
 

 

Välkommen till Kollektivtrafikens Avtalskommittés konferens! 
 
Den 26 november 2015 anordnar Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA)  

på uppdrag av Partnersamverkan en avtalskonferens. 
 
För vem 
Konferensen riktar sig till upphandlare och upphandlingsansvariga av 
kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar hos regionala 
kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, landsting, kommuner och 
trafikföretag. 

 
Bakgrund 
Avtalsmallar och avtalsbilagor har funnits sedan 2010. Erfarenheter har vunnits 
under tiden och synpunkter på materialet har framkommit.  
 
Under det senaste året har ett omfattande arbete genomförts för att utveckla 
och förbättra handlingarna. Arbetet har utförts i en partssammansatt 
arbetsgrupp. Materialet är nu färdigt för att presenteras. Intressanta och goda 
exempel på avtalstillämpning kommer också att presenteras.  
 

 
När:   Torsdagen den 26 november kl. 10-15. Kaffe serveras från 9.30. 
Var: City Conference Centre - Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm 
Hur:  Anmäl dig här. Du kan också gå in via kalendern 
http://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/ 
 
 
Kostnad: 950 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår. Vid eventuell avbokning 
efter anmälningstidens slut faktureras fullt pris. 
 
Sista anmälningsdag: 9 november 2015 
Bekräftelsemail samt deltagarlista skickas ut efter sista anmälningsdag.  
 
 
 
Välkommen!  
 
För Partnersamverkan  

  
Stefan Sedin  
Ordförande i Partnersamverkan 
 
 
 
 
 
 

http://svksrv01:5556/SvenskKollektivtrafik/sfa/conts/edit.aspx?id=%7b73DA66DB-D9C2-DD11-B0E5-005056BA1ED3%7d
http://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/


 

 

 
Program 
 
Kaffe serveras från 09.30 
 
Kl. 10-12 Avtalsprocessen  
 

o Presentation och diskussion om den inom Partnersamverkan för en 

förbättrad kollektivtrafik framtagna avtalsprocessen för upphandlad 

kollektivtrafik. 

 

o Exempel på tillämpning av arbetssättet presenteras 

Kl. 12-13 Gemensam lunch 
 
Kl. 13-15 Genomgång av de bearbetade avtalsmallarna 

 

o Genomgång av avtalsmallar, allmänna villkor och övriga tillhörande 
handlingar 
 

o Fortsatt arbete 
  

 
Dagen avslutas med kaffemingel  
 
 

 
 
Eventuella frågor om programmet kan ställas till Håkan Bergqvist, ordförande i 
KollA. hakan.bergqvist@jbhb.se eller tel nr 0708 801492. 
 

 

Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida 

kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess, 

framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.  

 

Genom att ta tillvara goda exempel, utveckla standardiserade dokument och mallar 

samt sprida kunskap om innovativt upphandlingsarbete ger Avtalsprocessen 

förutsättningar för mer kollektivtrafik för pengarna och goda upphandlingar för båda 

parter. Deltagarna i Kollektivtrafikens Avtalskommitté representerar en bred kunskap 

från såväl beställar- som trafikföretagssidan från hela Sverige. 

 

Läs mer om KollAs arbete på www.partnersamverkan.se 
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