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Visa i webbläsare

21 april 2021

Se webbinariet i efterhand:

Upphandling av kollektivtrafik spar miljarder åt landets regioner
Sveriges Bussföretag anordnade ett webbinarium med anledning av Rapporten ”Kostnadsjämförelse
Örebro Stadstrafik” som har tagits fram av EY. Nu kan du se i efterhand.
I webbinariumet medverkade följande personer:
Per Skallefell och Carl Grufman, EY. Författare till rapporten ”Kostnadsjämförelse Örebro
Stadstrafik” som publiceras samma dag som webbinariet genomförs
Kristoffer Tamsons, ordförande Svensk Kollektivtrafik samt trafikregionråd i Region Stockholm
Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande Region Örebro län
Peter Liss, VD Svealandstrafiken
Tomas Byberg, VD Byberg & Nordin samt styrelseordförande i Sveriges Bussföretag
Jan Kilström, VD Keolis samt styrelseledamot Sveriges Bussföretag
Ellen Heldahl Hausel, jurist/expert på offentlig upphandling Svenskt Näringsliv
Se webbineriet och ta del av rapporten ”Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik” här

Remiss om effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
I sitt remissvar om utkastet till lagrådsremiss om effektivare överprövningar av offentliga upphandlingar
(Fi 2020/05179) tillstyrker Sveriges Bussföretag förslagen som presenteras i remissen och anser att de
kan leda till en förbättring och effektivisering av nuvarande upphandlingssystem. Bland annat bör en
renodlad preklusionsregel inte införas av rättssäkerhetsskäl.
Läs mer och ta del av remissvaret här

https://ui.ungpd.com/Issues/f5df363f-069d-4f3e-abbf-851e0c4acac6?AccountId=e5d0a4dc-f79a-4b41-a680-65286edb0882&ContactId=4a70dc33…
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Tre av fyra bussföretag tappade minst 80 procent av turist- och
beställningstrafiken 2020
Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska bussbranschen och särskilt mot turist- och
beställningstrafiken. En ny rapport från Sveriges Bussföretag visar att nära hälften av bussföretagen
tappade 90 procent eller mer av sin omsättning inom turist- och beställningstrafiken under 2020 och över
75 procent tappade 80 procent eller mer. Omsättningen minskade på alla geografiska marknader, såväl
inom som utanför Sverige.
Läs mer och ta del av rapporten här

"Bussbranschen klarar sig inte hur länge som helst utan
resenärer"
Läs även debattartikeln "Bussbranschen klarar sig inte hur länge som helst utan resenärer" i
tidningen Bohuslänningen den 12 april som skrevs i samband med rapporten "När resenärerna klev av
stannade turistbussarna".
Sveriges Bussföretag branschchef Anna Grönlund skriver artikeln tillsammans med Christer Pettersson,
ordförande i Sveriges Bussföretags regionala avdelning Västra Sverige.
Läs debattartikeln här

transportforetagen.se
Prenumerera
Avprenumerera
Skicka vidare
Så här behandlar vi dina personuppgifter
Transportföretagen behandlar dina personuppgifter för att kunna göra utskick till dig. Det laga stödet för
behandlingen är normalt intresseavvägningen i art 6.1 f dataskyddsförordningen. Transportföretagen har tydligt
uppsatta rutiner kring hantering av personuppgifter för utskick, inte minst när det gäller rensning.
Sveriges Bussföretag skickar nyhetsbrevet Bussbranschnytt till intressenter i och runt svensk bussbransch. Vi
hoppas att du som läser får kunskap om vår bransch och våra utmaningar
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