriterier

 tekniska fördelar, 

 estetiska och funktionella egenskaper,

 miljöegenskaper, 

 driftkostnader, 

 kostnadseffektivitet, 

 eftermarknadsservice och tekniskt stöd, 

 leveransdag och leveranstid eller 

 tid för fullgörandet



Tilldelningskriterier

 Trafiksäkerhet

 Utbildning,

 Driftsäkerhet, 

 Genomförande (beskrivning),

 Referenser (referens dilemmat)



Mätmetoder tilldelningskriterier

 Beskrivningar (texter)

 Produktprov

 Demonstrationer/presentationer

 Referenstagning 



Utvärderingsmodeller- tips

 Vad är kvalitet i just den här upphandlingen

 Bryt ned kvalitet till underkriterier

 Sätt upp syfte och mål för respektive underkriterium

 Ange vilka mervärden som kommer att premieras

 Ange hur mervärden kommer att bedömas

 Vikta underkriterierna sinsemellan



Utvärderingsmodeller- Subjektivitet vs. 

objektivitet 

 Upphandlaren måste ges visst utrymme för subjektivitet vid utvärderingen av 
anbudens innehåll under förutsättning att utvärderingen sker på objektiva grunder



Upphandlingsdokumentets tydlighet 

Frågan om vilka krav som kan ställas på ett upphandlingsdokument har varit 

föremål för prövning i praxis (se rättsfallet RÅ 2002 ref. 50). Högsta 

förvaltningsdomstolen uttalade då bl.a. följande. Ett förfrågningsunderlag ska 

vara så klart och tydligt utformat att en leverantör på grundval av detta kan 

avgöra vad den upphandlande enheten tillmäter betydelse vid upphandlingen och 

en utvärderingsmodell ska vara så utformad att den är ägnad att leda till ett 

rättvisande resultat, dvs. att det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt 

antas.



Rättsliga grunder – EU-praxis

EU-domstolen har slagit fast att utvärderingsmodeller som inte möjliggör

för anbudsgivare att utläsa hur utvärderingen ska ske inte är förenliga

med principen om likabehandling av ekonomiska aktörer och skyldigheten att 

möjliggöra insyn som följer härav (dom den 24 januari 2008,

Lianakis m.fl,, C-532/06, EU:C:2008:40). 

Samma domstol har fastslagit att den upphandlande myndigheten måste lämna 

så mycket information om hur utvärderingen ska gå till att anbudsgivare kan 

förutse vad som kommer att tillmätas betydelse (dom den 18 oktober 2001, 

SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553). 

Men å andra sidan…EU-domstolen har i ett avgörande kommit fram till 

slutsatsen att upphandlande myndighet får tillämpa en skala vid bedömningen 

av ett av tilldelningskriterierna utan att denna skala offentliggjorts i 

anbudsinfordran eller i förfrågningsunderlaget förutsatt att skalan inte medför 

att den relativa viktningen av kriterierna ändras (dom den 14 juli 2016, TNS 

Dimarso, C-6/15,

EU:C:2016:555). Enligt denna dom är upphandlande myndighet inte

skyldig att i förfrågningsunderlaget upplysa anbudsgivare om den

bedömningsmetod som tillämpats för att konkret värdera och klassificera

anbuden.



Rättsliga grunder - tilldelningsgrunder

1 § En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett 

kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för 

myndigheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska 

utvärderas på någon av följande grunder: 

1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,

2. kostnad, eller

3. pris.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund 

för utvärdering av anbud som den avser att använda.



Rättsliga grunder - tilldelningsgrunder

HFD RÅ 2002 ref. 50

…De skiftande förhållanden som förekommer i det 

ekonomiska livet gör att även förfrågningsunderlag och 

utvärderingsmodeller som inte är optimalt utformade 

får godtas under förutsättning att de principer som bär 

upp LOU och gemenskapsrätten inte träds förnär. 



Rättsliga grunder - Viktning

6 § När grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris och 

kvalitet eller kostnad, ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. De får viktas inom 

intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om kriterierna inte kan viktas, ska myndigheten beakta dem genom en 

prioritetsordning.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur kriterierna ska 

viktas eller vilken prioritetsordning som ska tillämpas.



Rättsliga grunder - Onormalt låga anbud

Fyra typer av OLA:

 ”Vanligt OLA” med risk för brister i fullgörandet

 Miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter

 Statligt stöd

 Underleverantörer som bryter mot p. 2



Rättsliga grunder - Öppenhetsprincipen

 Tilldelningskriterierna ska vara formulerade så att de kan 
uppfattas på samma sätt av normalt omsorgsfulla anbudsgivare. 
Det ska med andra ord vara tydligt för varje anbudsgivare vad 
den upphandlande myndigheten kommer att tillmäta vikt när 
den bedömer anbuden mot de uppställda kriterierna.



Rättsliga grunder - Öppenhetsprincipen

 Avgörande kammarrätten i Göteborg

 en upphandlande enheten hade angett att den vid 
anbudsutvärderingen skulle tillämpa 
”Mervärdesmetoden”, vilken enligt den upphandlande 
enheten var allmänt känd och vedertagen. 
Kammarrätten bedömde dock att det inte hade varit 
möjligt för anbudsgivarna att utläsa hur de skulle 
utforma sina anbud för att antas och att den 
upphandlande enheten därmed handlat i strid med 
öppenhetsprincipen.



Rättsliga grunder - Öppenhetsprincipen

 Kammarrätten i Stockholm 2013-02-06, mål nr 7362-12

 En kommun upphandlade drift av ett äldreboende genom förenklat förfarande. Ett 
bolag som inte tilldelades kontraktet begärde överprövning och riktade invändningar 
mot bland annat utvärderingsmodellen. Av förfrågningsunderlaget framgick att en 
utvärderingsgrupp skulle göra en samlad bedömning med en poängsättning 1-3 utifrån 
anbudsgivarnas svar avseende tre kvalitetskriterier. Kammarrätten fann att det inte 
tillräckligt tydligt framgick vad anbudsgivarna skulle uppfylla för att få en viss poäng. 
Förfrågningsunderlaget öppnade därför för en alltför godtycklig bedömning. 



Rättsliga grunder - Fel

 Kammarrätten i Sundsvall 2014-11-28, mål nr 1922-14

 En leverantör ansökte om överprövning av en kommuns upphandling av 
köksutrustning och anförde att utvärderingsmodellen inte var förenligt med LOU. 
Leverantören menade att modellen saknade koppling till leverantörernas faktiska 
anbudspriser trots att tilldelningsgrunden var ”lägsta pris”. Kammarrätten finner att 
såsom utvärderingsmodellen utformats bedömdes bara nivån på lämnade 
rabattsatser utan hänsyn till på vilket pris rabatten lämnats. Modellen säkerställer 
således inte att anbudet med lägst pris antas och upphandlingen ska göras om. 



Rättsliga grunder - Fel

 förvaltningsrätten i Jönköpings mål 6154-17

 Domstolen menade även att det saknas en beskrivning av hur svar skulle utformas och 
vilka moment som skulle ingå i svaren. Enligt domstolen uppstod då ett betydande 
utrymme för anbudsgivare att göra olika tolkningar och besvara frågorna på olika sätt. 
In sin tur medförde även detta en betydande risk att svaren skulle skilja sig åt så pass 
mycket i fråga om innehåll, att de inte kunde läggas till grund för en rättvisande 
jämförelse av vilket anbud som faktiskt offererat högst kvalitet i förhållande till 
anbudspriset. 

 Samtidigt klargjorde domstolen att det inte finns något krav att kvalitetskriterier ska 
vara definierade på ett sådant sätt att anbudsgivarna på förhand kan räkna ut exakt 
vilken poäng deras anbud kommer att få. Det krävs heller inte kriterier ska utformas så 
att det exakt ska kunna fastställas i efterhand vilket poäng ett anbud skulle ha 
tilldelats. Domstolen menade också att även om kvalitetsbedömningar och 
poängsättningar ska göras utifrån objektiva omständigheter, utesluter detta inte ett 
visst bedömningsutrymme.



Rättsliga grunder – Utvärdering av optioner

Kammarrätten i Jönköping mål nr 361-10

Optioner fick tas med i utvärderingen.

Kammarrätten i Stockholm mål nr 2344-11

Utvärderingsmodell som innebar utvärderande av optioner men inte optionens pris stred 
mot LOU.

Tänk på att för omfattande optioner innebär ramavtal!



Rättsliga grunder – delad upphandling

 Tillåtet att ange hur många delområden ett och samma företag 
kan vinna.

 Tillåtet att använda olika utvärderingsmodeller, 
tilldelningskriterier eller bedömningsskalor i de olika 
delområdena. 



Rättsliga grunder – Utvärdering av referenser

 Tillåtet att utvärdera referenser, nedan godkänd av KmR gbg 2022:

Referenserna kommer att kontaktas för att besvara ett antal frågor avseende kvalitet i utfört uppdrag (referensernas svar på- verkar inte om 
anbudsgivaren är kvalificerad eller inte utan utgör endast del av utvärderingen). Referenser kommer att kontaktas per telefon mellan den X och den 
XX. Referenserna kommer att få nedanstående frågor och ska besvara dessa utifrån en på förhand given poängskala.

Anbudsgivaren ansvarar för att referenserna är vidtalade. Om referenserna inte är anträffbara vid första försöket görs två (2) försök ytterligare.

Vid uteblivet svar ges anbudet 0 poäng avseende aktuell referens. Beställaren kan komma att begära kompletterande kontaktuppgifter om det visar 
sig att lämnade kontaktuppgifter inte längre är giltiga.

Frågor till referenser:

1. Hur upplever ni att anbudsgivaren samarbetar med beställaren?

2. Hur upplever ni att anbudsgivaren håller utlovad kvalitet i sitt arbete?

3. Hur upplever ni att anbudsgivaren håller överenskomna tider?

4. Hur upplever ni att anbudsgivaren hanterat oförutsedda händelser och problem i projektet?

5. Hur upplever ni att anbudsgivaren sköter kommunikation med, och återrapportering till beställaren?

6. Hur upplever ni att anbudsgivaren sköter kommunikation med, och bemötande av kund/tredje part?

7. I vilken mån kan ni rekommendera denna anbudsgivare?

Svar ska lämnas av tillfrågade referenser med poäng 0 till 10 där: Fråga 1-6: Dåligt/fråga 7: Tveksamt ger 0 poäng

Fråga 1-6: Mindre bra/fråga 7: Mindre väl ger 4 poäng Fråga 1-6: Bra/fråga 7: Väl ger 7 poäng

Fråga 1-6: Mycket bra/fråga 7: Mycket väl ger 10 poäng

Den totala poängen för utvärderingskriteriet beräknas genom att samtliga individuella utvärderingspoäng per fråga läggs samman och delas på tre 
(antalet referenspersoner), därefter räknas poängen för de tre referensuppdragen samman. Totalt kan 70 poäng erhållas.

Anbudsgivares poäng på utvärderingskriterium referens multipliceras med kriteriets viktning.



 Utvärderingsmodeller
• Absoluta och relativa modeller
• Poäng och monetära modeller
• Enstegs- och flerstegsmodeller
• Utforma effektiva bedömningsskalor
• Subjektivitet vs. objektivitet – hur subjektiv får du vara?
• Särskiljning – metoder vid lika
• Ändring i utvärderingen – vad är tillåtet?
• Under vilka förutsättningar kan förtydligande och 

komplettering av anbud accepteras?
• Muntliga utvärderingsmodeller
• Vad är ett börkrav och hur använder du börkrav effektivt



Utvärderingsmodeller

Fyra huvudmodeller vid pris-kvalitet.

 Poängvägningsmodeller

 Kvalitetsvärderingsmodeller (mervärdesmodeller)

 Kvotmodeller (värde för pengarna)

 Fast pris (en-kriterie-modell)

Submodeller

Vattenfallsmodellen

Pyramidmodellen



Utvärderingsmodeller- Absoluta och relativa 

modeller

Fördelar/nackdelar

 Relativa modeller är tillåtna men  manipulerbara

 Svårt att beräkna storleken på avdrag/påslag 



Relativ kvalitet





Utvärderingsmodeller- Poäng och monetära 

modeller

 Poängvägningsmetoden, är att väga ihop pris och kvalitet till en totalpoäng och välja 
det bud som erhåller den högsta poängen. En sådan sammanvägning kan göras på 
många olika sätt.

 Kvalitetsvärderingsmodeller, värdera de olika kvalitetsnivåerna i pengar och sedan 
subtrahera dessa värden från respektive anbud.



Modell uppräkningstal i poäng



Flerstegsmodeller

 Modeller där utvärderingen sker i flera steg.

 Kanske är dessa mer metoder än modeller…



Utvärderingsmodeller- bedömningsskalor

Skala med uteslutning s.k. reservationsvärdering

BETYGSSKALA

Betygsskala 0-4 för respektive bedömningsgrund.

Fyra (4) poäng 

Beställaren bedömer att redogörelsen uppnår mycket hög nivå för aktuell bedömningsgrund och ger betydande behållning för Beställaren. 
Anbudsgivaren har djup förståelse för det som efterfrågas. 

Tre (3) poäng – Beställaren bedömer att redogörelsen uppnår hög nivå för aktuell bedömningsgrund. Redogörelsen uppfyller 
bedömningsgrunden och ger behållning för Beställaren. Redogörelsen har några få brister av mindre betydelse, men visar på anbudsgivarens 
förståelse för det som efterfrågas.

Två (2) poäng – Beställaren bedömer att redogörelsen delvis uppnår hög nivå för aktuell bedömningsgrund. Redogörelsen uppfyller till stora 
delar bedömningsgrunden och ger viss behållning för Beställaren. Redogörelsen har ett antal brister av främst mindre betydelse, men visar på 
anbudsgivarens förståelse för det som efterfrågas.

Ett (1) poäng – Beställaren bedömer att redogörelsen uppnår basal nivå för aktuell bedömningsgrund.

Redogörelsen uppfyller inte helt den aktuella bedömningsgrunden. Redogörelsen har ett antal brister. 

Noll (0) poäng – Beställaren bedömer att anbudsgivarens redogörelse är bristfälligt och på en otillräcklig nivå. Noll poäng resulterar i att 
anbudet inte anses tillräckligt och förkastas.



Vad är kvalitet?

 Vi kan särskilja tre huvudkategorier av behov: 

Uttalade behov (krav), basbehov samt omedvetna 

behov.



Tack för att ni lyssnande.

Per Werling

per@e-avrop.com

0708 -87 50 36

pabliq.se

mailto:per@e-avrop.com


Taxiindex behöver 
moderniseras 

Jonas Johansson, Svensk Kollektivtrafik inleder



Taxiindex (idag ur SCB:s metodbeskrivning)

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Svenska 
Taxiförbundet fram ett Taxiindex för anropsstyrd trafik, uppdelat 
på följande kostnadsslag:

• Rullkostnader

• Trafikpersonalkostnader

• Fasta fordonskostnader

• Värdeminskning

• Räntekostnader

• Administrativa kostnader

• Organisationskostnader

Syftet är att mäta ändringar i kostnader som förekommer hos 
Svenska Taxiförbundets medlemsföretag.

Taxiindex för andropsstyrd trafik är ett fastbasindex som tas 
fram fyra gånger per år. Bastidpunkt är januari 2016.

Presentation av resultatet sker i slutet av respektive mätmånad. 
Juli månad levereras lite senare, dock senast 10 augusti.



Taxiindex

Trafikkostnader

Rullkostnader
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TAXIINDEX



• Regleras med 
• Taxiindex

• Taxiindex med varierande avvikelser

• Egna index och indexkorgar

• Olika periodicitet
• Årsvis

• Kvartalsvis

• Månadsvis

• Olika indexmånader och eftersläpning

Dagens avtal för Serviceresor med Index



Hur lång eftersläpning påverkar
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perioden Q4



• INDEX för Serviceresor
• Beroende på vad som upphandlas och tillhandahålls av upphandlande part –

finns alla komponenter i avtalet?

• Drivmedelskomponenter

• Värdeminskning 

• Organisationskostnader

• TAXIINDEX – är det för den kommersiella taxitrafiken, t.ex. 
företagskunder och privatkundstaxan?

• Ska Indexmodellen kunna anpassa efter de lokala förutsättningarna?
• Samma grundkomponenter som kan väljas anpassa efter aktuellt avtal, oavsett 

serviceresor eller taxi?

Frågor att beakta
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Partner-
samverkan 
Indexrådet

Arbete framåt



• Känns det som om rätt saker ingår?
• Saknas något? / Ska något bort?

• Hur ofta bör INDEX uppdateras och regleras?

• Hur lång eftersläpning är acceptabel?

Diskussion



• Mer info gällande dagens taxiindex finns på:
https://www.scb.se/vara-tjanster/scbs-olika-index/taxi-index-for-
anropsstyrd-trafik/metodbeskrivning-taxiindex/

Övrigt

https://www.scb.se/vara-tjanster/scbs-olika-index/taxi-index-for-anropsstyrd-trafik/metodbeskrivning-taxiindex/


Frågor?



Vilka bitar skulle passa för 
modellavtal och vilka passar 

inte?
Per Junesjö Svenska Färdtjänstföreningen inleder



Hur går grupparbetet till?

Introduktion till grupparbetet

Sätt er i grupper

Ta fika under tiden

Diskutera frågorna om innehåll i modellavtal

Lämna era svar på följande länk

https://bit.ly/3rPkz6b

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZZR7fU8NMsJKeudQMvvXe3Kl3c6BzlXueQ4Ws-

P36SB1hQw/viewform?usp=sf_link)

https://bit.ly/3rPkz6b
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZZR7fU8NMsJKeudQMvvXe3Kl3c6BzlXueQ4Ws-P36SB1hQw/viewform?usp=sf_link


Våra erfarenheter från 
pandemin

Mattias Andersson Svensk Kollektivtrafik leder en utforskande 
diskussion med gruppen



Resenärerna inte så oroliga men reser mycket 
mindre
Oron mindre än hos resenärer i allmän 

kollektivtrafik. Bibehållen nöjdhet.

Resande återhämtningen kom först på sjukresor

Olika i olika delar av landet

Oro att resandeåterhämtning utan lättade 

restriktioner för samåkning skulle leda till 

kapacitetsbrist

Sjukresor tillbaka eller fler än 2019 hos många. 

Färdtjänst under 2019 hos de flesta.

Att färre ansökt om färdtjänst under pandemin 

leder till att färre reser idag.
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Nya former av uppdrag 
för serviceresor

• Covid-19 transporter

• Vaccinresor

• PCR-transporter

I vissa regioner och kommuner i er regi, i vissa i 

annan offentlig enhets regi



Arbetsmiljön - Olika regler i olika regioner/kommuner

Resenären - Personliga möten blev ombud, telefon, epost, post och teamsmöten. Utglesning 

eller ingen samåkning. Munskydd och Handsprit. 

Admin-/BC-personalen - Teamsmöten och hemarbete blev lösningar för personalen

Föraren - skyddsutrustning som munskydd, visir, plexiglas, ingen i framsätet. Äldre förare 

slutade av oro. Hot om skyddstopp för vissa fordon hos vissa trafikentreprenörer. Låga nivåer på 

sjukskrivningar generellt.



Restriktioner
Utglesning av antal som samåker

Ensamåkning – generellt/för vissa grupper/vissa 

tider på dagen

Ingen framsätespassagerare – avsteg från beviljad 

rättighet i beslut.

Munskydd – olika syn på vems finansieringsansvar 

och behov

Visir – olika syn på vems finansieringsansvar och 

behov

Annan skyddsutrustning

Barriärskydd

Tätare städning

Sanering av fordon

Skapat trygghet
Visat hänsyn till de som verkligen haft resbehov
Hindrat smittspridning
Skapat kapacitetsbrist

Arbetsmiljö
Resenärsperspektiv



Relationen till nationella och regionala aktörer
Departementet – visst ointresse att förstå branschen (svårt att veta om serviceresor varit del i regler ”I 
kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas”

Nationella FHM –dialog  - sporadiskt och initialt ointresserade av att förstå branschen

Arbetsmiljöverket  - sporadiskt, regionaliserad och ointresserade av att förstå branschen. Använt skyddstopp 

per bolag vilket snedvridit konkurrensen

Transportstyrelsen – avvaktande, ville inte agera på trafiksäkerhetsaspekter

Socialstyrelsen – bevakat lägesbild uppdämt vårdbehov

Regionala smittskyddet – levande dock till viss del i strid med nationella FHM-rekommendationer. Haft olika 

roll från rådgivande till styrande. Inte alltid sett koppling ensamåkning - fordonsbrist 

Regionala vården – bra dialoger kring planering för vårdskulden. Inte alltid sett koppling ensamåkning -

fordonsbrist 

Kommunerna – mestadels bra dialoger, på något håll varit oförstående för kapacitetsutmaningar som 

restriktioner gett.

Fack och skyddsombud – Olika ageranden över landet. Känslobaserat mer än faktabaserat.



Relationen till andra aktörer

Taxiföretagen – bra dialoger. Generellt vilja att köra och ta även C-19 uppdrag.

Samarbete mellan kommuner/regioner

Branschsamarbete inom MERIT

Löpande erfarenhetsutbyte, möjlighet att låna bra lösningar och diskutera lösningar. Styrka att 

internt kunna hänvisa till omvärldspaning och generella branschrekommendationer. Varit normgivande.

Arbetsgrupper tog fram versioner av vägledning för olika aspekter (resenär, fordon, förare, 

samordning, avveckling etc)



Hur mötte vi ekonomiska 
utmaningar?

• Nya avtal och tillägg/justeringar i befintliga 

avtal

• Direktupphandling

• Övergång till heldagschartrade fordon 
istället för ”spotmarknad”

• Komplettering med andra resformer

• Ensamåkning har gett fler 
kilometer/uppdrag

• Generösare tolkning av avtalspunkter?

• Stödpaket för taxiföretag enbart via 

regionerna inte via staten

• Färre fordon och förare är effekten



Mer flexibla och pragmatiska 
i att hitta lösningar 

• Bra dialog med lokalpolitiken

• Kunnat vara proaktiva och hjälpa politiken att 

fatta bra beslut, även fattat beslut på 

delegation

• Kan valår påverkar försiktig avveckling av 

vissa restriktioner på vissa ställen?

• Styrka i gemensamma krishanteringsgrupper 

och informationssamordning.

• Vaccinerade förare – få lyckades få förare 

prioriterade



Frågor för framtiden

Behövs nationella/lokala riktlinjer avseende kris, 

krig och katastrofer och pandemier?

Är sektorn, förarna och resenärernas resor 

samhällsviktiga?

Om man måste prioritera mellan resorna som 

kommer från olika rättighetslagar?

Behöver leverantörsavtal bättre ta höjd för 

oväntade större händelser? 

Behöver nationella myndigheter agera mer 

koordinerat?

Hur kan nationella myndigheter fatta mer 

optimerade beslut?



Det saknas förare
Tommy Pilarp, Svenska Taxiförbundet



Tommys mindmap



Sammanfattning och 
avslutning

Per Junesjö och Mattias Andersson



Program

09:00 Inledning Mattias Andersson och Per Junesjö

09:10 Nya krav på miljösidan Lagrådsremissen för "ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster har publicerats. Förutom förändrade krav för upphandlare innebär att 
också att branschens miljökravsbilaga kommer att skrivas om. Annarella Löfblad, Svensk 
Kollektivtrafik ger en översikt kring detta.

09:40 Miljövänliga specialfordon; vad står vi inför 
problem?

Kenneth Svärd Trafikförvaltningen Region Stockholm

10:10 Något om ny lagstiftning och genomgång av 
några rättsfall

Ulf Hökeberg
Elin Kers
Filip Tedebo-Odell
Advokatfirman Titov & Partners specialister på bland annat upphandlingsrätt

11:30 När får vi autonoma fordon i Serviceresor? Erik Almlöf forskare på KTH med självkörande fordon som specialitet berättar mer

12:00 Lunch Gemensam lunch

13:00 Vad är kvalité och hur genomför man kvalitativ 
utvärdering

Per Werling, upphandlingsjurist på Upphandling24/Pabliq berättar

14:00 Taxiindex behöver moderniseras. En redovisning och diskussion av vilka åtgärder som är nödvändiga. Jonas Johansson, 
Svensk Kollektivtrafik inleder.

14:20 Vilka bitar skulle passa för modellavtal och 
vilka passar inte?

Grupparbete och kaffe

15:20 Våra erfarenheter från pandemin Under pandemin har likheter och olikheter kommit i dagen. Vad tar med oss för framtiden

16:10 Det saknas förare Bland annat administrativa hinder finns för rekrytering av taxiförare, Tommy Pilarp, 
Taxiförbundet berättar

16:40 Sammanfattning och avslutning Per Junesjö och Mattias Andersson

17:00 Avslutning



Tack för idag och trevlig resa hem!


