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Direktupphandling serviceresor nya fordon
Ordförandens förslag
1. Kollektivtrafiknämnden ger beredningsutskottet i uppdrag att fastställa
upphandlingsdokumentationen för direktupphandlingen av flexibel
fordonskapacitet under perioden 1 juli 2021 – 31 januari 2023.
Sammanfattning
Skånetrafiken Serviceresor är i en situation med ökad efterfrågan på resor på
grund av ensamåkning och då främst under morgonen på vardagar.
I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2021-05-25
2. Bilaga 1 - Direktupphandling av fordon
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Med anledning av ökad efterfrågan på ensamresor under pandemin har
det uppstått brist på fordon för serviceresor i "peaktid". För att lösa
servicereseuppdraget behöver Skånetrafiken direktupphandla fler fordon. Det
nya avtalet ska träda i kraft fr.o.m. 1 juli 2021 och ska gälla fram till 31 jan 2023.
Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av ca 20 fordon men beroende i
resandeutveckling kan antalet fordon behöva regleras både uppåt och nedåt. Det
innebär att det krävs en viss flexibilitet i upphandlingen för att uppdraget ska
kunna lösas.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Det identifierade fordonsbehovet uppgår till 50 fordon till en kostnad av 850
000 kronor per månad. Det totala avtalsvärdet beräknas till 29 miljoner kronor.
Kostnaderna hanteras inom ordinarie budgetram.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjurist har inte bedömts som nödvändigt.
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Miljökonsekvenser
Ett ökat ensamresande påverkar det totala antalet fordonskilometer som körs. Ett
ökat antal fordonskilometer innebär en förhöjd miljöbelastning. Bedömningen
är att man efter genomförd vaccinationskampanj kan återgå till en mer normal
hantering där resorna samordnas i större omfattning. Det innebär även att
miljöbelastningen på sikt kommer att minska.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Samverkan har inte bedömts som nödvändigt.
Uppföljning
Uppföljning sker inom ramen för förvaltningens ordinarie verksamhet.
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