
Partnersamverkan 
för en förbättrad kollektivtrafik

”Kollektivtrafiken är en självklar del av 
resandet i ett hållbart samhälle”.



Samverkansarena för branschen

Övergripande mål: Att kollektivtrafiken ska nå 
en fördubblad marknadsandel

• Forum för gemensamma frågeställningar
• Lyfta goda exempel
• Mötesplatser och konferenser
• Branschgemensamma produkter, vägledningar, 

rapporter kring infrastruktur och samhällsbyggnad
• Indexrådet
• Avtalsprocessen med mallavtal och kravbilagor



Avtalsprocessen
Från plan till avtal för att fördubbla resandet

• Arbetsprocess för att hitta lämplig avtalstyp 
i förhållande till målen.

• Tar tillvara den samlade kompetensen hos 
trafikföretag, beställare och andra berörda parter.

• Funktionella krav istället för                  
detaljerade önskemål



Modellavtal och kravbilagor

Modellavtal
• Tjänstekoncessionsavtal
• Resandeincitamentsavtal
• Produktionsavtal
• Affärsutvecklingsavtal
• Modellavtal för skoltrafik
• Mallavtal för anropsstyrd trafik

Bilagor
• Miljökrav 
• Trygghet och säkerhet
• Bus Nordic



Välkomna! Helena Leufstadius

Aktuellt från KollA Ewa Rosén

Använda upphandlingsverktyget för 
morgondagens kollektivtrafik Emma Forsberg 
Diskussion

Tågtrafikupphandlingar Dan Olofsson

Lunch

Indexrådet Lars Annerberg 

Överprövningsavgift och 
ändringar i pågående avtal Daniel Ekvall

Avslut och fika



Aktuellt från KollA

 Att upphandla skoltrafik
Processbeskrivning, modellavtal, inspirationsunderlag

 Affärsutvecklingsavtal
Ersätter samverkansavtal
Arbetsgrupp

 Uppdatering Modellavtalen
Ny uppdaterad Processbeskrivning
Studie hur rekommendationerna används
Referensgrupp
Anpassa efter ny lagstiftning
Mer logisk struktur
Kampanj för utökat användande 



Aktuellt från KollA

 Projekt utveckling avtal Tåg
Arbetsgrupp 

• Marie Höglander, Norrtåg
• Christine Leppänen, JLT
• Torvald Svahn, Västtrafik
• Dan Olofsson, SJ
• Mikael Danielsson, Transdev
• Christin Serlov, MTR

Definierat tre fokusområden
Tre frågor för varje fokusområde
Utskick och intervjuer

Nästa punkt
Hur ta tillvara drivkraft under avtalets olika faser



Riktlinjer för kvalitetsutvärderingar

Arbetsgrupp -
Henrik Birath, Conny Malmström, Magnus Ljung, Dan Olofsson och 
Henrik Sollenborn

Projektet kommer att arbeta med följande:
• Framtagen vägledning ”Varför kvalitetsutvärdering”, hur gör man 

och vad krävs inför, under och efter genomförd upphandling

• Beskrivning av utvärderingsmodeller och kopplad avtalstext

• Integrering i partnersamverkans avtalsprocess på hemsidan



Kollektivtrafikens indexråd

Indexrådet  säkerställer neutrala affärer
Genom att minimera affärsrisker



Indexrådets Bakgrund, medlemmar

• Bildades 2008 med anledning av att AKI inte längre 
skulle vara officiell statistik

• Medlemmar från Svensk Kollektivtrafik, Sveriges 
Bussföretag och Svenska Taxiförbundet. 
Deltagarna är väl insatt i indexregleringens 
mysterier

• Konsensus – alltid konsensus



Indexrådets grundrekommendationer

Ett hundra procent (100 %) av beloppet skall 
indexeras. 

Anbudslämnaren ges möjlighet inom givna ramar 
vikta de olika ingående indexen. I upphandlingen hålls 
denna aspekt utanför utvärderingen av pris. 

Baskvartalets indextal och kostnadsnivå skall vara 
kända vid anbudsinlämning. Alternativet innebär 
spekulation.



Grundrekommendationer

• Ny rekommendation, LCI arbetare (B-S…) för indexreglering av 
arbetskostnad. 

• LCI justeras kvartalsvis 
• Övriga index skall justeras månads- eller kvartalsvis. 
• Kvartal tre bör inte användas som baskvartal. 
• Baskvartalets indextal och kostnadsnivå skall vara kända vid 

anbudsinlämning. 
• Indexjustering ska ske från och med trafikstart. 
• Incitamentsdelen av ersättning till trafikföretaget ska indexregleras 

på samma sätt som den fasta ersättningen till trafikföretaget ( ej 
skolskjuts)



Indexkorg Linjetrafik buss
Kostnadsbeskrivning Indextyp Typ av värde Vikt

Personal LCI, (arbetare, B-
S,…)

Prel. värde 50-60 % 

Bränsle Bränsleindex 10-25%

Fordon 
Ny fordonsanskaffning

ITPI (29-30) 5-15%  

Allmänt KPI Fastställda tal 10-20 % 

Fordon
/finansiering

Ränta* (STIBOR 
90) + 3 %

0-5%



Indexkorg skolskjuts buss
Kostnadsbeskrivning Indextyp Typ av värde Vikt

Personal LCI, (arbetare, B-
S, samtliga 
branscher…)

Prel. värde 45 %

Drivmedel Bränsleindex** 15 %

Fasta Fordonskostnader*** Fordon 
transportmedel 
(ITPI 29-30)

25 %

Övriga kostnader KPI Fastställda tal 15 %



Taxi-index

• Används vid all upphandling av taxitransporter, inkl. 
specialfordon (Färdtjänst)

• Samma grundprinciper som vid busstrafik

Ett hundra procent (100 %) av beloppet skall 
indexeras. 



Indexrådets Bränsleindex

• RME
• HVO
• El
• Dieselolja



Förenklingsutredningen om 
processkostnader

Avtalsändringar



Ansökningsavgift 
och 
processkostnadsansvar

enligt Förenklingsutredningen



Förenklingsutredningen

”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och 
flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om 
överprövningsmål”

Två delar: 
• Reglerna för icke direktivstyrda upphandlingar 

(under tröskelvärdena och ”bilaga 2-tjänster”)
• Överprövningskostnader



Överprövningsdelen

Uppdraget: föreslå regler om

Ansökningsavgift

Skyldighet för den förlorande parten att ersätta 
motpartens processkostnader



Ansökningsavgift

Nu: ingen avgift

Utredningens förslag: 7 500 kr

Skäl: 
Stimulera dialog
Leverantörerna ska ”tänka till en gång extra”



Processkostnader – vad gäller nu?

Huvudregeln i förvaltningsprocessen – ingen rätt till ersättning

LOU 20 kap. 20 §:

En UM som inte har följt LOU ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för 
en leverantör.



Processkostnader – vad gäller nu?

Fidelia-domen

(NJA 2013 s. 762)
• RPS upphandlade polititransporter. Fidelia begärde 

överprövning.

• FR: Alla anbud utom Fidelias ska förkastas. KR och HFD: ingen 
ändring av domen.

• RPS förkastade övriga anbud – kvar var bara Fidelias.

• Därefter avbröt RPS upphandlingarna.

• Fidelia begärde skadestånd.

• HD: Den kostnad som en anbudsgivare har ådragits genom 
att framgångsrikt driva en överprövningsprocess kan utgöra 
en ersättningsgill skada.

• Fidelia fick ersättning för sina kostnader.



Processkostnader – vad gäller nu?

FMV-domen

(HD, mål T 1055-18)

• FMV upphandlade förvaltning av ett system för röjning av 
ammunition och minor.

• Spinator: Vinnande anbud ska förkastas.

• FR: Bifall. KR: Gör om. HFD: Ej pt.

• Spinator begärde skadestånd.

• HD: Det räcker inte med framgång i överprövningsprocessen.

• Det krävs också att leverantören, trots framgången, ändå inte 
får möjlighet att tilldelas kontraktet.



Processkostnader – vad gäller nu?

Sammanfattning

Ersättning möjlig som skadestånd om 
leverantören vinner överprövning,
men ändå går miste om möjlighet att få kontraktet, utan att detta beror på leverantören.

Endast leverantören kan få ersättning, inte myndigheten.



Processkostnadsansvar

Vad gäller i andra länder?

Finland – ja
Norge – i domstol ja, men inte i klagonämnden KOFA
Danmark – ja
Nederländerna – i domstol ja, men inte i Commissie van Annbestedingsexperts
Tyskland – ja
Grekland – ja
Estland – ja



Processkostnadsansvar

Utredningens förslag:

Den part som vinner får rätt till ersättning från den som förlorar, enligt vad som är skäligt.

(Gäller överprövning av upphandling samt ogiltighetstalan)



Vilka kostnader kan ersättas?

Skäliga kostnader för förberedande och utförande av talan i målet, inklusive:
Arbetskostnad
Tidsspillan
Arvode till ombud eller biträde
Ansökningsavgiften

Ränta från dagen då målet avgörs



Praktiska problem

Om leverantören yrkar rättelse men domstolen beslutar att upphandlingen ska göras om?
Fel visat men inte skada?
Förutsättningar för ogiltighet men avtalet får bestå?
Avbrytande under överprövning?
Leverantören återkallar sin ansökan?
Tredje part?



Möjliga konsekvenser

Färre mål?
Fel påpekas tidigare?
Mer rättvist?
Kostnaderna prövas där de uppstår.

Färre leverantörer som vågar begära överprövning?
Förlängd handläggningstid?



Vad tycker SKL?

SKL anser att det måste skjutas till mer resurser till domstolarna.

SKL ifrågasätter om en ansökningsavgift på 7 500 kr har någon avhållande effekt.

SKL godtar förslaget om processkostnadsansvar.



Avtalsändringar

Vad är tillåtet?



Avtalsändringar

LOU
LUF
LUK



Avtalsändringar

Mindre värde
Ändringsklausuler
Kompletterande beställningar
Oförutsebara omständigheter
Byte av leverantör
Ändringar som inte är väsentliga



Mindre värde

Tillåten ändring om:

Övergripande karaktären inte ändras

Ökningen eller minskningen av avtalsvärdet är lägre än 

Tröskelvärdet, och

10 eller 15 % (varor och tjänster respektive bygg) av avtalsvärdet 



Ändringsklausuler

Tillåten ändring om:

Ändrings- eller optionsklausul
Övergripande karaktären på avtalet inte ändras
Klausulen angetts i upphandlingsdokumenten
Klausulen tydligt anger under vilka förutsättningar den kan användas
Klausulen anger omfattningen och arten av ändringarna som kan göras



Kompletterande beställningar

Tillåten ändring om
Kompletterande beställning från befintlig leverantör
Beställningen under 50 % av avtalsvärdet (gäller ej LUF, och delvis ej LUK)
Beställningen är nödvändig
Leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas, och
(Ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större 
omkostnader)



Oförutsebara omständigheter

Tillåten ändring om

Behov av ändring på grund av omständigheter som UM varken förutsåg eller borde ha 
förutsett vid tilldelningsbeslutet

Övergripande karaktären inte ändras

Ökning av avtalsvärdet under 50 % (gäller ej LUF och delvis ej LUK)



Leverantörsbyte

Tillåtet att byta ut leverantören om

Nya leverantören inträder i den förras ställe till följd av företagsomstruktureringar

Det inte medför andra väsentliga ändringar

Den nya leverantören inte ska uteslutas eller diskvalificeras



Ändringar som inte är väsentliga

Tillåtet att göra ändringar som inte är väsentliga

En ändring är väsentlig bland annat om:
Nya villkor som hade öppnat upp för andra anbudsgivare
Ekonomiska jämvikten ändras till förmån för leverantören
Avtalet utvidgas betydligt
Byte av leverantör



Tack för mig!

Kontakt: 
daniel.ekwall@skl.se

08 452 79 71

mailto:daniel.ekwall@skl.se
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