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Välkomna!

Presentation av deltagare

Beskrivning av förstudien och upphandlingen, Fredrik Björnström

Genomgång av ramavtalet, Sandra Lukins

Presentation av Flygtaxi, anmälan till ramavtalet mm, Magnus Eliason



Förstudie

Tid: 2017-05-08 -2017-11-27

Aktiviteter
– Referensgruppsmöte (13 myndigheter)

– Leverantörsmöten (4 leverantörer)

– Branschorganisation (Svenska Taxiförbundet)

– Upphandlingsmyndigheten

– Förstudierapport (www.avropa.se/forstudierapporter)



Förstudie
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Förstudie
Sammanfattning

Befintligt ramavtal fungerade inte!

– Kapacitetsbrist

– Bristande service

– Tekniska problem

Branschen

– Förekommer oseriösa företag

– Många enmansföretag

• Arbetsrättsliga krav omfattar inte enmansföretag

– Låga ramavtalspriser => Taxiförarna väljer andra körningar



Upphandling

Upplägg
• Ett anbudsområde för hela Sverige

• Fasta priser till/från flyg/tåg

• Rörliga priser per län

– Grundavgift 

– Kilometertaxa 

– Timtaxa

• Rangordning med två ramavtalsleverantörer



Krav i upphandling

Kapacitetskrav fordon

▪ 35 myndighetstäta orter identifierades

▪ Krav ställdes på tillgång till fordon på dessa 

orter.

▪ Bevis, Registreringsnummer och 

sammarbetsavtal med ägare av bilen



Krav i upphandlingen

Service

• Supportfunktion vardag mellan 09.00 – 16.00.

• 24-timmarsservice årets alla dagar.

• Möte med namnskylt i ankomsthallen.



Miljökrav

• 4.4.4 Miljökrav på fordon

Samtliga taxibilar som används vid utförande av tjänsten ska uppfylla tillämpliga miljökrav i vid var tid gällande (under 

hela ramavtalsperioden) "Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor".

Definitionen av miljöbil kan komma att förändras med hänsyn till införandet av "bonus-malus-systemet" 2018-07-01.

• 4.4.4.1 Taxibilarnas ålder

Personbilar som anbudsgivaren använder för taxiresorna ska vara högst fem (5) år eller (7) år gamla samt i gott skick, 

dvs. ge ett rent och fräscht intryck.

• 4.4.4.3 Taxibil för fem (5) passagerare eller fler utöver förarplatsen

Vid tiden för annonsering av detta förfrågningsunderlag är de tillämpliga miljökravet för personbilar med fem (5) 

passagerare utöver föraren enligt förordning (2009:1) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar enligt följande:

Högst får släppa ut 225 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller 

motsvarande utländska register. Bilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel får släppa ut högst 5 

milligram partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.



Upphandling

Extern remiss 2018-06-08—2018-07-27

Annonserades 2018-09-19—2018-10-29

Tre anbud

– Flygtaxi Sverige AB

– Schander konsult & Event AB

– Taxi Stockholm 15 00 00 AB

Två anbud förkastade

– Schander konsult & Event AB

– Taxi Stockholm 15 00 00 AB



Upphandling

Tilldelningsbetslut 2019-01-22
– Flygtaxi Sverige AB

Överprövning
– Taxi Stockholm AB

Dom 2019-05-15

Avtalsstart 2019-06-03



Taxitjänster

• Leverantör Flygtaxi Sverige AB med underleverantörer.

• Avtalsperiod: 2019-06-03 - 2021-06-02.

• Förlängningsoption max t.o.m: 2023-06-02.



Priser

• Ersättning utöver vad som anges i bilaga Priser får tas ut för direkta

kostnader för broavgifter och flygplatsavgifter. Priserna i prislistan omfatta

ersättning för samtliga övriga kostnader och utgifter för fullgörandet av 

Ramavtalet angivna åtaganden.

• Priserna ska vara fasta fram till 2019-12-31 och justeras därefter en (1)

gång per år i enlighet med Statistiska centralbyråns taxi-index för avropsstyrd

trafik, basmånad oktober 2018.



Avrop

• Anmälan till ramavtalet via Avropa och Flygtaxis hemsida. 

www.flygtaxi.se/kammarkollegiet

• Profiler: efter överenskommelse med Flygtaxi

• Bokning: bokning via web, telefon och app.

• Fakturering/betalning: månadsvis i efterskott eller med betalkort vid

bokningstillfället. Ej i bil.

• Reklamation: reklamation@flygtaxi.se

Bekräfta att reklamationen är mottagen inom 3 dagar. 

Inom 10 dagar återkomma med förklaring och/eller åtgärd.

mailto:reklamation@flygtaxi.se


Påföljder vid försening

Ersättning vid missade flyg- och/eller tågavgångar

Avropsberättigad har rätt till ersättning av direkta kostnader som uppstår i 

samband med händelsen, ersättningen kan maximalt uppgå till 40 000 SEK.

Ersättning vid försening

Om beställd bil inte kommer eller är mer än 15 minuter försenad har 

avropsberättigad rätt till 500:- i vite.

Rätten till vite gäller inte om ramavtalsleverantören kan påvisa att förseningen 

beror på händelser utanför ramavtalsleverantörens kontroll.



Väntetid

När taxibil är beställd till ett angivet klockslag ska fem (5) minuters väntetid 

ingå för avropsberättigad, därefter kan väntetaxa debiteras (enligt timtaxa i 

bilaga Priser).

Efter fem (5) minuters väntetid ska föraren kontakta resenär. Om resenär inte 

är nåbar och inte anländer till platsen efter totalt 15 minuter kan föraren 

lämna platsen.

Maximalt tio (10) minuters väntetaxa kan debiteras om parterna inte 

överenskommer om annat.



Vad händer om kraven inte följs?
Påföljder vid avtalsbrott

• Vid avtalsbrott har leverantören 30 dagar på sig att rätta bristen.

• Vite

• Uppsägning



GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte den 25 maj 2018 

Personuppgiftslagen (1998:204).

Enligt Ramavtalets 2.13.1, Personuppgifter för Avropsberättigads 

räkning, ska behandling av personuppgifter följa Europeiska unionens 

dataskyddsförordning. 

Ramavtalsleverantören ska vidta de erforderliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter 

som behandlas.

Personuppgiftsbiträdesavtal på Avropa under Taxitjänster.

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUidGikYPdAhVE2qQKHU2SAk8QjRx6BAgBEAU&url=http://it-kanalen.se/21919-2/&psig=AOvVaw3qWEvhP7QMH92BNeV6x8jb&ust=1535112311054997


Omsättning

• Omsättning 2015: 90 milj

• Omsättning 2016: 41,5 milj

• Omsättning 2017: 44 milj

• Omsättning 2018: 20 milj (3 kvartal)

• Första inrapportering nuvarande avtal: 15 nov.





Hållbart sedan 1988

• Tillhandahåller distributionssystem för marktransporter i resebyråernas flyg- och 
tågboknjngssytem.

• Flygtaxi har kört transporter till och från flyg- och tågstationer sedan 1988.

• Unik produkt med Delad Flygtaxi

• Flygtaxi säljs via affärsresebyrå (främst via Amadeus) och egna system (även vanlig taxi sk. ”point-
to-point”)

• Finns på alla flygplatser i Sverige

• Finns på fler än 300 buss- och tågstationer i Sverige

• Egna system för distribution av 70% Taxiresor

• 30% Bussresor och tågresor

• 138 transportörer



Vilka produkter ingår?

• Vanliga Flygtaxi-produkterna bokade via resebyrå 

• Vanlig taxi, s.k. point-to-point ingår och bokas via app, web eller call center. Uppläggning av 
resenärsprofiler krävs. Resorna kommer att prissättas med fasta priser. De fasta priserna kommer 
att bygga på de taxameterpriser som har angetts i anbudet per län. 



Hur bokas resorna?

• Via resebyrå

• Via bokningsklient på Webben

• Via App

• Via Call center



Inkomna frågor

1. Avropsrutiner, profilfrågor?

• Inför varje anslutning går vi igenom (telefonintervju)  alla rutiner med varje myndighet. Vi anpassar oss 
till varje avropande myndighets rutiner, så långt som möjligt, Fakturareferens, - Faktureringsadresser, -
Kontaktpersoner, - Användarens namn, - Mobiltelefonnummer

2. Hur säkerställs tillräcklig kapacitet gällande bilar, att bilar inte uteblir vid bokning?

• Kapacitetsfrågan är klar redan vid tilldelning där vi har visat, med transportörsavtal, att vi har kapacitet 
över hela landet. 

• Anbudet från Flygtaxi bygger på (vid tillfället för anbudet 201811) ordinarie priser vilken innebär bra 
ersättning till bil.

• Vid sen bil meddelas resenären i god tid.

3. Är det nödvändigt med individuella profiler hos leverantören när man redan har detta hos resebyrån?
Behövs ju inte för övriga reseavtal.

• Åker myndigheten endast Flygtaxitaxi räcker det med resebyråns profiler. Vid point-to-point behöver vi 
profiler.



Inkomna frågor

4. Vilka online system (hos resebyrå) är implementerade för bokning?

• Det finns inga kända system som inte går att boka genom. Kan vara problem med rätt priser beroende 
på om vi debiterar resebyrån eller myndigheten.

5. Vid debitering mot resekontot, hur hanteras följesedeln som utgör underlag för moms?

• Följesedeln skickas antingen till resenären eller till kunden (den som betalar)

6. Jag undrar över möjlighet till samåkning i taxi, t ex om två personer ska från samma ställe, men till två 
olika slutdestinationer.
Alternativt om två personer ska bli upplockade på två olika ställen, men har samma slutdestination.
Resebyrån frågar alltid om samåkning är ok vid bokning av flygtaxi, men finns det någon samkörning så 
att det någonsin händer?

• För Flygtaxi är samåkning möjligt. Om ej fler resenärer, erhålls delat pris.



Produkter i avtalet 

Kod i Bokning/Flink Benämning Kommentar

TAXI Delad taxi Vanliga Delade Flygtaxi till/från flygplats/tågstation  

VTAX Egen taxi Vanliga Egna Flygtaxin till/från flygplats/tågstation

ELIM Stor taxi Vanliga Stora Flygtaxin till/från flygplats/tågstation

VTAX-2 Egen taxi två adresser Den Egna Flygtaxin med möjlighet till ytterligare stopp enligt anvisning i fordonet

ELIM-2 Stor taxi två adresser Motsvarande för Stora Flygtaxin

SKFB-FP Taxi Förbokad Taxi point-to-point Förbokad

SKNU-FP Taxi Snarast Taxi point-to-point Snarast möjligt

SKFB-FP2 Taxi Förbokad två adresser Taxi point-to-point Förbokad med möjlighet till extra stopp

SKFBE-FP Taxi Stor Förbokad Taxi point-to-point  Stort Fordon (6 resenärer)

SKFBE-FP2 Taxi Stor Förbokad två adresser Taxi point-to-point Stort Fordonoch möjlighet till extra stopp.

SKFBC-FP Taxi Barnstol Förbokad Taxi point-to-point med barnstol



Väntetider

Flygtaxi/Tågtaxi följer kraven i ramavtalet.

Point–to-point

• 5 min väntetid ingår

• Taxi är utan anmaning skyldiga att vänta i 15 minuter på upphämtningsplatsen



Reklamationer

• Flygtaxi följer kraven i ramavtalet.

• Mail till: reklamation@flygtaxi.se



Att ansluta sig till avtalet

För myndigheterna gäller:

• Kontakta Flygtaxi på kammarkollegiet@flygtaxi.se

• Flygtaxi överenskommer med avropande myndighet om hur kund- och resenärsuppgifter 
hanteras.

• Kund väljer betalningsmedia

• Flygtaxi återkopplar till kund med inloggningsuppgifter och övriga kontakt- och bokningsvägar

• http://www.flygtaxi.se/kammarkollegiet/

mailto:marknad@flygtaxi.se
http://www.flygtaxi.se/kammarkollegiet/


Tack!


