


 

Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 
verksamhet.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-
het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 
uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. 
De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instru-
ment för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den 
lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, 
anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att genom-
föra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsstäl-
lande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande rä-
kenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-
ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 
löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-
sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 
att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-
ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-
na@rev.sll.se 
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Projektrapport 2/2015 
Återföring av erfarenheter i kollektivtrafikens avtal  
 
Revisorerna i revisorsgrupp III beslutar att överlämna rapporten till trafiknämnden och till 
SL:s styrelse för yttrande senast 2016-01-29. 
 
Revisorernas samlade bedömning är att nämnden inte säkerställer en tillräckligt systematisk 
och dokumenterad erfarenhetsåterföring inför upphandling av nya avtal. Det innebär att 
eventuella brister i befintliga avtal riskerar att överföras i nya avtal. Revisorerna rekommen-
derar därför nämnden att systematiskt genomföra och dokumentera utvärderingar av in-
gångna avtal vad gäller bland annat kostnader och kvalitet, i syfte att öka möjligheten till 
ständiga förbättringar då nya avtal ska tas fram. 
 
Revisorerna vill till trafiknämnden särskilt framhålla att viktiga förutsättningar som påverkar 
en upphandling behöver säkerställas i god tid innan upphandlingen. Det finns annars en risk 
att anbudsgivare påverkas av osäkerheter och oklarheter som de måste försöka beakta i upp-
handlingen. Detta riskerar i sin tur att påverka nämndens möjlighet att vara en affärsmässig 
beställare. Granskningen visar exempelvis att ett antal viktiga förutsättningar inför upphand-
lingen av pendeltågstrafik inte var utredda/beslutade. Det gäller till exempel pendeltågstrafi-
kens inriktning och omfattning kopplat till Citybanan, som därmed inte kunnat inarbetas i 
förfrågningsunderlaget inför upphandlingen. 
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  
 
Iakttagelser, bedömningar och rekommendationer i rapporten riktar sig till såväl trafiknämn-
den som till styrelsen för SL eftersom nämnden och styrelsen enligt revisionens bedömning 
till stora delar har samma uppdrag. Det betyder att nämndens och styrelsens ansvar till 
största delen inte kan särskiljas. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
Turid Stenhaugen 
Ordförande 
  Christina Holmqvist 
  Sekreterare   
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat om trafiknämndens arbete med framtagande av nya 
avtal leder till att erfarenheter för ständiga förbättringar tas till vara. Gransk-
ningen har fokuserat på förberedelserna inför upphandling, särskilt förvaltning-
ens arbete med förstudier i pendeltågs- och busstrafiken, men även fastighets-
förvaltning samt kundtjänst.  
 
Sammantaget bedömer revisionen att nämnden inte säkerställer en tillräckligt 
systematisk och dokumenterad erfarenhetsåterföring inför upphandling av nya 
avtal. Det innebär att eventuella brister i befintliga avtal riskerar att överföras i 
nya avtal. Revisionen noterar att ett antal styrdokument för att bland annat för-
tydliga arbetssätt kring förstudier och skapa enhetliga arbetssätt inför upphand-
ling tagits fram de senaste åren, vilket är positivt. Ett arbete har också inletts 
med att systematisera uppföljning av de största avtalen vad gäller kostnader 
och kvalitet.  
 
Granskningen har visat att ett antal viktiga förutsättningar inte varit ut-
redda/beslutade inför upphandlingen av pendeltågstrafik som är ett tioårigt 
avtal värt totalt cirka 35 mdkr. Det gäller pendeltågstrafikens inriktning och 
omfattning i samband med att Citybanan öppnar där en utredning har lagts fram 
för beslut utan samordning med upphandlingen av pendeltågstrafiken. Dessa 
förutsättningar har därmed inte kunnat inarbetas i förfrågningsunderlaget inför 
upphandlingen. Det saknas också utredningar och beslut om avrop av fordon 
och vilken depåkapacitet som kommer att finnas tillgänglig under avtalspe-
rioden. Utvecklingsplanen för pendeltågssystemet som helhet är ännu inte 
framtagen, vilket innebär att det i upphandlingen inte är känt vad den långsik-
tiga planen för pendeltågssystemet är. Vidare är skicket på de fordon och fas-
tigheter, som SL äger och som trafikutövaren förväntas underhålla, inte utredda 
och dokumenterade inför upphandlingen vilket kan leda till riskpåslag i anbu-
den. 
 
Revisionen anser därför att trafiknämnden i god tid innan en upphandling be-
höver säkerställa att viktiga förutsättningar som påverkar en upphandling är 
identifierade, utredda och beslutade. Det finns annars en risk att anbudsgivare 
påverkas av osäkerheter och oklarheter som de måste försöka beakta i upp-
handlingen. Detta riskerar i sin tur att påverka nämndens möjlighet att vara en 
affärsmässig beställare. Exempelvis har det under en längre tid uppmärksam-
mats att det saknas kunskap om skicket på nämndens fastigheter. Få steg har 
dock tagits för att förbättra situationen och förtydliga förutsättningarna inför 
upphandling av fastighetsförvaltning. 
 
Revisionen bedömer vidare att det finns en i huvudsak tydlig ansvarfördelning 
mellan trafikförvaltningens avdelningar. Men, det saknas ett övergripande och 
sammanhållande perspektiv i förvaltningen som säkerställer dels att viktiga 
förutsättningar för upphandlingen utreds och beslutas, dels att exempelvis för-
studier initieras i tid. Detta har bland annat lett till att nya avtal för kundtjänst 
och fastighetsförvaltning försenats och att avtalens formella möjlighet till för-
längning behövt användas trots att det inte varit avsikten.  
 
För att förbättra planeringen inför upphandling bedömer revisionen att en lång-
siktig förstudieplanering bör tas fram och fastställas. Av en sådan bör framgå 
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vilken eller vilka förstudier/utredningar som ska genomföras och när i tiden för 
att utgöra underlag till en upphandling. Revisionen noterar att förstudiernas 
omfattning och innehåll i stor utsträckning beror på i hur god tid innan upp-
handlingen de påbörjas. Tydliga krav på innehåll och kvalitet är därmed inte 
styrande. En bättre framförhållning i planeringen inför upphandlingar är även 
av vikt för att kunna säkerställa att rätt kompetens finns på plats i förstudie- och 
upphandlingsarbetet. Exempelvis har affärsförvaltare endast i begränsad om-
fattning deltagit i förstudien av pendeltågstrafiken.   
 
Nämnden följer löpande upp befintliga avtal, exempelvis kopplat till mål kring 
resenärsnöjdhet och punktlighet. Systematiska dokumenterade utvärderingar av 
befintliga avtal i sin helhet eller över en längre period vad gäller kostnadseffek-
tivitet, måluppfyllnad och avtalsuppföljning har inte genomförts på de grans-
kade områdena. I de granskade förstudierna inför upphandling framgår i varie-
rande omfattning erfarenheter från befintliga avtal. Den erfarenhetsåterföring 
som sker inom ramen för en förstudie är muntlig och i hög grad personbero-
ende.  
 
Revisionen bedömer att trafiknämnden generellt behöver säkerställa att erfa-
renheter från befintliga avtal tas till vara i kommande avtal genom att befintliga 
avtal utvärderas vid bestämda tillfällen och att utvärderingarna dokumenteras. 
Dokumenterade erfarenheter ökar spårbarheten, minskar sårbarheten vid per-
sonalförändringar och ökar möjligheten till systematiska förbättringar. Revis-
ionen bedömer att trafiknämnden även bör följa upp och utvärdera förstudiear-
betet bland annat i syfte att förstudierna ska bli bättre underlag till upphand-
lingen.  
 
Revisionen noterar att det i de granskade förstudierna inte utretts hur den lö-
pande förvaltningen av det kommande avtalet ska ske, exempelvis hur uppfölj-
ning ska organiseras och vilken information som måste säkerställas samt vilket 
systemstöd som behövs. I de granskade förstudierna för busstrafik och för fas-
tighetsförvaltning nämns exempelvis inte de problem som funnits kring 
systemstöd för uppföljning av antalet betalande resande respektive för under-
hållssatsningar i SL:s fastigheter. Revisionen bedömer att detta perspektiv bör 
ingå i ett tidigt skede för att inte riskera att leda till att befintliga problem över-
förs i nya avtal. 
 
Revisionen bedömer att nämndens styrning av kvalitet och kostnader i och med 
införandet av så kallade funktionsavtal förändrats, det vill säga avtal där leve-
rantören/trafikutövaren ges ett helhetsansvar utifrån vissa övergripande krav. 
Det är positivt att funktionsavtal med rörlig ersättning till viss del utretts, men 
det behövs ytterligare kunskap och erfarenhetsåterföring kring risk- och ansvar-
fördelning, förekomsten av tilläggsavtal samt hur uppföljningen fungerat.   
 
Rekommendationer: 

• Trafiknämnden bör säkerställa att viktiga förutsättningar som påverkar 
en upphandling i god tid är identifierade och utredda samt beslutade 
exempelvis genom långsiktig förstudieplanering med tydlig koppling 
till kommande upphandlingar. 

• Trafiknämnden bör systematiskt genomföra och dokumentera utvärde-
ringar av ingångna avtal vad gäller bland annat kostnader och kvalitet, i 
syfte att öka möjligheten till ständiga förbättringar.  
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2 Utgångspunkter för granskning 

 Motiv till granskningen 2.1
Trafiknämnden är en beställarorganisation som styr kollektivtrafiken genom 
avtal. Under 2013 tecknades avtal motsvarande cirka 21 mdkr och 2014 mot-
svarande cirka 12 mdkr. Under 2015 ska bland annat ett nytt tioårigt avtal för 
pendeltågstrafik, som totalt uppskattas omfatta cirka 35 mdkr, tecknas.  
 
Arbetet med att ta fram trafikavtal involverar i princip alla delar av förvaltning-
ens organisation, vilket ställer stora krav på samordning och styrning. Tidigare 
granskningar har visat att ansvar och roller i affärsprocessen inte är tydliga 
samt att samarbetet mellan avdelningarna inte alltid fungerar som avsett. Det 
finns en risk att befintliga avtal inte utvärderas, varken löpande eller samlat, 
och att dessa erfarenheter därför inte återförs till kommande upphandlingar 
eller avtalsförvaltning på ett systematiskt sätt. Det kan i sin tur medföra att 
eventuella brister i befintliga avtal överförs i nya avtal.  
 
Trafiknämnden har under de senaste åren strävat efter att ställa funktionsinrik-
tade krav i avtal. I framför allt de senare bussavtalen har också en hög grad av 
rörlig ersättning avtalats. Funktionsinriktad kravställning och rörlig ersättning 
medför möjligheter, men också utmaningar och risker. Exempelvis förändras 
beställarrollen vad avser riskfördelning mellan trafikutövare/leverantör och 
nämnden samt nämndens möjlighet till kontroll.  
 
Mot bakgrund av ovan nämnda risker och den stora andel av verksamheten som 
är styrd av avtal har revisionen granskat hur nämnden styr arbetet så att stän-
diga förbättringar tas till vara i nya avtal. 

 Revisionsfråga 2.2
Den övergripande revisionsfrågan är: Leder trafiknämndens arbete med fram-
tagande av nya avtal till att erfarenheter för ständiga förbättringar tas till vara?  
 
Följande underliggande revisionsfrågor finns: 

• Är ansvar, roller med behov av samordning i arbetet inför nya avtal 
tydliggjorda?  

• Hur hanteras uppföljning och utvärdering av avtal för att nå ständiga 
förbättringar i nya avtal? 

• Hur har övergången till funktionsavtal påverkat möjligheten att styra 
kvalitet och kostnadseffektivitet?  

 Avgränsning 2.3
Granskningen har ett fokus på trafiknämndens ansvar för styrningen genom 
trafikavtal och har avgränsats till arbetet inför en upphandling, särskilt förvalt-
ningens arbete med förstudier. De områden som särskilt granskats är pendel-
tågstrafik (E24), busstrafik till Södertälje Nykvarn (E27) och till Södertälje, 
Järfälla och Upplands-Bro (E28), fastighetsförvaltning (UH2014) samt kund-
tjänst.  
 
Själva upphandlingen, det vill säga framtagande av förfrågningsunderlag och 
tecknande av avtal, granskas i ett annat projekt under 2015 Projekt 3/2015 
Upphandling inom kollektivtrafiken. Samordning av granskningen har skett 
mellan projekten.  
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Revisionen har i tidigare granskningar konstaterat att trafiknämnden och SL till 
stora delar har samma uppdrag och att revisionsansvaret därför till största delen 
inte kan särskiljas. Det innebär att slutsatser och rekommendationer riktar sig 
till trafiknämnden, men att SL:s styrelse i enlighet med aktiebolagslagen och 
ägardirektiv har ett kvarvarande ansvar i vissa avseenden. I detta fall är det SL 
som tecknar trafikavtalen, och som äger fastigheter och fordon, som sedan för-
valtas av trafiknämnden. 

 Bedömningsgrunder 2.4
• Enligt Trafikförsörjningsprogrammet, som är antaget av landstingsfull-

mäktige (2012) ska trafiken planeras och utföras med inriktning mot ökad 
kostnadseffektivitet. 
 

• Kontraktsuppföljning – Säkerställ goda affärer genom att följa upp, 
Vägledning från Kammarkollegiet, 2015. ”Best practice” för myndig-
heters uppföljning av upphandlingsverksamheten. Vägledningen be-
skriver vad uppföljningen syftar till och att den bör dokumenteras. En pro-
fessionell upphandlarorganisation är enligt Kammarkollegiet beroende av 
att de olika kompetenser som behövs i en upphandling tillhandahålls för att 
skapa en bra affär. Det kan handla om en rad olika specialistkompetenser 
för varje upphandling, som specialister på de tjänster som ska upphandlas, 
experter på avtal och juridiska aspekter etc. Det förutsätter att affärsproces-
sen analyserats utifrån de olika kompetenser som kommer att behövas och 
att det finns en genomtänkt strategi så att upphandlingen kan hanteras ef-
fektivt.  

 
Enligt Kammarkollegiet bör uppföljning av avtal vara en integrerad process 
med den totala inköpsprocessen. Enligt Kammarkollegiet behöver en upp-
handlande organisation säkerställa att erfarenheter finns utvärderade och 
dokumenterade så att personalavgångar inte är liktydigt med kompetensför-
luster. Kunskapen ska inte vara kopplad till enskilda personer. 
 
Enligt Kammarkollegiet bör parallellt med att kraven i avtal utformas och 
formuleras ett arbete ske kring hur kraven ska följas upp. Det bör ske en 
avvägning kring önskemål att ställa krav och möjligheten att följa upp dem. 
 

• Konkurrensverket anger1 att det krävs att den upphandlande myndigheten 
tar ett strategiskt grepp om inköpsprocessen, från behovsanalys och mål-
sättning till uppföljning. En lyckad upphandling förutsätter en tydlig stra-
tegi och grundliga förberedelser.  

 
• SKL:s uppföljningsguide anger att uppföljning och utvärdering ska bidra 

till att se över om åtgärder behöver vidtas vad gäller förutsättningarna för 
verksamheten. Det kan handla om upphandlingskrav, ersättningsmodeller, 
uppdragsbeskrivningar, uppföljningsmetoder eller annat som kan behöva 
ses över och justeras. 

 Metod 2.5
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Trafik-
nämndens förstudier inför kommande upphandlingar på de aktuella områdena 
har varit utgångspunkt. Övriga dokument som ingått i granskningen är bland 

                                                      
1 www.kkv.se, se ex: http://www.kkv.se/upphandling/den-goda-affaren/, 2015-04-28 
 

http://www.kkv.se/
http://www.kkv.se/upphandling/den-goda-affaren/
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annat dokument som beskriver förvaltningens affärsprocess och interna utred-
ningar som berör de aktuella områdena. 
 
Inom trafikförvaltningen har representanter för olika delar av affärsprocessen 
intervjuats som förstudieledare, upphandlare, upphandlingsledare och affärs-
förvaltare. Representanter för juridiska sektionen, avdelningen för verksam-
hetsstyrning och ekonomi och program pendeltåg har också intervjuats. Analys 
av dokumenten och intervjuerna har genomförts i syfte att se om förvaltningen 
tar tillvara befintliga erfarenheter inför kommande upphandlingar. En avstäm-
ning har skett med chefen för strategisk utveckling.  
 
Granskningen har genomförts av Emma Cars (projektledare) och Anna Nor-
ding vid revisionskontoret. 

3 Processen för framtagande av avtal 

 Trafiknämndens affärsmodell 3.1
Innan avtal sluts med en leverantör eller en trafikutövare sker omfattande för-
beredelser inom trafikförvaltningen. Processen att ta fram ett nytt avtal har 
förvaltningen definierat i en affärsmodell. Affärsmodellen finns dokumenterad 
i affärsstrategin2 och omfattar hela affärens livscykel; från tidiga skeden med 
strategisk planering till senare delar med avtalsuppföljning och erfarenhetsåter-
föring.  
 
Arbetet med en upphandling och ett nytt avtal involverar i princip alla delar av 
trafikförvaltningens organisation. Inledningsvis tas en förstudie fram vilken 
genomförs av avdelningen för strategisk utveckling. I vissa fall föregås förstu-
dien av en behovsanalys (tidigare kallad idéstudie), som syftar till att utreda om 
det finns ett behov.3 I förstudien definieras vad det är som ska göras och en 
ersättningsmodell tas fram. När trafiknämnden beslutar om en förstudie får 
förvaltningen samtidigt i uppdrag att ta fram ett förslag för genomförande av 
upphandlingen. I nästa led beslutar nämnden om att genomföra upphandlingen 
genom ett så kallat anskaffningsbeslut. Anskaffningsbeslutet är startpunkten för 
avdelningen för projekt och upphandlings arbete med att författa förfrågnings-
underlag, genomföra upphandlingen och teckna avtal. När upphandlingen är 
färdig och det finns ett avtal att förvalta överlämnas det till trafikavdelningen 
för löpande uppföljning. Denna ansvarsfördelning mellan de respektive avdel-
ningarna finns beskriven i bland annat Handbok för studier4. 
  
För att samla erfarenheter och underlätta överlämningarna och samarbetet mel-
lan de tre avdelningarna bildas inför större upphandlingar en projektgrupp un-
der såväl förstudie- som upphandlingsarbetet. I projektgruppen ingår personal 
från alla tre avdelningarna men även andra delar av organisationen finns repre-
senterade, som sektion juridik och avdelningen för verksamhetsstyrning och 
ekonomi. Förstudien och upphandlingsarbetet inför avtal leds formellt av en så 
kallad sponsor5 och en styrgrupp som ansvarar för projektet och dess slutresul-
tat samt fattar avgörande inriktningsbeslut.  
                                                      
2 Trafikförvaltningens affärsstrategi – för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län, 
2013-03-04, SL-2013-00545 
3 Begreppen är de som gäller per augusti 2015. Under 2016 uppger trafikförvaltningen att begrep-
pen kommer att ses över för att anpassas till landstingets investeringsstrategi. 
4 Handbok för studier – att genomföra behovsanalyser, förstudier och programstudier. Utgåva 2.0 
daterad 2014-10-22, uppdaterad 2015-06-08. 
5 En sponsor kan beroende på upphandlingens storlek vara exempelvis sektionschef, avdelnings-
chef eller en av de tre så kallade sponsorer som har övergripande ansvar för program och projekt. 
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Det är inte tydligt om det är avdelningen för strategisk utveckling som ska 
identifiera ett strategiskt behov genom att planera för och inleda en förstudie 
eller om det är trafikavdelningens ansvar att göra det i samband med att exem-
pelvis ett avtal ska gå ut. Granskningen visar att processen inför upphandling 
försenats inom flera områden. Granskningen visar även att det i flera av de 
granskade områdena har saknats personalresurser i samband med förstudie- och 
upphandlingsarbetet (se vidare avsnitt 5, 6 och 8). 
 
Av granskningen framkommer att det inte finns en aktuell upphandlingsplan6, 
varken för 2015 eller på längre sikt. Det finns inte heller en samlad långsiktig 
planering av behov av förstudier. Av verksamhetsplanen 2015 framgår vilka 
förstudier som ska göras under året. Viss planering framkommer också av inve-
steringsplanen. Enskilda anställda har på eget initiativ tagit fram en planering 
för de största driftsaffärerna som används som internt underlag. Andra typer av 
affärer än de största driftaffärerna ingår inte i planerna vilka heller inte är for-
mellt behandlade.  

 Förstudien 3.2
Av trafikförvaltningens handbok för studier framgår övergripande information 
om vad en förstudie ska innehålla. Av handboken framgår dock inte vad avdel-
ningen för strategisk utveckling ska utreda inom ramen för förstudien och vad 
som kan lämnas åt upphandlingssektionen att utreda inom ramen för upphand-
lingsprojektet. Det innebär att tidsramarna för den kommande upphandlingen 
avgör hur långt en förstudie kommer, snarare än krav på innehåll. Därmed blir 
förstudiernas omfattning och innehåll beroende av i hur god tid innan upphand-
lingen de påbörjas.  
 
Avdelningen strategisk utveckling har under 2015 påbörjat arbetet med en in-
tern lathund för affärsutveckling. Den ska förtydliga kraven på affärsförstudier 
och ge mer detaljer än vad handboken gör. 
 
Av handboken framkommer att det är av vikt att trafikavdelningen, som följer 
upp avtalen, involveras för att beskriva nuläge och formulera krav. Gransk-
ningen visar att den erfarenhetsåterföring som sker från trafikavdelningen av 
befintligt avtal till största delen är muntligt baserad. Vissa erfarenheter doku-
menteras i förstudien, men omfattningen varierar beroende på förstudie.  
 
Av handboken framgår vidare att affärsstrategin ska vara vägledande för vilka 
perspektiv och lösningar som ska studeras i förstudien. Förvaltningens riktlin-
jer, exempelvis riktlinjer för trafikaffärer, ska utgöra planeringsförutsättning. 
Utvecklingsplaner för respektive trafikslag ska vara styrande för hur förstudi-
erna ska utformas och ska användas om underlag för att förstå bakgrund och 
möjliga framtidsscenarier. Förvaltningsplaner för fastigheterna ska i sin tur 
vara verktyg i arbetet med att säkerställa att trafikens infrastruktur har funge-
rande drift, säkerhet och värde över tid och ge information till förstudierna om 
identifierade åtgärder och behov av åtgärder och reinvesteringar. Revisionen 
konstaterar att utvecklingsplaner per trafikslag ännu inte finns framtagna. För-
valtningsplaner finns framtagna för flertalet förvaltningsobjekt men är av varie-
rande kvalitet. Exempelvis visar granskningen att de inte innehåller den in-
formation till förstudierna om pendeltågstrafik och fastighetsförvaltning om 
identifierade åtgärder och behov av reinvesteringar som är avsikten. 
                                                      
6 Behovet av en upphandlingsplan granskas i landstingsrevisorerna rapport nr 3 Upphandling inom 
kollektivtrafiken 
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Inom ramen för en förstudie görs en förkalkyl. Under anbudsfasen görs skugg-
kalkyler. Efterkalkyler ska göras efter att avtal tecknats. Av granskningen 
framkommer att förkalkyler genomförs efter att ersättningsmodell föreslagits. 
Kostnadseffektiviseringar ingår som regel inte i kalkylerna, istället är utgångs-
punkten samma kostnad som i befintligt avtal fast uppräknad. Simuleringar 
med olika ersättningsmodeller inom förstudiens kalkyler, exempelvis utifrån 
olika resandeprognoser, genomförs i specifika fall men inte som regel. Det 
saknas också nyckeltal som möjliggör jämförelse mellan trafikslagen. 
 
Avdelningen för verksamhetsstyrning och ekonomi arbetar med att utveckla 
kalkylerna i förstudie- och upphandlingsarbetet. Bland annat ska nyckeltal 
sammanställas på ett mer systematiskt sätt för att ge underlag inför en upphand-
ling om vad som är kostnadsdrivande i befintliga avtal.  
 
Av granskningen framkommer att det i dagsläget inte finns några indikatorer 
kopplade till målet om kostnadseffektivitet i trafikförsörjningsprogrammet. 
Utveckling av nyckeltalen ska, enligt förvaltningen, ingå i det reviderade trafik-
försörjningsprogrammet som ska fastställas under 2017.  
 
För varje avtal sammanställer förvaltningen löpande nyckeltal för att följa ut-
vecklingen, exempelvis kring punktlighet, nöjdhet och inställda turer. Under 
det senaste året har förvaltningen också påbörjat regelbunden uppföljning av 
ekonomin per större avtal. Förvaltningen har också inlett ett arbete kallat stra-
tegisk affärsuppföljning som syftar till att på en övergripande strategisk nivå 
löpande följa upp effekter av de största och mest strategiska driftsaffärerna 
över tid. 
 
Systematiska dokumenterade utvärderingar av befintliga avtal i sin helhet eller 
över en längre period vad gäller kostnadseffektivitet, måluppfyllnad och av-
talsuppföljning har emellertid inte genomförts på de granskade områdena. I de 
granskade förstudierna inför upphandling framgår i varierande omfattning erfa-
renheter från befintliga avtal. Den erfarenhetsåterföring som sker inom ramen 
för en förstudie är muntlig och i hög grad personberoende. 
 
Affärsprocessen i sin helhet eller förstudiearbetet har inte utvärderats. Efter 
varje genomförd upphandling skrivs dock en kort upphandlingsrapport som 
summerar erfarenheter från upphandlingen. 

 Bedömning 3.3
Enligt Konkurrensverket7 krävs att den upphandlande myndigheten tar ett stra-
tegiskt grepp om inköpsprocessen (affärsprocessen), från behovsanalys och mål 
till uppföljning. Revisionen konstaterar att det saknas en samlad och formell 
förstudieplanering på lång sikt, vilket är en förutsättning för att kunna agera i 
enlighet med Konkurrensverkets utgångspunkt. Av en långsiktig förstudiepla-
nering bör det framgå vilken eller vilka förstudier/utredningar som ska genom-
föras, och när i tiden, för att utgöra underlag till en upphandling. 
 
Revisionen bedömer att det finns en övergripande ansvarfördelning mellan 
avdelningarna men att det saknas ett sammanhållande perspektiv som säkerstäl-
ler att processen initieras i tid.   
 
                                                      
7 www.kkv.se, se ex: http://www.kkv.se/upphandling/den-goda-affaren/, (2015-04-28) 
 

http://www.kkv.se/
http://www.kkv.se/upphandling/den-goda-affaren/
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Enligt Kammarkollegiet och Konkurrensverket är förutsättningarna för en 
lyckad upphandling en tydlig strategi och grundliga förberedelser där det säker-
ställs att kompetens finns tillgänglig och att utvärderingar har genomförts. 
Kunskapen ska inte vara kopplad till enskilda personer. Revisionen bedömer att 
nämnden idag inte arbetar helt i linje med detta. Det är positivt att det finns ett 
omfattande samarbete mellan avdelningarna men erfarenhetsåterföringen är till 
stor del personberoende och finns inte dokumenterad. Det medför en ökad sår-
barhet vid exempelvis personalförändringar. 
 
Revisionen bedömer även att trafiknämnden bör följa upp förstudiearbetet, 
bland annat i syfte att förstudierna ska bli bättre underlag till upphandlingen. 
Det behövs även utvärderingar på en mer detaljerad nivå, exempelvis av hur 
kalkylarbetet fungerar och kan utvecklas. Revisionen anser att det är positivt att 
ett ökat fokus finns på att utveckla kalkyler i förstudien, samt ta fram indikato-
rer på kostnadseffektivitet.   

4 Erfarenheter av funktionsavtal 

 Kostnadskontroll och effektivitet i avtal  4.1
Enligt trafikförsörjningsprogrammet, som är antaget av landstingsfullmäktige 
2012, ska trafiken planeras och utföras med inriktning mot ökad kostnadseffek-
tivitet. De senaste åren har trafiknämndens avtal i allt större utsträckning ut-
formats som funktionsavtal vilket enligt affärsstrategin förväntas ge en ökad 
kostnadseffektivitet och bättre kvalitet. Funktionsavtal innebär att leverantö-
ren/trafikutövaren ges ett helhetsansvar och att förvaltningen blir en än mer 
renodlad beställare. I affärsstrategin framgår att förvaltningen ska eftersträva en 
ökad grad av funktionsinriktad kravställning bland annat utifrån leverantörs-
marknadens kapacitet och förmåga. Huvudinriktningen i affärerna ska enligt 
strategin vara att ansvar förskjuts från trafikförvaltningen till leverantö-
ren/trafikutövaren samtidigt som trafikförvaltningen genom kravställning fort-
farande är ansvarig för hur tjänsten levereras.  
 
Under de senaste åren har nämnden upphandlat ett antal bussavtal där en ny 
ersättningsmodell används, VBP. VBP-avtal är en form av funktionsavtal där 
ersättningen till trafikutövaren baseras på Verifierande Betalande Påstigande, 
det vill säga antalet resenärer som uppvisar giltig biljett. Förvaltningen har 
under 2015 gjort en utredning av VBP-modellen8. Utredningen syftar till att 
öka förståelsen för hur VBP-modellen fungerar och vilka effekter den gett på 
trafiken, resenärerna, kostnaderna och intäkterna.  
 
Av VBP-utredningen och intervjuer framgår att det är svårt för förvaltningen 
att göra kostnadsbesparingar och kontrollera kostnaderna inom ett VBP-avtal. 
Incitamenten i avtal går ut på att få trafikutövare att verka för att fler ska resa, 
men kostnaderna för trafiknämnden stiger ju fler som reser. I ett produktionsav-
tal (i motsats till ett VBP-avtal) kan trafikförvaltningen dra ner trafik om bud-
geten så kräver. Enligt VBP-utredningen har det dock i princip aldrig skett 
innan hösten 20159 eftersom det innebär en konflikt med resenärernas och 
kommunernas förväntningar och önskemål. Enligt VBP-utredningen kan trafik-
förvaltningen i VBP-avtalen inte reducera trafik som är lönsam för utföraren 

                                                      
8 Fördjupad utredning VBP (Verifierad Betalande Påstigande) – Ersättningsmodell i trafikaffärer 
TN 2015-0172 
9 Nerdragningen sker inom avtal med produktionsersättning. Dock påverkas avtalen med incita-
ment kopplade till nöjda kunder då kundnöjdheten beräknas sjunka. 
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och populär för resenärerna, vilket är den trafik som inom ett VBP-avtal är 
mest omfattande. I traditionella produktionsavtal kan trafikförvaltningen lättare 
göra stora kostnadsbesparingar eftersom det i dessa kan vara tvärtom, det vill 
säga att det är lågtrafiken som är dyr. Inom VBP-avtal är tanken enligt inter-
vjuer att trafikutövaren själva ska föreslå och genomföra effektiviseringar av 
trafiken. 
 
En möjlighet att minska kostnaderna i VBP-avtal är, enligt VBP-utredningen, 
att förbättra förutsättningarna för trafikutövaren, exempelvis genom att till-
sammans med kommunen skapa bättre framkomlighet. Sådana större förbätt-
ringar kan göra att priset kan omförhandlas.   
 
Enligt utredningen förutsätter VBP-modellen en aktiv och kompetent trafikutö-
vare, men ställer samtidigt krav på förvaltningens egna leveranser som un-
derlag, statistik, resandeprognoser och tekniska systemstöd för uppföljning. Av 
tidigare granskningar10 framgår att det funnits problem kopplat till VBP-
ersättningen då system har saknats för att beräkna samtliga antal påstigande. 
Revisionen har då bland annat rekommenderat nämnden att försäkra sig om att 
nämndens egna åtaganden i enlighet med ingångna trafikavtal identifieras och 
att det säkerställs att de följs upp.  

 Utvärdering av funktionsavtalens effekter 4.2
Tilläggsavtal skrivs för de flesta av trafiknämndens större avtal som löper över 
en längre period. Till vissa avtal finns en stor mängd tilläggsavtal. Hur många 
tilläggsavtal beror bland annat på avtalets komplexitet, längd och eventuella 
omvärldsförändringar. Vissa tilläggsavtal tillkommer också i syfte att lösa 
otydligheter och tvister i befintliga avtal. Trafikförvaltningen har inte samman-
ställt och utvärderat vilka typer av tilläggsavtal som tecknats kring olika avtal. 
Exempelvis är det inte klarlagt om befintliga funktionsavtal lett till andra typer 
av tilläggsavtal, exempelvis på grund av att nya gränsdragningsfrågor uppstått.  
 
Enligt VBP-utredningen har funktionsavtal med VBP lett till ökad kostnadsef-
fektivitet och att intäktssäkringen ökat. Det saknas dokumenterade utredningar 
och analyser av om funktionsavtal generellt, bland annat på avtal utan VBP, lett 
till större kostnadseffektivitet och bättre kvalitet.  
 
Enligt utredningen är VBP i viss mån fortfarande en ny modell och trafikför-
valtningen har ännu inte fullt ut skapat en samsyn internt kring modellens 
funktion och förutsättningar. Förvaltningen kan enligt utredningen också bli 
bättre på att fördela riskerna i avtalen så att förvaltningen får ut högsta möjliga 
kvalitet. Utredningen konstaterar att nästa steg bör vara att ytterligare analysera 
avtalen, samt vidareutveckla resonemangen kring ansvar och riskfördelning. 
 
Ökad förskjutning av ansvaret för tjänstens innehåll till leverantören ställer 
enligt nämndens affärsstrategi andra krav på förvaltningen, som måste anpassa 
sina arbetssätt och rutiner för uppföljning av avtalet. Av ett flertal intervjuade 
framförs att denna omställning varit svår, men att utbildning och anpassning av 
rollen pågår. Revisionens granskning visar också att både marknaden och tra-
fikförvaltningen i vissa avseenden inte förefaller ha varit mogen för det funkt-
ionsansvar som avtalats (se ex. avsnitt 5).  

                                                      
10 Se exempelvis landstingsrevisorernas Årsrapport 2014, RK 201402-0005 och Årsrapport 2013, 
RK 201305-0033 



 

Revisionskontoret 2015-10-27 

 

13 

 Bedömning 4.3
Enligt SKL:s uppföljningsguide ska uppföljningar och utvärderingar göras för 
att se över om åtgärder behöver vidtas, till exempel avseende ersättningsmo-
dell. Revisionen anser att det är positivt att effekter av VBP-avtal till viss del 
utretts. Revisionen bedömer att nämnden ytterligare bör utvärdera vad över-
gången till funktionsavtal lett till vad gäller möjligheter till förbättrad kostnads-
effektivitet och kvalitet. Det finns också ytterligare aspekter av funktionsavta-
len som bör utredas, exempelvis om det finns gemensamma erfarenheter i avta-
len vad gäller risk- och ansvarfördelning, förekomsten av tilläggsavtal samt hur 
uppföljningen har fungerat11.   
 
Revisionen bedömer att det är av vikt att avdelningen för strategisk utveckling 
och trafikavdelningen i hög grad samarbetar för att uppmärksamma möjligheter 
till att sänka kostnaderna i VBP-avtal genom effektiviseringar och utveckling, 
exempelvis vad gäller framkomlighet, under löpande avtal.  

5 Nytt avtal för kundtjänst 

 Kundtjänst 5.1
Kundtjänst är den funktion i kollektivtrafiken som besvarar frågor och tar emot 
och sammanställer synpunkter från resenärer.  
 
I mars 2014 beslutade trafiknämnden att godkänna förstudie om upphandling 
av kundtjänstleverantör som grund för framtagande av anskaffningsbeslut.12 I 
april 2014 beslutade nämnden om anskaffning och att påbörja upphandling av 
ny kundtjänstleverantör. Kontraktet beräknas vara värt cirka 325 mnkr (under 
en avtalstid på fem år). Då processen försenats användes möjligheten att för-
länga det befintliga avtalet med fem månader. I det förlängda avtalet reglerades 
hur överlämningen från befintlig leverantör till ny ska genomföras. Under 2015 
har tilldelningsbeslut tagits och driftstart för den nya leverantörens arbete plan-
eras till oktober 2015. 
 
Förstudien genomfördes av en konsult på uppdrag av trafikavdelningen, inte 
avdelningen för strategisk utveckling som vanligtvis håller i förstudier. Enligt 
intervjuer var det en praktisk lösning då avdelningen för strategisk utveckling 
inte hade tillgängliga resurser.  
 
I förstudien har erfarenheter från befintligt avtal tagits tillvara genom intervjuer 
med förvaltaren av befintligt avtal. En fullständig systematisk och dokumente-
rad utvärdering av avtalet har inte genomförts även om ett flertal erfarenheter 
från befintligt avtal framkommer i förstudien. 
 
Av förvaltningens förstudie framgår att nuvarande avtal baseras på en i bran-
schen ovanlig ersättningsmodell som innebär att leverantören får betalt utifrån 
förutbestämda prognoser. Ersättningen är halverad för ärenden som överskrider 
och underskrider prognosen. Då vitet för att inte ta hand om ärenden är lägre än 
den halverade ersättningen innebär modellen att det inte finns incitament för 
leverantören att bemanna för att ta hand om ärenden över prognosen. Service-
nivån har enligt förstudien sänkts under avtalet. Av förstudien framgår vidare 
                                                      
11 Revisionen har tidigare rekommenderat trafiknämnden att se till att arbetet med uppföljning av 
trafikavtal, i sin helhet och per avtal utvärderas, se landstingsrevisorerna, Årsrapport 2014, RK 
201403-0033 
12 Beslutet villkorades med att underlaget kompletterades med förslag till hur fler personer med 
funktionsnedsättning ska kunna arbeta inom kundtjänstverksamheten. 
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att riskfördelningen i avtalet varit ofördelaktig för trafiknämnden och att mål-
sättningen med avtalet inte varit mätbart och kunnat följas upp. Genom att i 
kommande avtal ändra ersättningsmodellen, bland annat så att leverantören får 
full ersättning även vid volymer högre än prognos, ska förvaltningen komma 
till rätta med de identifierade bristerna. I förslag till nytt avtal räknar förvalt-
ningen med att sänka kostnaderna för kundtjänst. Det tidigare avtalet omfattade 
cirka 80 mnkr per år medan det nya beräknas omfatta cirka 65 mnkr per år.  
 
Både det befintliga avtalet och det föreslagna nya avtalet är funktionsavtal, det 
vill säga leverantören ges ett helhetsansvar och en större frihet i utförandet av 
tjänsten. Granskningen visar att entreprenören inte tog det helhetsansvar som 
var tänkt i befintligt avtal och förvaltningen inte heller ställde krav på det. En-
ligt intervjuer var varken marknaden eller förvaltningen redo för den typ av 
funktionskrav som ställdes när det nuvarande avtalet började tillämpas. I för-
studien anges att det finns ett behov av att i förfrågningsunderlaget tydliggöra 
vad som avses med funktionsinriktad kravställning då outsourcing av kund-
tjänst inom offentlig marknad fortfarande är i sin linda.  
 
Av förstudien framkommer att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller hur 
avtalet följts upp. Exempelvis avseende hur kundsynpunkter bearbetas och 
systemstöd för detta. Hur uppföljningen i det kommande avtalet ska gå till, 
exempelvis vad som krävs i form av system, metoder och resurser har inte ut-
retts. 

 Bedömning  5.2
Att följa upp och utveckla avtal är av vikt för att säkerställa goda affärer enligt 
Kammarkollegiet. Revisionens granskning har visat att förvaltningens förstudie 
fångar ett flertal erfarenheter av det befintliga avtalet. Förstudien utgör därmed 
delvis en dokumenterad utvärdering av befintligt avtal. En systematisk och 
dokumenterad utvärdering av avtalet i sin helhet, inklusive hur uppföljningen 
av avtalet fungerat och uppföljningsmetoder, har inte genomförts.   
 
Revisionen konstaterar vidare att planeringen och genomförandet av förstudien 
och upphandlingen inte genomförts så att det befintliga avtalet, som enligt för-
studien lett till ökade kostnader för trafiknämnden, kunde avslutas istället för 
att förlängas.  

6 Nya avtal för fastighetsförvaltning  

 UH 2014 6.1
I november 2013 beslutade trafiknämnden att godkänna förstudierapport om 
fastighetsförvaltning (UH 2014) och dess inriktning som grund för framtagande 
av anskaffningsbeslut och genomförande av upphandling. Med fastigheter av-
ses till största del stationer och depåer, med tillhörande hissar och rulltrappor.13 
Av förstudien framgår att befintliga avtal för fastighetsförvaltning löper ut un-
der 2015 respektive 2016 och att en upphandling bör påbörjas senast under 
2014. 
 
Processen har emellertid dragit ut på tiden och möjligheten att förlänga befint-
liga avtal har under 2015 använts. Anledningen till förseningen är, enligt inter-

                                                      
13 UH 2014 är samlingsnamnet på ett antal avtal för förvaltning av fastigheter. I tidigare avtal har 
pendeltågens fastigheter ingått, dessa faller nu emellertid inom ramen för upphandlingen av pen-
deltågstrafik E24.  
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vjuer, att det inte fanns någon som kunde leda upphandlingsprojektet när för-
studien var klar. Sektion upphandling deltog inte i förstudiearbetet, enligt för-
valtningen på grund av resursbrist, och samarbete mellan avdelningarna har 
därmed inte skett enligt affärsstrategin. Under våren 2014 togs en konsult in för 
att leda arbetet med upphandlingen. 
 
I april 2015 beslutade nämnden att återremittera förslag till anskaffningsbeslut 
avseende upphandling av fastighetsförvaltning UH 2014. Som skäl angavs 
bland annat att det i underlaget inte är tydligt hur de föreslagna upphandlingar-
na ger en bättre kvalitet, hur det i sin tur hänger ihop med kostnadsutvecklingen 
och möjligheten att utveckla fastigheterna. Det framfördes också att lärdomar 
som dragits av nuvarande och tidigare avtal inte framgår. Med en förnyad kal-
kyl beslutade nämnden i maj 2015 att genomföra upphandlingen. Kontraktet 
beräknas vara värt cirka 4,8 mdkr. Avtalen har en löptid på tio år med driftstart 
i februari 2017.  
 
Det finns ingen dokumenterad utvärdering av de nuvarande avtalen vad gäller 
avtalens effekter och erfarenheter från avtalsuppföljningen. Inom ramen för 
förstudiearbetet har förvaltare av befintliga avtal muntligen gett synpunkter. 
Erfarenheterna framgår dock endast i begränsad omfattning av förstudien. Av 
det förnyade underlaget till anskaffningsbeslut framgår kort övergripande lär-
domar från befintliga avtal, exempelvis att ansvarfördelningen mellan trafik-
förvaltningen och leverantörerna varit otydlig och att detta lett till justeringar i 
föreslagen avtalssammansättning.  
 
I förstudien anges att möjliga affärsinriktningar påverkas av organisationens 
utformning och tvärtom. Hur förvaltningen av avtalet hittills har fungerat, och 
hur det ska fungera, berörs inte i förstudien. Det anges exempelvis inte om 
metoder, organisation eller systemstöd för uppföljning behöver justeras med 
anledning av de nya avtalen. Någon samlad riskanalys och riskhantering har 
inte genomförts inom ramen för förstudien.  
 
I granskningen har ett antal problem och risker inför upphandling och förvalt-
ning av kommande avtal identifierats. Ett exempel är att information och 
dokumentation om fastigheterna som ska underhållas inte är tillräcklig. Det 
framgår av trafikförvaltningens förstudie att det redan vid upphandlingen av 
befintliga avtal ”…fanns uppenbara brister man inom SL var medveten om så 
som vilka underlag och vilken information som fanns om anläggningen…”14. 
Detta medför en risk att tänkbara anbudsgivare gör ett påslag i anbuden då de 
inte känner till skicket på de fastigheter de ska ansvara för att underhålla. Inom 
upphandlingsprojektet, i syfte att minska riskpåslaget, har vissa inventeringar 
av status på fastigheter och anläggningar genomförts med hjälp av konsult.       

 Tidigare utredningar om fastighetsförvaltning 6.2
Trafikförvaltningen har under de senaste åren genomfört ett antal utredningar 
kring bristfällig teknisk dokumentation och information. Med teknisk informat-
ion avses information som beskriver en produkts, en anläggnings, ett systems 
eller en komponents konstruktion, funktionalitet, underhåll och nyttjande. I en 
rapport från 200815 nämns exempelvis att avsaknad/bristande aktualitet i tek-
nisk information orsakar en årlig kostnad på minst 20-40 mnkr. I en utredning 
från internrevisionen 2011 bedömdes att kostnaderna kan vara ännu större16. 
                                                      
14 Beslut om förstudie avseende fastighetsförvaltning (UH2014), SL-ö2013-01269, s. 34. 
15 Teknisk dokumentation - Förstudierapport" SL-2009-115833 
16 Trafikförvaltningens internrevision, SL-2010-35802, 2011 
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Under 2012 granskade revisionen fastighetsunderhållet och rekommenderade 
nämnden att komma till rätta med det släpande fastighetsunderhållet och bris-
tande dokumentation och uppföljning.17 Under 2013 genomförde förvaltningen 
en förstudie om teknisk information och dokumentation. I juni 2014 genom-
förde ett konsultföretag en analys av investeringsprocessen som bland annat 
konstaterade att förvaltningen saknar nödvändig kompetens för att agera som 
långsiktig ägare och förvaltare av infrastrukturen och att en stor del av doku-
mentationen och kompetensen rörande anläggningen finns hos konsulter och 
leverantörer.18 I maj 2015 har förvaltningen ytterligare kartlagt hanteringen av 
teknisk information och dokumentation i en fördjupad förstudie.19  
 
Utredningarna slår fast att tillgången till teknisk information och dokumentat-
ion påverkar kvalitet, säkerhet och kostnader. Bristande underlag leder till att 
leveranser och avtal blir sämre, att stora resurser måste tas i anspråk för att 
verifiera gällande handlingar vid varje förfrågning för att fastslå vilket status-
läge som är aktuellt och att underhåll av fordon och anläggningar blir eftersatt.  
 
Trafikförvaltningens fastighetssystem används inte för dokumentation av fas-
tigheternas skick och åtgärder i alla anläggningar som det är meningen och 
fungerar inte som ett uppföljningssystem. Av förvaltningens förstudie framgår 
att det bör ställas krav på att leverantören ska lagra information och doku-
mentation i förvaltningens utpekade system. Det framgår emellertid inte vilka 
begränsningar systemet har och hur det kan komma att påverka möjligheterna 
för leverantörerna att dokumentera och förvaltningens förmåga att följa upp 
detta.   
 
Enligt den fördjupade förstudien om teknisk dokumentation från 2015 är an-
ledningen till att nödvändiga förbättringar inte skett att nyckelpersoner inte 
längre finns kvar i organisationen och att omorganisationen 2011 resulterade i 
att frågor som rör teknisk dokumentation och information ramlade mellan sto-
larna. Den fördjupade förstudien konstaterar också ”…att det saknats möjlighet 
och intresse för tydlig överlämning och mottagning av de förbättringsinitiativ 
som funnits i tidigare organisation”20.  
 
Granskningen visar att de förvaltningsplaner som finns för fastigheterna inte 
varit det stöd i förstudien som är avsikten med planerna. Det gäller exempelvis 
hur en fungerande drift, säkerhet och värde över tid säkerställs och vilka behov 
av åtgärder och reinvesteringar som finns.  
 
Enligt trafikförvaltningens ledning är teknisk dokumentation ett fokusområde 
under 2016 för sektion infrastruktur som bildades i samband med att trafikav-
delningen omorganiserades under mitten av 2015.   

 Bedömning 6.3
Granskningen visar att befintliga avtal inte systematiskt utvärderats och doku-
menterats inför att nya ska upphandlas. Av förstudien framgår endast i begrän-
sad omfattning de muntliga erfarenheter som framförts inom ramen för förstu-
diearbetet.  
 
                                                      
17 Landstingsrevisorerna, Rapport nr 10/2011, RK 201108-0067 Underhållsverksamheten i kollek-
tivtrafiken,  
18 PWC, Granskning av trafikförvaltningens projekt- och programstyrning, med utgångspunkt i 
signalsystemsprojekt, 2014-06-14, 
19 Fördjupad förstudie teknisk dokumentation, 2015-05-29, dnr 412439 
20 Fördjupad förstudie Teknisk dokumentation, sid 17, dnr 412439, daterad 2015-05-29 
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Revisionen konstaterar att det trots att brister uppmärksammats i fastighetsför-
valtningen under en längre period i ett antal rapporter, framförallt vad gäller 
dokumentationen av anläggningarna, så har få steg tagits för att förbättra situat-
ionen.  
 
Att viktig dokumentation och information om fastigheterna inte funnits på plats 
inför förstudie- och upphandlingsarbetet, tyder enligt revisionen på att det sak-
nats en systematik i löpande dokumentation av fastigheterna. Planeringen inför 
upphandlingen har heller inte säkerställt att viktiga förutsättningar identifierats 
och utretts i tid. Att planeringen inte varit tillräcklig visar sig också genom att 
möjligheten att förlänga befintliga avtal använts trots att avsikten var att säga 
upp dem omedelbart då den ursprungliga avtalstiden löpte ut.  
 

7 Nya avtal för busstrafik 

 E27 och E28 7.1
I september 2014 beslutade trafiknämnden att godkänna förstudier om upp-
handling av busstrafiken i Södertälje, Järfälla och Upplands-Bro (E28) samt 
Södertälje och Nykvarn (E27) som grund för framtagandet av anskaffningsbe-
slut. I oktober 2014 beslutade nämnden om anskaffning och att gå vidare med 
en upphandling och i november 2015 beräknas tilldelningsbeslutet vara klart. 
Avtalen omfattar cirka 3-4 mdkr vardera under en avtalstid på tio år inklusive 
option. 
 
De senaste trafikavtalen som tecknats har alla haft en varierande grad av VBP-
ersättning (se avsnitt 4), från 100 procent i E20 till 30 procent eller 50 procent i 
andra avtal21. Förstudierna för E27 och E28 föreslår båda en ersättningsmodell 
med inslag av VBP-ersättning, men i olika omfattning. I E27 föreslås 100 pro-
cent och i E28 30 procent. I förstudierna för E27 och E28 förs ett resonemang 
kring hur stor andel av ersättningen som ska baseras på VBP.  
 
Det framkommer i förstudien att otillförlitliga system är ett område som kan 
leda till riskpåslag i anbudspriset. Av VBP-utredningen22 framgår det att det 
fortfarande finns förbättringspotential i trafikförvaltningens systemstöd, upp-
följning och i sättet att samarbeta för att fullt ut dra nytta av VBP-modellens 
fördelar. Detta är emellertid inget som nämns i förstudierna av E27 och E28.  
 
Av förstudierna framgår inte hur avtalsuppföljningen har fungerat, och inte 
heller hur den ska fungera i kommande avtal och om det innebär några föränd-
ringar i förutsättningarna för uppföljningen. Erfarenhetsåterföringen från be-
fintliga avtal har skett genom att förvaltare av befintligt avtal har deltagit i för-
studie- och upphandlingsarbetet och framfört sina erfarenheter. Det finns ingen 
dokumenterad utvärdering av avtalen inför påbörjande av studien.  
 
I maj 2014 informerades23 nämnden skriftligt om hur trafikstarten fungerat 
inom tre bussavtal (E19, E19B och E20) och hur avtalens måluppfyllelse på ett 

                                                      
21 E19B med driftstart i juni 2011 var det första avtalet som hade en delvis VBP-grundad ersättning 
(50 procent). I E20-avtalet med driftstart i början av 2013 gick förvaltningen längre och avtalade 
100 procent VBP-ersättning. Därefter har E22 med trafikstart augusti 2014 (50 procent VBP) och 
E23 (70 procent VBP) tecknats. 
22 Fördjupad utredning VBP (Verifierad Betalande Påstigande) – Ersättningsmodell i trafikaffärer 
TN 2015-0172 
23 Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal (TN 2014-0068). 
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antal punkter utvecklats. Exempelvis vad gäller nöjda resenärer, utförd trafik 
och trängsel. Förvaltningen planerar ytterligare liknande sammanställningar 
under 2016 av busstrafiken i innerstan (E22) och busstrafiken i Handen, 
Nynäshamn och Tyresö (E23). Förvaltningen avser också att arbeta för att för-
tydliga uppföljning och återkoppling till trafiknämnden som en del i processen 
för affärsförvaltning. Under sommaren 2015 har förvaltningen vidare gett Karl-
stads universitet i uppdrag att bedriva forskningsprojekt på affärerna E19B och 
E20. 
 
I juli 2015 har förvaltningen tagit fram riktlinjer för inköp av varor och tjäns-
ter24 av vilka framgår att förvaltningen ska inventera sin egen förmåga att agera 
underleverantör i de affärer där leverantörens förmåga att genomföra sin leve-
rans är beroende av trafikförvaltningen. Det framgår vidare att detta ska ske 
senast i samband med framtagandet av förstudien. Det framgår också att i de 
fall trafikförvaltningen inte kan garantera en egen/intern leverans ska det över-
vägas om det är lämpligt att ställa sådana krav. 

 Bedömning 7.2
Revisionen bedömer att befintliga avtal inte systematiskt utvärderats och do-
kumenterats. Av studierna framgår inte de muntliga erfarenheter som ligger till 
grund för vald inriktning inför kommande avtal. Revisionen bedömer att detta 
inte är i linje med Kammarkollegiets vägledning om hur en god affär säker-
ställs eftersom det förutsätter att erfarenheter finns utvärderade och dokumente-
rade.   
 
Vidare bedömer revisionen att det finns en risk att de problem som funnits i 
tidigare bussavtal, vad gäller exempelvis förvaltningen av avtalen, systemstöd 
etc., kommer att kvarstå i kommande avtal för E27 och E28. 
 
Revisionen menar att det är positivt att nämnden informerats skriftligt om tra-
fikstart och måluppfyllelse inom några bussavtal och att ytterligare liknande 
sammanställningar planeras.  

8 Nytt avtal för pendeltågstrafiken 

 E24 8.1
Trafikavtalet för pendeltågstrafiken är ett av trafiknämndens största avtal. Un-
der 2016 löper befintligt avtal ut efter en avtalstid på cirka tio år. Det kom-
mande avtalet som också beräknas löpa över tio år bedöms vara värt cirka  
35 mdkr. Beslut om tilldelning planeras till december 2015.  
 
I februari 2014 beslutade trafiknämnden att godkänna idéstudie för trafikavtal 
pendeltågstrafik (E24). I april 2014 beslutade nämnden att godkänna förstudie-
rapporten och dess affärsinriktning som grund för framtagande av anskaff-
ningsbeslut och genomförande av upphandlingen. I juni 2014 beslutade trafik-
nämnden att påbörja upphandlingen av pendeltågsverksamheten. Avtalet löper 
ut i december 2016.  
 
Någon dokumenterad utvärdering av det befintliga avtalet, som summerar ex-
empelvis måluppfyllnad, kostnadseffektivitet, tilläggsavtal och erfarenheter av 
avtalsuppföljningen har inte genomförts. Förvaltare av befintligt avtal har i 
begränsad omfattning, på grund av begränsade resurser, bidragit muntligt med 
                                                      
24 Riktlinjer för inköp av varor och tjänster, 2015-07-02, SL-S-419850 
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erfarenheter i förstudiearbetet. Inom ramen för upphandlingen har förvaltarna 
deltagit i stor utsträckning. Förvaltarna har dock inte haft tillräcklig tid avsatt 
för att delta i förstudie eller upphandling vilket lett till att andra ordinarie upp-
gifter inom avtalsuppföljningen prioriterats ned.  Exempelvis har kontroll av 
trafikutövarens bemanning och intäktssäkring på stationerna inte genomförts 
sedan maj 2015.  
 
Av förvaltningens förstudie framgår inte hur avtalsuppföljningen har fungerat, 
och inte heller hur den ska fungera i kommande avtal och om det innebär några 
förändringar i förutsättningarna för uppföljningen.  
 
Av förstudien framgår att det finns ett flertal större risker som behöver beaktas 
vid avtalsutformning och i inriktningen på det framtida förvaltningsarbetet. De 
risker som nämns är bland annat bristande dokumentation av fordon, och otill-
räcklig fastighets- och infrastrukturförvaltning. Det saknas investerings- och 
reinvesteringsplaner för pendeltågsverksamhetens fastigheter och anläggningar 
som trafikutövaren inom ramen för kommande avtal ska ansvara för att under-
hålla. Detta medför svårigheter för anbudsgivare att uppskatta kommande kost-
nader och en risk för riskpåslag i anbuden. Under upphandlingsarbetet har för-
valtningen, med hjälp av konsult, genomfört vissa kompletterande besiktningar 
i syfte att minska riskpåslag i anbuden. 

 Trafikering på Citybanan och behov av fordon 8.2
I och med att Citybanan öppnar under 2017 förväntas tågtrafiken öka. Det är 
emellertid inte beslutat hur pendeltågstrafiken ska se ut, exempelvis hur ofta 
tågen ska köra och vilka stationer som ska trafikeras. I juni 2015 beslutade 
trafiknämnden att skicka en trafikutredning avseende pendel- och regionaltå-
gens trafikupplägg 2017/201825 i samband med Citybanans öppnande på remiss 
till länets kommuner. En del två av utredningen som ska behandla trafiken fram 
till 2030 är under utarbetande. Av trafikutredningen framgår olika scenarier 
kring framtida trafikering.  
 
Att det inte finns en plan för trafikering fastställd innan upphandling av pendel-
tågstrafik påverkar de risker anbudsgivarna måste planera in vad gäller framför 
allt bemanning. Tätare turer betyder att fler förare behövs och måste utbildas. 
Om det blir glesare trafik eller om Citybanans trafikstart skulle försenas finns 
risken att anbudsgivaren utbildat och anställt för många.  
 
I upphandlingsprojektet har trafikförvaltningen valt att utgå från det scenario 
förvaltningen uppfattar som mest troligt. Avviker beslut om trafikering från 
detta scenario efter att avtalet tilldelats ökar kostnaderna för att förhandla med 
trafikutövaren.  
 
I utredningen avseende pendel- och regionaltågens trafikupplägg framgår att 
om ett beslut tas under tidig höst 2015 om hur trafikökningen ska se ut minskar 
osäkerheterna i förhandlingarna med anbudsgivarna till E24 och trafikförvalt-
ningen har större möjligheter att vara en affärsmässig beställare. Av utredning-
en framgår vidare att motsvarande effekter finns i en rad aktuella busstrafik-
upphandlingar som ansluter till pendeltågstrafiken. Enligt intervjuer väntas 
beslut i trafiknämnden i november 2015.  
 

                                                      
25 Beslut om utskick av remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg, Etapp 1: trafik-
upplägg år 2017/2018 i samband med Citybanans öppnande, TN 2015-0017 
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Beroende på trafikupplägg mellan gamla och nya fordon konstaterar trafikut-
redningen att det kan finnas behov av att lösa ut en option på ytterligare 14 
stycken X60B-fordon26. Optionen går ut i mars 2016. Utredningen konstaterar 
därför att inriktning för fordonsanskaffning måste beslutas under tidig höst 
2015. Enligt utredningen påverkas även ett sådant beslut av om beställda 
X60B-fordon är samkörbara med befintliga X60 och X60A-fordon. Enligt pro-
gram pendeltåg är det dock inte fastlagt att fordonsflottan måste vara samkör-
bar. Detta utreds inom programmet och utredningen väntas vara färdig i de-
cember 2015. 
 
Av en lägesrapport från det så kallade program pendel där alla större investe-
ringsprojekt som genomförs i pendeltågssystemet finns samlade, framkommer 
att förvaltningschefen i april 2013 beslutade att uppdra åt avdelningen strate-
gisk utveckling att utreda huruvida optionen om ytterligare 14 fordon från X60-
kontraktet ska utlösas eller inte. Trafikutredningens skrivningar om behov av 
beslut att utlösa optionen eller inte är den återrapportering som finns av detta 
uppdrag. Att köpa in ytterligare 14 fordon är en affär som uppskattas till cirka 
1,5 mdkr. Investeringen finns inte upptagen som en del av den planerade inve-
steringsbudgeten. Av trafikutredningen framgår att om optionen inte avropas, 
och nämnden beslutar att fler fordon behöver köpas in, måste en ny upphand-
ling genomföras, vilket i sin tur bedöms ta cirka 6-8 år. 
 
Eftersom trafikutövaren inom det nya avtalet ska sköta fordonsunderhållet på-
verkar antalet fordon trafikutövarens planering, exempelvis vad gäller personal 
och utbildningsbehov, och därmed förutsättningarna för upphandlingen. 

 Följdbehov av depåkapacitet 8.3
Behovet av fordon och vald trafikering påverkar i sin tur behovet av depåer för 
att förvara och underhålla fordonen. Trafikutredningen tar inte upp depåfrågan. 
Av förstudien för E24 framgår att bristande depåkapacitet är en risk i upphand-
lingen, men det utreds inte vidare.  
 
Det finns i dagsläget tre depåer i pendeltågssystemet; i Bro, Södertälje och 
Älvsjö. Ytterligare en depå har under flera år varit föremål för utredning och 
upphandling, depå Nord. Behovet av en fjärde depå har ökat efter att trafik-
nämnden under 2012 avropat 46 stycken X60B fordon (4,5 mdkr) inför trafik-
starten av Citybanan. De första X60B-fordonen ska levereras i januari 2016. 
 
Redan 2010 började trafikförvaltningen utreda depå Nord. Under 2011 beslu-
tade nämnden att genomföra en OPS-upphandling av depå Nord. Tanken var att 
depån skulle hyras. Upphandlingen påbörjades, men avbröts och påbörjades på 
nytt med tillägg av en option som möjliggjorde för SL att köpa depån. I slutet 
av 2012 gick förvaltningen ut med ett förfrågningsunderlag och efter långa 
förhandlingar tilldelades Jernhusen kontraktet. Upphandlingen överklagades till 
domstol, men den klagande leverantören fick inte gehör för sin talan utan upp-
handlingen kunde avslutas under 2014. Omstarten på upphandlingen, de långa 
förhandlingarna och överklagandet innebar att depån försenades. Tidigare pla-
ner på depå Nord anger att depån skulle tas i drift 2016. I slutet av 2014, när 
det stod klart att depå Nord beräknades kunna tas i drift först 2020, genomför-
des med hjälp av en konsult en analys av tillfällig depåkapacitet, med simule-
ring av perioden 2014-202427. Enligt förvaltningens slutrapport från upphand-
                                                      
26 X60B är en serie av trafiknämndens pendeltågsfordon. 
27 Analys av tillfällig depåkapacitet pendeltåg, simulering av perioden 2014-2024, Systecon, 
214048-01/2 
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lingen av depå Nord28 var den ursprungliga tidplanen mycket forcerad och i 
princip omöjlig att möta om inte detaljplaneprocessen var klar.  
 
Sigtuna kommun, som är ägare av marken där depå Nord skulle byggas, med-
delade emellertid i december 2014 att depåläget som var avtalat med Jernhusen 
inte var lämpligt för en permanent depå och att de avsåg att upphöra med plan-
arbetet. Det betyder att trafiknämnden har ett avtal med Jernhusen om en depå 
som inte kan byggas på angiven plats.  
 
Av slutrapporten från upphandlingen av depå Nord framgår att kontakten och 
samarbetet med Sigtuna kommun borde ha startat tidigare i upphandlingspro-
jektet. Det framgår vidare att förvaltningen var ovan att agera som beställare av 
funktioner och att upphandla ett hyreskontrakt. Även marknaden har haft svårt 
att förhålla sig till upplägget enligt rapporten.  
 
Att bygget av depå Nord inte påbörjats medför att det saknas långsiktig depå-
kapacitet för det ökade fordonsbehovet som uppstår när Citybanan tas i drift. 
Trafikförvaltningen har löst den uppkomna situationen genom att hyra depå- 
och uppställningsplatser av Trafikverket samt att ytterligare bygga om Brode-
pån (40 mnkr). Det finns tidigare beslut på att bygga om Brodepån (470 mnkr) 
för att ta hand om de fordon som beställts för att trafikera pendeltågstrafiken 
till Uppsala, 12 stycken X60A (1,1 mdkr). Av avdelningen för strategisk ut-
veckling har program pendeltåg under sommaren 2015 fått i uppdrag att utreda 
behov av vad som kallas depå NY.  
 
I förvaltningens förstudie för E24 anges att det kan komma ett framtida behov 
av en femte depå, det vill säga utöver den då planerade depå Nord, med anled-
ning av det framtida utbudet av fordon och behovet av att hantera underhållet 
av dessa. Av förstudien framgår vidare att ett sådant behov inte är utrett eller 
beslutat, men att det är en påverkansfaktor inom den uppskattade avtalspe-
rioden.  
 
Av förvaltningens riktlinjer för trafikaffärer framgår att en välplacerad depå har 
en positiv effekt på kostnaderna och effektiviteten i trafikdriften. Riktlinjerna 
hänvisar till att särskilda riktlinjer för depåer ska följas, revisionen noterar att 
dessa dock ännu inte är framtagna. 
 
Enligt slutrapporten från upphandlingen av depå Nord framgår också att det 
inför och under upphandlingen av depå Nord saknats riktlinjer för depåer och 
en övergripande depåstrategi. Inom projektet har därför externa konsulter anli-
tats som utrett behovet av depåkapacitet på lång sikt generellt såväl som för 
depå Nord specifikt29. Upphandlingsprojektets sponsor och styrgrupp har däref-
ter fattat beslut om dimensionering av depå utifrån dessa utredningar. Enligt 
slutrapporten borde dessa ställningstaganden tagits av förvaltningens strate-
giska avdelning, och inte inom ramen för projektet.     
 
Enligt förvaltningen ska under 2016 en så kallad utvecklingsplan pendel tas 
fram vilken enligt uppgift ska utgöra en sammanhållen strategisk inriktning för 
pendeltågssystemet i sin helhet, inklusive trafik, fordon och depåer.   

                                                      
28 Upphandling pendeltågsdepå Nord, 300059 Slutrapport, 2015-04-29, TN 2013-0224 
29 Depåkapacitet X60 Del 1 År 2012 till och med 2015, Systecon, 2012-03-01 och SL depåkapacitet 
pendeltåg år 2016 till år 2040, Systecon, 2012-12-19. 
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 Bedömning 8.4
Revisionen bedömer att ett antal viktiga förutsättningar borde varit utredda/be-
slutade inför upphandlingen av pendeltågstrafik. Utredning om vilken trafik 
som ska köras, vilken är väsentlig för upphandlingen, har lagts fram för beslut 
först under anbudstiden och har inte samordnats med upphandlingen. Utveckl-
ingsplanen för pendeltågssystemet som helhet finns ännu inte framtagen. Vi-
dare saknas utredningar och beslut om avrop av fordon och vilken depåka-
pacitet som kommer att finnas inom avtalsperioden. Status på de fordon och 
fastigheter som förvaltningen äger och som trafikutövaren förväntas underhålla 
är inte utredda och dokumenterade inför upphandlingen.  
 
Det befintliga pendeltågsavtalet har inte systematiskt utvärderats och dokumen-
terats. Av förstudien framgår endast begränsad information om erfarenheter 
från befintligt avtal. Revisionen bedömer att avsaknaden av utvärdering inte är 
i linje med Kammarkollegiets vägledning om hur en god affär säkerställs. 
 
Revisionen bedömer att det i planeringen inför upphandlingen inte säkerställts 
tillgång till de olika personalkompetenser som behövs, exempelvis har affärs-
förvaltare endast i begränsad omfattning deltagit i förstudien.   
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