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Inledning
Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik och 

Per Junesjö, Svenska Färdtjänstföreningen



Presentationerna från dagen kommer att finnas på våra webbsidor



Glöm inte att stänga av mikrofonen….

…och kameran

Ljud på

Ljud av



Möjlighet att chatta

Ställa frågor

Meddela du loggar ur

Meddela problem med ljud 

m.m

Prova gärna – om det inte 

fungerar så går det så klart 

bra att ställa frågor via 

mikrofonen också!



Efternamn Förnamn Konto
Adell Mattias Svensk Kollektivtrafik
Ahlström Mattias Region Dalarna
Andersson Caroline Hallandstrafiken AB
Andersson Martin DRT Solutions AB
Andersson Martin DRT Solutions AB
Arconge Anette Hallandstrafiken AB
Bring Johan Länstrafiken Kronoberg
Brolén Ellinor Region Västmanland, Kollektivtrafikförvaltningen
Erikstrup Christian Trapeze Group Europé
Gredeholt Eva PLANit Sweden AB

Hedalm Lars Länstrafiken i Norrbotten AB

Hellström Lars Malmö Stad, Serviceresor
Holmgren Charlotta Linköpings kommun

Jansson Mikael Nordic Vehicle Conversion AB
Johansson Tobias Mölndal stad

Laestander Tommy Länstrafiken i Västerbotten AB
Lundberg Lasse Örebro kommun
Malm Anna-Karin Jönköpings Länstrafik
Nyman Sune Västtrafik AB

Olsson Michael Nordic Vehicle Conversion AB

Persson Helena Persson Länstrafiken i Norrbotten AB
persson ylva Norrköpings kommun
Stenberg Anna Region Sörmland
Styrén Catrin PLANit Sweden AB
Söder Harriet Länstrafiken i Västerbotten AB
Valfridsson Elin Länstrafiken i Västerbotten AB
Westerlund Yngve Lunds Tekniska Högskola
Vowden Jenny SLL, Trafikförvaltningen
Zakrisson Lena Region Västmanland
Öberg Elisabeth Umeå Kommun
Öhrner Simone Region Västerbotten



Från min praktik
Stefan Gustavsson och Elin Kers, Titov law



Upphandlingsseminarium 
Svensk Kollektivtrafik/Färdtjänstföreningen 

12 maj 2020

Stefan Gustavsson & Elin Kers, Advokatfirman Titov & Partners 



Vilka är vi?

• 2018

• Offentlig upphandling

• Allmän affärsjuridik



Dagens upplägg

• Översiktlig genomgång av senaste praxisen från HFD och EU-
domstolen

• Volym- och värdegränser inom ramavtal 



Praxis från HFD 2019-2020

• HFD 2019 ref. 18 Cabonline

• HFD 2019 ref. 31 Omfattas SJ av upphandlingslagstiftningen? 

• HFD 2019 ref. 39 Onormalt låga anbud

• HFD 2019 ref. 58 Förlänga en avtalsspärr under pågående spärrperiod 



Praxis från HFD 2019-2020, forts. 

• HFD 2019 ref. 65 Direktupphandling 

• Dom av den 1 april 2020, mål nr. 6539-19 Förutsättningarna för att 
upphäva en förlängd avtalsspärr

• Dom av den 11 mars 2020, mål nr. 3165-19 Fråga om ett s.k idéburet 
offentligt partnerskap omfattas av upphandlingslagsstiftningen



Praxis från EU-domstolen 2019 

• EU-domstolen, 2019-10-03, C-285/18, 
Intern upphandling

• EU-domstolen, 2019-10-03, C-267/18, 
Uteslutning 

• EU-domstolen, 2019-09-26, C-63/18, 
Underleverantör

• EU-domstolen, 2019-09-18, C-526/17, 
LUK 

• EU-domstolen, 2019-09-05, C-333/18, 
Processrättsliga frågor

• EU-domstolen, 2019-06-20, C-424/18, 
Undantag – Inte tillåtet att utvidga området för 
undantag när det gäller ambulanstjänster

• EU-domstolen, 2019-06-06, mål nr C-264/18
Advokatundantaget

• EU-domstolen, 2019-06-04, mål nr C-425/18, 
Uteslutning 

• EU-domstolen, 2019-05-08, mål nr C-253/18, 
Direkttilldelningsbeslut omfattas inte av 
Kollektivtrafikförordningen 

• EU-domstolen, 2019-02-28, mål nr C-388/17, 
Är SJ en upphandlande enhet?

• EU-domstolen, 2019-07-29, mål nr C-620/17, 
EU-domstolen, 2019-06-19, mål nr C-41/18, 
EU-domstolen, 2019-07-11, mål nr C-697/17, 
EU-domstolen, 2019-05-02, mål nr C-309/18



Volym- och värdegränser inom ramavtal

Coopservice

EU-domstolens dom den 19 december 2018 i mål nr C-216/17



Coopservice; EU-domstolens dom

• Precisera totala kvantiteten som kan 
komma att bli aktuell för efterföljande 
kontrakt. (p. 60).

• Vad gäller ramavtal med en leverantör 
kan UHM endast handla inom gränsen 
för en viss kvantitet och när denna gräns 
har nåtts har avtalet inte längre någon 
verkan (p. 61).

• Åsidosättande av principerna om 
öppenhet och likabehandling (pp. 62–65). 



Coopservice; EU-domstolens dom, forts. 

• Uppdelning av ramavtalet i syfte att 
ligga kvar under tröskelvärdena 
(punkt 66). 

• ”ordinarie behov” (pp. 67–68).

• Att använda ramavtal på otillbörligt 
sätt eller på ett sådant sätt att 
konkurrensen förhindras, begränsas 
eller snedvrids (p. 69).



Myndigheternas tolkning av Coopservice-domen

• Osäkerhet efter EU-domstolens dom

• Både Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har 
redovisat sin uppfattning om hur Coopservice-domen ska tolkas

- Konkurrensverket 

- Upphandlingsmyndigheten 

• Uppfattningarna är inte helt överensstämmande

• Konkurrensverkets bedömning av domens effekter kan sägas gå 
lite längre än Upphandlingsmyndighetens bedömning.



Kammarrätten i Jönköping 2020-03-27, mål nr 3390-19

Bakgrund 

• Ramavtal för hyra av bussar med 
chaufför för persontransport 
genom ett öppet förfarande enligt 
LOU

• Befintlig leverantör: Aneby Buss 
& Taxi. 

• Ordinarie skolskjuts ingår inte –
tillhör befintligt avtal 

• Under år 2018 har kommunen 
inköpt liknande tjänster för cirka 1 
470 000 kronor fördelat på 
”kortresor” 1 070 000 kronor och 
”långresor” 400 000 kronor



Kammarrättens domskäl

• Skyldighet att precisera den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet 
omfattar.

• Skyldighet att göra en uppskattning av värdet eller storleksordningen och 
frekvensen på de efterföljande kontrakt som ska tilldelas. 

• Skyldighet att göra en rimlig uppskattning av det förväntade värdet och den 
förväntade kvantiteten. 

• Ramavtalet har inte längre någon verkan när den upphandlande myndigheten har 
avropat hela den totala kvantitet som anges i ramavtalet. 



Kammarrättens domskäl, forts.

• Skyldighet att göra rimlig, men noggrann, uppskattning av det förväntade 
värdet och den förväntade kvantiteten. 

• UHM kan inte hänvisa till tidigare avropade volymer 

• Tranås kommun inte visat att kommunen inte borde ha insett att det 
angivna historiska värdet av gjorda inköp av liknande tjänster, saknade 
aktualitet.

• Upphandlingsdokumenten utformats i strid med öppenhetsprincipen



Kammarrätten i Sundsvall, 2020-04-23, mål nr. 2270-19 

Bakgrund

• Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) 
upphandlar elevresor 

• Trendtaxi tilldelades kontrakt 
medan Cabonline placerade sig på 
andra plats

• I upphandlingsdokumenten anges 
att SPSM inte vet omfattningen av 
uppdraget

• Fråga om leveransavtal eller 
ramavtal



Kammarrättens domskäl

• Kontrakt eller ramavtal?

• UHM har skyldighet att precisera den 
totala kvantitet som kan komma att 
avropas. 

• I den aktuella upphandlingen finns inte
någon total kvantitet angiven vare sig i 
form av någon maximal volym eller något 
maximalt värde. 



Kammarrättens domskäl, forts. 

• Skyldigheten att ange högsta kvantitet 
innebär inte något krav på en exakt 
beräkning av behovet. 

• Inget hinder för skolmyndigheten att 
göra uppskattning 

• Strider mot kravet på transparens och 
likabehandling 



HFD:s beslut 2020-05-04, mål nr. 1303-20

• Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 20 december 2019 i mål nr 
3067-19

• Fråga om de uppgifter som angetts i upphandlingsdokumenten angående 
förväntade volymer kan anses tillräckliga 

• Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd 

• HFD konstaterar att frågan om vilken information som ska finnas med i 
upphandlingsdokumenten är föga belyst i praxis. 

• Vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas. 
Prövningstillstånd ska meddelas i kammarrätten. 



Tack för oss!

stefan.gustavsson@titovlaw.se 

+46 70 868 29 77 

elin.kers@titovlaw.se

+46 70 417 90 44





Att mäta miljöeffekt genom 
fordonsdata, sparsam 

körning, 

Kaare Frogne, Frogne





VEIEN TIL

MILJØVENNLIG

MOBILITET



VERDENS FØRSTE 
KOMPLETTE 
LØSNINGER FOR 
GRØNN
OMSTILLING I 
TAXINÆRINGEN

Prosjekt Grønn Taxi
Prosjekt Grønn Taxi er en av verdens første komplette løsninger for grønn omstilling i taxinæringen. 
Prosjektet bygger på et tverrfaglig samarbeid mellom eksperter innen teknologi, trafikkvaner, 
utdanning og transport med det formål å utvikle en modell for markant, vedvarende og 
dokumenterbar drifstoffbesparelse i taxinæringen.



TRAFIKKSTYRING MED MILJØPRIORITET  

REDUSERER TOMGANGSKJØRINGEN OG 

ØKER KUNDETILFREDSHETEN



KOMBINASJON AV 

TEKNOLOGI & OPPFØRSEL

= SMART TAXI



SANNSYNLIGHET FOR 

NESTE TUR REDUSERER 

TOMGANGSKJØRINGEN 

85 %
sandsynlighed

om 20 min.

60 %
sandsynlighed

om 15 min.

Retur

40 %
Sandsynlighed

om 5 min.

Tur

Vente

Vente

?

SANNSYNLIGHET FOR NESTE TUR UD FRA 

HISTORISK OG DYNAMISK TRAFIKDATA



TRAFIKKSTYRING MED 

MILJØPRIORITET

ØKER KUNDETILFREDSHETEN

SANNSYNLIGHET FOR NESTE TUR UD FRA HISTORISK OG DYNAMISK TRAFIKDATA



OPPMUNTRE 

SJÅFØRENE TIL 

GRØNN KJØRING 

GJENNOM KOLLEGIAL 

KONKURRANSE



GRØNN MOTIVASJON 

GJENNOM KOLLEGIAL 

KONKURRANSE

Taxisentral og sjåførkolleger kan opprette 
grupper og konkurrere om hvem som er 
den beste «grønne» sjåføren:
• Sjåføren kan se egne «ØKO-tall» 
• Sjåføren kan sammenligne seg med 

kollegene 
• Månedens «Øko-sjåfør» 
• Oppfølging fra sentral og transportør 
• Bonusprogram 



KVITTERINGER

OG FAKTURA

MED CO2-EFFEKT



KVITTERINGER

OG FAKTURA

MED CO2-EFFEKT



GRØNN 

DOKUMENTASJON 

KAN VINNE 

TAXIANBUD

Å kunne dokumentere energieffektive tiltak 
kan være et av de beste argumentene for å 
vinne eller rett og slett beholde fremtidens 
klimabevisste kunder, både private, offentlige 
og i næringslivet.



GI SJÅFØRENE EN 

AVSLAPPENDE 

OPPLEVELSE

I HVERDAGE



Grønn Taxi kan føre til markante og 

vedvarende besparelser på 

drivstoff, dekkslitasje og 

vedlikehold. 

Denne gevinsten vil også gi et 

bedre arbeidsmiljø for den enkelte 

transportør og sjåfør.

GRØNN 

GEVINSTER



BESPARELSER PÅ KOSTNADENE TIL 

DRIVSTOFF, STRØM OG VEDLIKEHOLD



BESPARELSER PÅ KOSTNADENE TIL 

DRIVSTOFF, STRØM OG VEDLIKEHOLD



BESPARELSER PÅ KOSTNADENE TIL 

DRIVSTOFF, STRØM OG VEDLIKEHOLD
Data vises direkte i bil:
➢ Display of previously driven trips data
➢ Calculation of current and historical data
➢ Collection and preparation of data on the booking.
➢ Driver selection of "best" district.
➢ Current trips typically last 30-60 minutes
➢ Historical trips within the last 6-12 months
➢ Data can be set from either weekday or date
➢ Continuous automatic collection of trips
➢ Trips are saved every 5 minutes and grouped per district.
➢ Trips are announced as of district based on collected data for the 

coming period.
➢ Data is presented directly in the car
➢ Viewing may be restricted to your own district only
➢ View of own district and neighboring districts
➢ View of all districts
➢ Overview can be configured.



BIDRA TIL 5 AV 17 UTVIKLINGSMÅL

FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID

Med Grønn Taxi kan du bidra til å oppfylle

minst 5 av FNs 17 verdensmål for 

bærekraftig utvikling.



UDBUDSMATERIALE MED MILJØEFFEKT

I MANGE OFFENTLIGE UDBUD ER PRIS DET ENESTE 

PARAMETER FOR VALG AF LEVERANDØR 

FOR TRANSPORTBRANCHEN ER DET EN NØDVENDIGHED, 

AT DE ANSVARLIGE FOR OFFENTLIGE UDBUD FØLGER 

TROP VED AT HAVE MILJØGEVINSTER SOM ET PARAMETER I 

UDBUDSMATERIALET.

SÅ VIL TOMKJØRNINGSREDUKTION, SAMMENSÆTNINGSGEVINSTER 

OG MOTIVATIONSKONKURRENCER GÅ HÅND I HÅND MED KRAV FRA 

OFFENTLIGE UDBUD TIL GAVN FOR BORGERE, TRANSPORTBRANCHEN 

OG MILJØET!



TENK PÅ MILJØET 

REDUSER

CO2-UTSLIPPET



SOM LEDENDE INNENFOR NORDISK MOBILITET 

REPRESENTERER GRØNN TAXI FROGNES

KJERNEKOMPETANSER: 

EVNEN TIL Å SAMLE INN, BEHANDLE OG BRUKE

TRAFIKKDATA BÅDE OPERASJONELT, TAKTISK OG 

STRATEGISK.

GREEN INTELL





Dags för paus



Nya trafikavtal – våra 
erfarenheter

Per Karlsson, Östgötatrafiken



Nya trafikavtal

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

54

Östergötland 2019

Per Karlsson



Tillsammans driver 
vi utvecklingen mot
en hållbar framtid

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 55



Karta över särskild kollektivtrafik

2020-02-26

ostgotatrafiken.se

sid 56



Omfattning, resor

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 57

• Ca 1,4 miljoner resor i beställningstrafiken (BC)

• Inomkommunalt Linköping/ Norrköping 700.000

• Inomkommunalt övriga 250.000

• Länsfärdtjänst 70.000

• Sjukresor 250.000

• Närtrafik (Allmän kollektivtrafik) 15.000

• Anropsstyrd linjetrafik (Allmän kollektivtrafik) 70.000



Bakgrund till upphandling 2019

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 58

• Problem med att trafikföretag inte levererade enligt våra 

krav.

• I flera avtal var det möjligen osunt låga priser.

• Många underentreprenörer, egna åkare som vi hade dålig 

kontroll på.

• Mycket förseningar.

• Dåligt utbildade förare.

• Många förare som jobbade på enbart provisionslön.



Avtalsmodell i tidigare avtal

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 59

• Upphandling med utvärdering på lägsta pris.

• Ersättningsmodell där trafikföretagen ersattes med 

startavgift och för utförda km ”med kund i bil”

• Ansvaret för all förarutbildning låg på trafikföretagen.

• Köruppdrag skickades från vår BC till trafikföretagens BC, 

som sedan tillsatte fordon och förare.



Varför nytt upplägg och nya krav

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 60

• Stort behov av att höja kvalitén på utförandet, särskilt i de två stora kommunerna.

• Osund konkurrens i taxibranschen

• Svårt med uppföljning och kontroll i tidigare avtal.



sid 61

Omfattning, fordon och 
förare

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

• 287 fordon

• Ca 600 förare



Nyheter mot tidigare

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 62

• Trafikupplägg

• Alla fordon kör i hela länet

• Ersättningsmodell

• Max 30 % underentreprenörer

• Fordonsflottan, fasta, avrop

• Sociala krav

• I nivå med kollektivavtal, 

månadslön

• Språkkrav

• Östgötatrafiken tog över viss 

del av förarutbildning

• Fordonsdesign

• Bonus/incitament

• Punktlighet

• förarbemötande

• könsfördelning förare.



Ersättningar

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 63

Fasta fordon

• Årlig fordonsersättning

• Ersättning/schemalagd timme

• Kilometerersättning för alla planerade km från depå- depå inklusive 

tomkörning.

• Garanti minst 2000 tim/ år

Avropsfordon

• Ersättning/ avropad timme

• Kilometerersättning för alla planerade km ”med kund i bil”



Fasta fordon styrs av Östgötatrafikens BC

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 64

• Fasta fordon ska stå i direktkontakt med vår BC.

• Östgötatrafiken schemalägger alla fasta fordon.

• Höga ”viten” för fordon som inte är tillgängliga.



Underentreprenörer

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 65

• Högst 30 % av fordonen får läggas på underentreprenad.

• Åkare anslutna till en beställningscentral, räknas som UE.

• Varje UE ska kvalificeras på samma sätt som 

anbudsgivaren.

Vad vill vi uppnå:

• Den som lämnar anbud ska också utföra trafiken.

• Bättre koll på underentreprenörer.

• Fler förare, som arbetar under justa villkor.



Sociala krav

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 66

• Som minst följa villkoren i kollektivavtalet, Taxiförareavtalet

• Ob-tillägg, övertidsersättning, fastlagt arbetsschema.

• Månadslön, provisionslön ej tillåtet.

Effekten av dessa krav:

• Lokala fackklubbar, 

• Transportarbetareförbundet har fått många nya medlemmar

• Förare ställer mer krav på sin arbetsgivare, vilket också 

spiller över på oss.



Bonus för kvalitetsarbete

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 67

• Punktlighet

• Minst 95% av alla uppdrag hämtas med mindre än 6 minuters 

försening

• Kundnöjdhet

• Betyget på förarnas bemötande, minst 95% av resenärerna ger 

betyg 4 eller 5 i ANBARO

• Könsfördelning bland förarna.

• Minst för 20% kvinnliga förare.



Erfarenheter från upphandlingen

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 68

Inför upphandlingen:

• Viktigt med bra underlag och statistik

• Ny modell medför nya termer och begrepp i FFU

• SIU med olika intressenter är ett viktigt inspel

Uppstartsfasen:

• Säkerställa att trafikföretagen är införstådda med modellen

• Hur fordon kommer schemaläggas

• Hur fordonen kommer avropas

• Gå genom hur de sociala krav kommer påverka trafikföretagen



Erfarenheter, än så länge i trafiken…

2020-05-12

ostgotatrafiken.se

sid 69

• Planeringssystemet ej färdigt, sämre optimering

• Stökig trafikstart, främst förarbrist.

• Trafikkostnaden steg kraftigt.

• Vem har arbetsgivaransvaret för förarna?

• Förarna mer känsliga för stress?

• Risk för diskussion kring när bonus är uppfylld.

• Punktligheten är nu god

• Betyget i ANBARO ökar

• Rekryteringsbasen för förare har breddats



Tack!

sid 70

Per Karlsson

Per.karlsson@ostgotatrafiken.se

010-434 00 05





Upphandling Lund – vad kan 
vi lära oss? 

Per Tranström, Lunds kommun



Upphandling Färdtjänst i Lund
2020-05-12

Akilleshälen och en Pyrrhusseger

Historien om hur Lunds kommun lyckades 
vinna tvisten i domstol men till ingen nytta.

Per Tranström



Bakgrund

• Färdtjänsten i Lund utförs av Taxi Helsingborg

• 100-120 000 resor/år och i hela Skåne.

• Ett avtal inleds 2013-10-01 och sträcker sig till 2017-09-30 

och med en option på ytterligare två år.

• Orimligt låga anbudspriser? Här inleds problematiken med 

ett avtal med priser ingen kan köra för. Oenighet kring 

avtalstolkning som borde utretts innan tilldelning. 

– Start- och hämt ersättning



Kostnad och kvalitet
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Stora kvalitetsproblem

• Avtalet leder till stora kvalitetsproblem med missnöjda kunder 

och förare.

• Förare som tackar nej till körning med förseningar som följd.

• Förare som beklagar sig för kunderna.

• Drunknar i kundärenden och nerringd personal.

• Bättre men långt ifrån bra med tiden.

• Bryter inte avtalet men helt inriktade på att nästa upphandling 

MÅSTE leda till annan leverantör.



Första upphandlingen 2017

• Tilldelar DRT Solution uppdraget.

• Överklagades till Förvaltningsrätten.

• DRT saknade F-skatt sedel vid anbudets ingivande.

• Kommunen insåg man gjort fel och avbryter upphandlingen.



Andra upphandlingen 2018

• Ny tilldelning i ny upphandling, 2018-02-14

– Trafikstart 2018-07-01 och Avtalsslut  2022-06-30

– Ett fixt slutdatum oberoende av när avtalet går igång

• Tilldelning till DRT Solutions, förkastat Taxi Helsingborgs och Ringduve Taxis 
anbud

• Överklagad till Förvaltningsrätten, Dom 2018-05-14 

– Ringduvan; obetalda skatteskulder, två gånger och senast på dagen för 
tilldelning. Lund vinner.

– Taxi Hbg; bristande kvalitets och miljöledningssystem. Lund förlorar 
och väljer att överklaga till kammarrätten.



Ringduve Taxi

• Bolaget kom in med ett utdrag från skattekontot där det framgick att bolaget 
betalt 1 382 000 kr till Skatteverket. Ytterligare en kontroll gjordes den 14 
februari 2018. Av intyg från Skatteverket den 14 februari 2018 framgick att 
bolaget fortfarande hade skatteskulder som var förfallna.

• Ringduve Taxi hade samma dag som tilldelningsbeslutet fattades skatteskulder 
som uppgick till 1 156 254 kr.

• Det har legat i bolagets intresse att bevaka händelserna på skattekontot och 
fullgöra sina förpliktelser i tid. Ändå har förfallen skatteskuld uppgående till ett 
ansenligt belopp förelegat på dagen för tilldelningsbeslutet.

• Det har också i upphandlingen uppställts ett obligatoriskt krav att 
anbudsgivaren skall vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter 
både hos Skatteverket och hos Kronofogdemyndigheten



Taxi Helsingborg

• Anbudet skall innehålla information om anbudsgivarens 
kvalitets- och miljöledningssystem.

• Även om dokumentet, så som anförs av kommunen, på två 
ställen innehåller fel bolagsnamn framgår det enligt rättens 
bedömning med tillräcklig tydlighet att dokumentet avser Taxi 
Helsingborgs kvalitets- och miljöledningssystem.

”Vårt sätt att arbete med kvalitet och miljö” inte kan
godkännas som Taxi Helsingborgs eget kvalitets- och miljöledningssystem,
eftersom det i dokumentet på ett ställe hänvisas till Taxi Kurir och på ett
ställe till Taxi Helsingborg i Malmö AB



Lund överklagad till Kammarrätten 1 juni 2018

• Skäl att utgå från att Verksamhetsmanualen inte avsåg Bolagets 
egen kvalitets- och miljöledningssystem. Ifrågasätter om 
Bolaget antaget och tillämpar dessa. Tar upp ytterligare 
felaktigheter i dokumentet som inte stämmer med den faktiska 
verksamheten.

• Bristande dokumentation om Rekryteringsmetod, 
Kvalitetsarbete anpassat till uppdraget, Utbildning av förare, 
Antal fordon som behövs för uppdraget, Bränsletyper.

• Slutligen information om referenser saknas.



Kammarrätten

• Till kammarrätten tillför kommunen ytterligare argument och 

dom meddelas den 7 januari 2019. 

• Tilläggas kan att trafikstart kan ske först 6 månader efter 

avtalstecknande. Det återstår således ca 3 år på avtalet.

I domen instämmer kammarrätten
i förvaltningsrättens bedömning att Taxi Helsingborg AB uppfyller kravet
i punkten 3.4 i förfrågningsunderlaget samt anför vidare att Lunds kommun
i samband med överklagandet till kammarrätten framfört att det finns
ytterligare brister i bolagets anbud. Enligt kammarrätten bör förvaltningsrätten
med hänsyn till instansordningsprincipen som första instans ta ställning
till om dessa invändningar kan prövas och i så fall pröva dem



Förvaltningsrätten andra vändan, dom 2019-11-26

• Av aktuell punkt framgår tydligt att det som avses utgör mervärdeskrav i upphandlingen 
(bör-krav). Gällde bristande dokumentation

• Anbudsgivaren skall ange en referensperson vilken den upphandlande myndigheten 
kommer kontakta för att vidimera att angivna uppgifter är korrekta.

• Referens skall anges med namn, befattning, telefonnummer och epost, i valfri ordning. 
Om Anbudsgivaren inte har någon tillgänglig referens, ange endast "NEJ" i fritextsvaret.

• De aktuella punkterna är även markerade med en särskild symbol (en röd rektangel med 
ett utropstecken i) vilken enligt symbolförklaringen i upphandlingsdokumentet innebär 
att texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas.

• Då Taxi Helsingborg i sitt anbud, såsom kommunen anfört, inte angett befattning för 
angiven referensperson kan anbudet inte anses uppfylla kravet.



Sista försöket

• Taxi Helsingborg söker prövningstillstånd i Kammarrätten. 

• Beslut i kammarrätten 2020-01-30

– Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.



Slutligen

• Parallellt har två direktupphandlingar gjorts förutom tre avtals-
förlängningar. Avtalet sträcker sig nu till 2020-12-31. 

• Indexuppräkning med 7 % och vissa justeringar.

• DRT kan inte skriva under då förutsättningarna förändrats. Det 
återstår 18 månader. Avtalet har ett fixt slutdatum.

• Beslut om avbrytande 2020-03-04

• Således en Pyrrhusseger.

• Tredje gången gillt eller…



Summering

• Man får den kvalitet man betalar för. Idag ligger Sverigetaxis 

årliga ersättning på ca 26 MSEK och Budget anpassat efter DRTs

anbud ligger på 32 MSEK.

• Hur förhindra för låga anbud?

• Kvalitets- avdrag/poäng för och nackdelar.

• För lite fokus på att förbättra kvaliteten i befintligt avtal.

• Juridiska processen alltför långsam.









Förslag om nationellt 
biljettsystem

Gerhard Wennerström, statlig utredare
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Ett nationellt biljettsystem 
för all kollektivtrafik
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Förslagen förklarade del 1
Digital infrastruktur





Tre huvudsakliga 
förslag

1. Digital infrastruktur 
– gemensamt 
regelverk och 
centrala funktioner

2. Tredjeparts-
försäljning och 
innovation av 
mobilitetstjänster

3. Konkurrensneutral 
försäljning



Förslag 1
Digital infrastruktur 
– gemensamt 
regelverk och 
centrala funktioner

1. För biljettsamarbeten
2. Nationellt – RKM ska 

ingå, övriga kan
3. Staten är huvudman, 

uppgifter föreskrivs 
till Samtrafiken



Förslag 1:1
Digital infrastruktur 
– Biljettväxel

1. Central punkt som 
anropar respektive 
biljettsystem i 
enlighet med BoB

2. Biljetterna utfärdas av 
RKM

3. En integration utifrån



Förslag 1:2
Digital infrastruktur 
– Identifikator 
register

1. Central punkt som 
tilldelar utgivar-IDn

2. Kundregistren finns 
hos respektive RKM

3. Alla validatorer
känner var ett IDF är 
utgivet



Förslag 1:3
Digital infrastruktur 
– Avräknings-
funktion

1. Central punkt som 
avräknar fordringar 
mellan RKM (eller 
andra utgivare)

2. GDPR aktuellt där 
data hanteras 
varsamt

3. Reklamationsrätt skall 
kunna spåras



Tidplan och genomförandekommitté

2019 2020 2021 2022 2023

Januari-
avtalet

Utredning Remiss Budget LagProp. I kraft

Kort tid

Genomförandekommitté

Förbereda Genomföra Överlämna

Medlen
förbrukade
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Tack





Taxameter- och 
biljettsystemsleverantörer hur kan 

man göra detta i praktiken? 

Mikael Andersson, Structab



structab.se

Taxameter- & biljettsystem
Presentation Structab, Mikael Andersson

Halmstad 2020-05-12



Structab AB
► Structab AB har sitt säte i Halmstad.

► Vi är specialiserade på verksamhetssystem till taxi.

► Allt från bokningssystem, kommunikation, bildatasystem och faktureringssystem

► Egen utveckling av taxametrar

► Vi finns representerade i 

➢ Sverige med ca 7 000 taxametrar

➢ Norge med ca 2 700 

➢ Finland med ca 900.

structab.se



KFA Group

Finn Frogne A/S

Denmark

Structab AB

Sweden

Nordic Auto El AB

Sweden / Norway

Finn Frogne GmbH

Germany

structab.se

KFA Group 



Varför taxameter och inte bara en app?

structab.se

➢ Korrekt pris för tjänsten

➢ Betala för vad du nyttjar

➢ Lätt att jämföra priser för konsumenter

➢ Jämför med vågar, elmätare, bensinpumpar

➢ Hur vet du att du fick 1 kg oxfilé och inte 900 g

➢ Hur vet du att du fick 50 liter bensin och inte 49 
liter men betalade för 50 liter.

➢ Redovisning till myndigheter och 
upphandlande enheter



Är inte ett fastris en form av biljett?
➢ Taxi till och från flyget

➢ Hur bedömer man priset vid resa från en 
valfri destination till en annan?  

➢ Tänk att du köper oxfilé till fastpris men 
utan viktangivelse

➢ Zon till zon pris.

structab.se



Betallösningar

structab.se

➢ Vanligast idag är EMV.

➢ Med kort

➢ Med registrerat kort i mobil

➢ Med registrerat kort i bokningsapp

➢ Fakturering

➢ Swish är på frammarsch

➢ Kontanter på väg ut.



Offline betalning

structab.se

➢ Mobilmiljö kräver offline lösningar
➢ Dels för snabbare betalning
➢ Dels som reservlösning

➢ Inte ovanligt med bruten kommunikation
➢ Vid vissa tillfällen sker 80 % av transaktionerna offline



Hur det fungerar idag
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structab.se



Hur det skulle kunna bli
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structab.se
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structab.se

Slut 





Dags för paus



Avtalsuppföljning 2.0

Adam Pénzes, verksamhetscontroller, Skånetrafiken



Avtalsuppföljning 

2.0
2020-05-12



Inledning
Vår resa
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• Alea iacta est

• Aktivt arbete

• Målet - justera beteende hos våra 
leverantörer.

• Viten

• Bonussystem

Vår resa
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Upplägg i två delar

• Trafikavtal

• Uppföljning

Avtalsuppföljning 2.0



Trafikavtal
Förutsättningar och utmaningar



Trafikavtal
Avtalsdelar

• Trafikbeskrivning

• Villkor

• Motprestation

• Avtalsbrott



Trafikavtal
Utöver trafikbeskrivningen – (o)väntade förväntningar

• Omvärldskra
v

• Politiken

• Socialt 
ansvar



Trafikavtal
Avtalsutformning är nyckeln

• Styrs utformningen av verksamhetens behov?

Eller av system- och organisationsbegränsningar?

• Föränderliga krav

• Nya krav kan behöva efterlevas under avtalstiden

• Avtalslappverk

• Många avtal med olika förutsättningar

• Juridiska förutsättningar



Uppföljning
Nya perspektiv



Uppföljning
Avtalsutformning är nyckeln

• Långsiktig plan och upplägg

• Stringenta avtalsvillkor

• Konsekvenser för avtalsbrott

• Konsekvent agerande



Uppföljning
• Avtalsutformning är nyckeln

1. Vad ska följas upp?

2. Hur ska detta göras rent praktiskt?

3. Resursbehov?



Uppföljning
• Verktyg för uppföljning

Data literacy gap - datamognad

• 25 procent känner sig redo att använda data 
effektivt

• 21 procent känner tillit till sina 
analysfärdigheter för data

• Nästan hälften av de tillfrågade förlitade sig 
ofta på magkänsla istället för väl underbyggd 
data vid beslut



Uppföljning
• Verktyg för uppföljning

Statisk och semi-statisk data

• Manuell hantering av data

Exempelvis Excel, äldre system, 
egenutvecklade lösningar

• Fasta rapporter

Exempelvis äldre HR-system

• Anpassningsbart systemstöd

Exempelvis ekonomisystem som 
Raindance, SAP m.fl.

• Fördelar
• Ofta väl inarbetat
• Billigt
• Inbyggt

• Nackdelar
• Arbetsintensivt
• Bristande anpassningsbarhet
• Beroende av leverantörens 

utvecklare



Uppföljning
Verktyg för uppföljning

Business Intelligence (BI)

• Datamodellering via systemstöd, exempelvis Qlik, Diver BI, 
IBM, Oracle m.fl.

• Fördelar
• Kostnadseffektiva lösningar

• Smartare och mer avancerade analyser möjliga

• Nackdelar
• Bygger ofta på lokal installation, hårdvaruinvestering och underhåll

• Krångliga licensieringsmodeller

• Erbjuder endast grundläggande dataanalyser



Uppföljning
Artikel från 
januari 2018

Verktyg för uppföljning
Business Intelligence (BI)



Uppföljning
• Verktyg för uppföljning

Business intelligence

• Microsofts 
marknadsandelar

• Power Pivot & Power 
Query

• Fördelar
• Inbyggt och 

integrerat
• Användarvänligt

• Nackdelar
• Utbildning
• Underhåll
• Mänskliga faktorn



Uppföljning
• Verktyg för uppföljning

Business intelligence

• Microsofts 
marknadsandelar

• Power BI



Uppföljning
• Verktyg för uppföljning

Business intelligence

• Fördelar
• 100% 

anpassningsbart
• Användarvänligt

• Nackdelar
• Höga krav på 

verksamheten
• Uppstartstid



Uppföljning
• Maximera verktygen

• Vilka parametrar driver verksamheten? 

• Vilka är våra nyckeltal?

• Vilka är våra mål? Mission, vision, goal

• Skala ner för att skapa fokus

• Begränsa antalet samtidiga nyckeltal, byt hellre ut efter hand

• Informationsspridning

• Kommunicera informationen i organisationen



Avtalsuppföljning 2.0

Frågor?



Tack för din tid!





Uppsummering av dagen



Tack för idag!

Presentationerna kommer finnas på våra websidor
Utvärdering av webbinariet skickas i länk senare idag

Tack till våra talare. Vi följer traditionen och skänker 
en summa till välgörande ändamål istället för 
talararvode. 
Detta år går 3500 kr till Röda Korset.


