
16 DAGENS SAMHÄLLE #3 • 201

• Göteborgs bekymmer
med de italienska spår-
vagnarna stannar inte vid
rostskador. Nu visar det
sig att det i åratal har va-
rit problem med nödöpp
narna till dörrarna, avslö
jar Göteborgs-Posten.

Under aren 2007—2014
har 72 fel på nödöppnings
funktionen registrerats
hos Göteborgs Spårvägar.
2013 anmäldes 12 särskilt
allvarliga fel.

förare har beskrivit
spårvagnarna som en
dödsfälla. Vid enbrand ris-
kerar passagerare att bli in-
stängda.

Göteborgs Spårvägar

Västmanland
bryter med
vaktbolag
• Redan efter nio månader
bryterlandstinget 1 Väst-
manlands län med ett vakt-
bolag på grund av oaccep
tabla brister och gör en ny
upphandling. Avtalet gällde
egentligen fyra år, med
möjlighettill två års för-
längning. EnligtVLI hand-
lat det bland annat om att
en person i bolaget är dömd
förförskingring och inte är
godkänd för anställning.

lyfte redan 2012 frågan
som ett allvarligt säker-
hetsproblem med leveran
tören, italienska Ansaldo
breda, som inte kunde åt-
gärda felen. Istället försö
ker Göteborgs Spårvägar
utveckla en egen lösning.

“Då den permanenta
lösningen ännu inte är på
plats kommer Göteborgs
Spårvägar att snarast öka
den dagliga säkerhetskon
trollen av nödöppnings
funktionen”, står det på
bolagets webbplats.

Göteborgs stad driver
sedan tidigare en juridisk
process mot Ansaldobre
da.

Anmälde sig
själv — fick
bötesrabatt
• Herrljunga krävs för
andra gången på upp-
handlingsböter av Konkur
rensverket för otillåten
direktupphandling. Belop
pet är satt till 50 000 och
är rabatterat eftersom
kommunen den här
gången anmälde sig själv
till tillsynsmyndigheten.
Upphandlingen gäller
bemanningstjänster för
telefoni.

Bussresandet Gävle,
Helsingborg och Trosa har
ökat när trafikföretagen
fått betalt efter antalet
resenärer. Det krävs bra
samarbete om avtalen ska
fungera, visar en studie.

TRAFIK En väg att fördubbla
resandet med kollektivtrafi
ken, som branschen har som
mål, kan vara incitamentsav
tal, detvillsäga att ersättning
utgår i relation till antalet re
sande.

Den här typen av avtal har
varit på tal länge och har bli-
vit vanligare sedan bran
schen enats om rekommen
dationer och modellavtal.

Vad krävs för att de ska bli
lyckosamma? Det har en rna-
gisteruppsats undersökt ge-
nom att ta tre upphandlade
kontrakt med incitament som
exempel. Det gäller stadstra
fiken i Gävle och Helsingborg
samt Trosabussen — en pend
larlinje mellan Trosa och
Stockholm.

1 samtliga fall har resandet
ökat under den tid som upp-
satsen belyser, med minst 30
procent i Trosa, 20 procent i
Gävle och även i Helsingborg
sågs en ökning.

Den viktigaste faktorn är

ett fungerande samarbete
mellan länstrafikbolag, kom-
mun och trafikföretag.

-Den här typen av avtal
skapar ett samverkansklimat
där incitamenten bygger på
gemensamma mål för de
tre parterna, säger uppsats-
författaren Heidi Karlander,
som är upphandlingskonsult
på Affärsconcept, inom kon-
cernen SKL Kommentus.

Det förutsätter länstrafik

bolag som vågar att släppa
kontrollen och trafikföretag
som är beredda att utveckla
kollektivtrafiken.

—Ja, länstrafiken måste
vara modig och ha tillit till fö
retagen. Det är svårt för tra
fikföretagen attjobba utifrån
incitament om avtalen samti
digt detaljstyrtjänsten, säger
Heidi Karlander.

1 stället för att säga exakt vad
företagen ska göra handlar
det om att ställa krav på hur
kollektivtrafiken ska bedri
vas, genom så kallade funk
tionsupphandlingar.

—Dålåter man trafikföreta
gen utveckla tjänsten på sitt
sätt. Detgäller att hitta detra
fikföretag som är intressera-
de avattjobba på detmer fria
sättet och själva ta initiativ.
Det är det inte alla som vill.

Kommunen spelar en vik
tig roll för kollektivtrafikens
utveckling, eftersom den an-
svarar för infrastruktur, så-
som vägar och håliplatser,
konstaterar Heidi Karlander.

Incitamentsavtal passar
dock inte i alla samman-
hang.

—Det fungerar bäst där det
finns ett tillräckligt kundun
derlag och en potential att
öka resandet och är mindre

lämpligt i glesbygd. Möjligt
vis kan man hitta andra in
citament som fungerar bätt
re där ett ökat resande är er
för stor utmaning, säger Hei
di Karlander.

Magisteruppsatsen Att ge
nom upphandlingskapa godc
förutsättningar för incita
mentsavtat och samverkar
i kottektivtrafiken har lagt
fram vid Linköpings univer
sitet.
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Vanligt med
incitament
• Samtliga upphandlingar
av busstrafik under 2014
hade incitament för att öka
resandet, enligt en gransk
ning av Sveriges Bussfö—
retag. 1 94 procent av dem
var den rörliga ersattningen
över 25 procent. Partner—
samverkan för en förbättrad
kollektivtrafik har som mål
att fördubbla kollektiv-
trafikresandet till 2020. 1
Partnersamverkan ingår
bland andra Bussföretagen,
Svenska lax iförbundet,
Svensk Koliektivtrafik och
Sveriges Kommuner och
Landsting.

Trosabussen kör
mellan Trosa och
centrala Stockholm.
Här ökade antalet
resande med 30
procent genom
incitamentsavtal.
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SÄKERHET

Trasiga nodoppnare
på spårvagnar

1
... miljoner kronor är värdet på Trafikverkets upphand
ung av hyrpersonal för de två år som avtalet gäller. Det
kan förlängas med maximalt två år till. Ramavtalet
gäller bland annat ekonomi, kommunikation, trafiklnfor
matörer, tmfikledare och driftteknlker. Bemannia
rangordnas som efta på alla imråden utom ett.

Mer betalt till bolag
som ökar resandet

Släpp på kontrollen och alla blir vinnare

MUSSLOR FÖR MILJÖNS SKULL
• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU] upphandlar
odling och skörd av blåmusslor i Östersjön. Syftet
är att se om musselodllng kan minska mängden
kväve och fosfor i östersjön och därmed motverka

övergödningen. Blir försöket, som
— .

är en del i EU-projektet
•1 Nutritrade, lyckat kan

eventuellt miljöstöd
införasför
.. mussel

odling.

— ..
ander, författare

tIll magisteruppsats om
ftussupphandllng ,


