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1 Allmänt
Trafikutövaren är införstådd med att den verksamhet som omfattas av
Uppdraget kan komma att konkurrensutsättas av Beställaren genom
upphandling inför upphörande av Uppdragsavtalet. Arbetet med att genomföra
en sådan upphandling kommer att löpa parallellt med Uppdragsavtalet.
För att kunna genomföra en upphandling har Beställaren behov av omfattande
information (såsom statistik, data, dokumentation och annat underlag) från
Trafikutövaren rörande Uppdraget och Verlcsamheten. Trafikutövaren är
slcyldig att tillhandahålla sådan information till Beställaren inför, i samband
med, och efter sådan upphandling.
Frånträdande av Uppdraget efter genomförd upphandling enligt ovan förbereds
under Frånträdandeperioden.
Närmare villkor för Trafikutövarens tillhandahållande av information till
Beställaren, assistens till tillträdande trafikutövare m.m. anges nedan. För
undvikande av tvivel anges att Trafikutövarens skyldigheter enligt denna bilaga
ska gälla i motsvarande mån om Beställaren vid Avtalstidens utgång avser att
överta och driva Verksamheten i egen regi.

2 Information inför och i samband med Uppdragsavtalets
upphörande
2.1 Allmänt
Trafikutövaren är slcyldig att lämna ut sådan information som enligt
Beställarens bedömning är nödvändig för förberedande eller genomförande av
en ny upphandling, eller för övertagande av Uppdraget och Verlcsamheten. Den
förteckning över områden, kategorier och typer av information som framgår av
avsnitt 2.3 nedan är inte uttömmande, utan ska ses som exemplifierande av
Trafikutövarens åtaganden att lämna ut information.
Informationen ska lämnas av Trafikutövaren på ett strukturerat sätt och i
enlighet med Beställarens instruktioner. Trafikutövaren ska lämna
informationen direkt till Beställaren eller till den mottagare som Beställaren
utpekar. Samma typ av information kan komma att begäras vid flera tillfällen,
t.ex. både inför en ny upphandling och efter fattat tilldelningsbeslut. I den mån
förändring skett ska Trafikutövaren lämna uppdaterad information vid varje
sådan förfrågan.
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Trafikutövaren förbinder sig att sammanställa och tillhandahålla information
inom av Beställaren angivna områden, och enligt angiven struktur, vid sådan
tidpunkt och i sådan omfattning som Beställaren begär och vid behov successivt
(för undvikande av tvivel, även i god tid inför påbörjande av ny upphandling, av
de åtaganden som omfattas av Uppdraget).
Trafikutövaren ska tillhandahålla informationen i de format eller media som
Beställaren efterfrågar.
2.2 Information från Underentreprenörer
Om Trafikutövaren anlitar Underentreprenörer, konsulter eller externa
leverantörer för utförande av delar av Uppdraget ska Trafikutövaren se till att
Beställaren har rättigheter motsvarande de Beställaren har gentemot
Trafikutövaren att få information gentemot sådan tredje man.
2.3 Exemplifierande lista
Trafikutövarens skyldighet att lämna ut information till Beställaren berör
samtliga aspekter av Uppdraget, exempelvis de som anges i nedanstående
uppställning, men oclcså sådan annan information som efterfrågas i andra delar
av Uppdragsavtalet (se t.ex. Bilaga 5A.5).
Övergripande personaluppgifter
Organisationsscheman.
Förteckning över existerande kategorier anställda (yrke, funktion etc).
Antal tillsvidareanställda redovisat per kategori.
Antal visstidsanställda per kategori samt vilken typ av visstidsanställning var och en har.
Löne- och förmånskostnader aggregerade per kategori.
Antal långtidssjulcskrivna per kategori och anställningsform.
Antal tjänstlediga per kategori och anställningsform, orsak samt varaktighet.
Antal tillsvidareanställda och visstidsanställda som är deltidsanställda (uppdelat per
kategori) samt vilken slags deltid som avses.
Tjänstgöringsscheman som gäller vid tidpunkten för övertagandet.
Antal personal som finns tillgänglig med aktuell arbetstidsförläggning och scheman.
Personer som i anställningsavtal har överenskommelse om viss förläggning av
arbetstiden, antal personer och vilka överenskommelser finns.
Uppgifter om planlagda och innestående semesterdagar.
Uppgifter avseende pensionslösningar.
Uppgifter avseende incitamentsprogram och andra bonusprogram eller löneförmåner.
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Uppgifter avseende personalrelaterade tillbud och olyckor.
Uppgifter avseende arbetsmiljön som t.ex. tillstånd, förbud, rapporter eller
undersöloiingar.
Förtecloiing av personal som genomgått relevant branschspecifik utbildning (t.ex. YKB)
och certifiering hos personalen samt av Beställaren föreskriven utbildning (t.ex. TRI,
FN:s Barnkonvention och RiTill).
Förtecloiing över lokala kollektivavtal (som äger fortsatt tillämpning efter Trafikavtalets
upphörande) som avviker från det centrala avtalet vad gäller arbetstider,
semesterlängder, ekonomiska ersättningar (lönetillägg eller liknande) eller andra
områden av ekonomisk betydelse.
Förteckning över samarbetskommittéer, arbetsråd, säkerhetskommittéer och liknande
organ.
Förteckning över fackförbund och fackliga representanter.
Information avseende utestående löneskulder.
Statistik rörande sjukfrånvaro, personalomsättning, pensioner, utbildning m.m.
Information avseende anställdas försäkringsskydd.
Statistik över de tre senaste årens pensionsavgångar.
Statistik om köns- och åldersfördelning per kategori.
Personspecifika personaluppgifter (att utlämnas efter tilldelning)
Personuppgifter (namn, födelsedatum, adress, anställningsform, arbetsuppgifter,
lönevillkor, yrkeskategori, utbildningsnivå, kompetens etc). Uppgift om individuella
överenskommelser med anställda. För deltidsanställda anges sysselsättningsgrad i
procent av heltid. (Uppgifter att lämnas till Beställaren eller den Beställaren sätter i sitt
ställe när Beställaren ingått trafikavtal med ny trafikutövare).
Slutdatum för visstidsanställda.
Eventuell långtidssjukdom (mer än nittio (90) dagar) eller tjänstledighet som är senare
än övertagandedatum.
Arbetsåtagande - heltid eller deltid. För deltidsanställda anges sysselsättningsgrad i
procent av heltid, och till vilka dagar tjänstgöringen är förlagt enligt åtagande.
Anställningstid vid övertagandet.
Utbildningar och certifieringar.
Övriga personaluppgifter som tillträdande trafikutövare efterfrågat i den mån uppgiften
inte bedöms vara integritetskänslig.
Trafikuppgifter och relaterade produktionsuppgifter (avseende Fordon,
depå och station)
Omloppsplaner.
Uppställningsplaner.
Nödvändiga anmälningar till myndigheter.
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Underhållsinformation avseende SL-Egendom
Underhållshandböcker och dokumentation gällande garantier avseende t.ex. Fordon,
depå och station som Beställaren Icräver att ny tillträdande trafikutövare tar över.
Underhållsprogram.
Förteclcning över underhållsåtgärder.
Information avseende tidsåtgång för respektive åtgärd i underhållsplaner.
Förteclcning över Underleverantörer.
Dokumentation
Föreslcrifter.
Ritningar.
Lokala regler, rutiner och föreskrifter.
Säkerhetsdokumentation/-instruktioner.
Tilläggsföreslcrifter till trafiksäkerhetsinstruktion (Tri).
Händelsestatistik, samt uppgifter om personal som varit inblandade i trafilchändelser.
Ekonomi- och produktionsuppgifter
De ekonomi- och produktionsuppgifter som efterfrågas.
Statistik över biljettintäkter uppdelat per betaisätt.
Övrigt
Information och dolcumentation om IT-system i Verksamheten.
Uppgifter avseende säkerheten under hela Avtalstiden som t.ex. tillstånd, förbud, sökbar
förteclcning över inträffade säkerhetshändelser, rapporter, utredningar och
undersökningar och andra säkerhetsrelaterade uppgifter.
Förteckning med namn över personal i säkerhetstjänst som har tagits ur säkerhetstjänst
eller ifrågasatts för säkerhetstjänst på grund av under Avtalstiden inträffade
säkerhetshändelser.
Förteckning över tidigare, pågående eller hotande tvister (inklusive avseende anställda
eller styrelseledamöter och/eller andra personer i ledande ställning).
Förteclcning över de tillstånd som Trafikutövaren innehar.
Förteckning över de certifieringar Trafikutövaren innehar.
Externa och interna revisionsrapporter med hänsyn till certifieringar.
Uppgift om Trafikutövarens försäkringskostnader.

Annan assistans inför och i samband med
Uppdragsavtalets upphörande
Utöver vad som anges i avsnitt 2 ska Trafilcutövaren under
Frånträdandeperioden tillhandahålla all assistans som erfordras för att utan
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störningar för Verlcsamheten och resenärerna överföra ansvaret för
Verlcsamheten till av Beställaren anvisad part. Det föregående innefattar, men
är inte begränsat till, att på alla sätt medverka till en smidig överföring av
personal, Fordon, lokaler, depåer, utrustning, dokumentation och system till
den nya trafikutövaren. I Trafikutövarens åtagande ingår även en slcyldighet att
medverka i ett gemensamt övertagandeprojekt med tillträdande trafikutövare
och att medverka i utarbetande av en för Trafikutövaren och den part som
Beställaren anvisar gemensam övertagandeplan för Verlcsamheten.
Trafikutövaren ska under Frånträdandeperioden medverka till att personal
och/eller konsulter hos den part som Beställaren anvisar ges möjlighet att under
en period praktisera i Verksamheten för att sätta sig in i Verksamheten.
Tillträdande trafikutövares personal (och andra av den tillträdande
trafilcutövaren anlitade personer) ska följa de skäliga villkor bland annat
avseende arbetsmiljö och säkerhet som Trafikutövaren tillämpar för
Verksamheten.
Om Beställaren så begär slca Trafikutövaren efter upphörande av Avtalstiden
medverka till att relevant personal hos Trafikutövaren (som inte omfattas av
personalövergång till tillträdande trafikutövare) "går vid sidan" om den nya
trafikutövarens personal (praktiserar) för att sälcerställa överföring av den
kunskap om Verksamheten som Trafikutövaren upparbetat under Avtalstiden.
Trafilcutövaren ska ha rätt till ersättning för detta med Trafikutövarens
lönekostnader för sådan(a) person(er) jämte ersättning för andra kostnader och
utlägg (t.ex. för resor och administration).

4 Slutbesiktning
Trafikutövaren ska i samband med Uppdragets upphörande medverka till
genomförande av besilctning, i syfte att säkerställa avtalsenlig status och sldck,
avseende egendom och mfrastruktur som ställts till Trafikutövarens förfogande
under Avtalstiden.

5 Överlåtelse av egendom som används för Uppdraget
Beträffande Beställaren tillhörig information, dolcumentation, egendom och
infrastruktur för vilken villkor för återlämnande vid Avtalstidens slut inte
regleras i övriga bilagor till Uppdragsavtalet, ska återlämning ske enligt
Beställarens rutiner, eller på det sätt Beställaren anvisar.
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Beträffande egendom som Trafikutövaren äger och som uteslutande eller till
övervägande del används för Uppdraget, t.ex. strategisk utrustning och verktyg,
ska Trafikutövaren i samband med Uppdragets upphörande medverka till att på
begäran av Beställaren överlåta sådan egendom till Beställaren eller till part
som Beställaren anvisar. Sådan överlåtelse ska som utgångspunkt ske till
egendomens boldörda värde. På begäran av Beställaren ska Trafikutövaren även
medverka till att underleverantörsavtal som uteslutande eller till övervägande
del används för Uppdraget överförs till Beställaren eller till part som Beställaren
anvisar.
Beträffande IT-system och liknande som Trafikutövaren nyttjar för Uppdraget,
ska gälla att Trafikutövaren ska:

(

^

a) Inom ramen för det övertagandeprojekt som hänvisas till i avsnitt 3
medverka till att överföra/migrera relevant data till den part som
Beställaren anvisar i allmänt tillgängliga format
b) Beträffande IT-system eller liknande som är specifika för Verksamheten
(i) överlåta dessa till tillträdande trafikutövare enligt de principer som
anges ovan i avsnitt 3, alternativt (om Beställaren så begär) (ii) upplåta
en tidsobegränsad, kostnadsfri och icke-exklusiv nyttjanderätt för
Beställaren att använda dessa system för Verksamheten (med rätt för
Beställaren att vidare upplåta sådan nyttjanderätt till Beställarens
entreprenörer)
c) Beträffande IT-system eller lilcnande som nyttjas för Verlcsamheten och
som upplåtits till Trafikutövaren av tredje man, på begäran från
Beställaren medverka till att licensavtal avseende sådana system
överförs eller sub-licensieras till tillträdande trafikutövare, i den mån
möjligt

,

(
Referenser till licensavtal/upplåtelse ovan i detta avsnitt ska i motsvarande mån
omfatta support- och underhållsavtal för sådana system. Det föregående
innebär ingen slcyldighet för Trafikutövaren att överlåta eller upplåta licens till
andra IT-system eller lilcnande som används inom Trafikutövarens koncern.
Beträffande eventuella sådana system ska doclc Trafikutövaren vara villig att i
god anda, och inom ramen för det övertagandeprojekt som hänvisas till i avsnitt
3 upplåta en tidsbegränsad (kortfristig) och kostnadsfri nyttjanderätt till
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tillträdande trafikutövare i syfte att säkerställa en störningsfri och smidig
överföring av Verksamheten till tillträdande trafikutövare.

6 Säkerhet för åtaganden i samband med upphörande av
Uppdragsavtalet
6.1 Innehållande av ersättning
Om Trafikutövaren brister i fullgörande av de åtaganden som beslcrivs i denna
bilaga har Beställaren rätt att, utöver vad som anges gällande innehållande av
betalning i Uppdragsavtalet, innehålla upp till tjugo (20) procent av respektive
månadsersättning som Beställaren ska erlägga till Trafilcutövaren.
6.2 Tid för innehållande och förverkande av ersättningen
Innehållande i enlighet med avsnitt 6.1 kan ske så länge och i den omfattning
Beställaren anser bristen inte avhjälpt eller åtgärdad.
Beställaren har rätt att tillgodogöra sig hela eller delar av det innehållna
beloppet om Trafikutövarens brist i fullgörande av de åtaganden som beskrivs i
denna bilaga inte avhjälps eller åtgärdats inom tre (3) månader, eller annan tid
bestämd av Beställaren, från påpekande av bristen. Beställaren ska meddela
Trafikutövaren vilken brist som avses, och inom vilken tidsram bristen ska vara
åtgärdad (om annan tid än tre (3) månader enligt ovan), innan förverkande av
innehållen ersättning får ske.
Beställaren har även rätt att avräkna och tillgodogöra sig eventuella summor
som Beställaren har rätt till p.g.a. Trafikutövarens brister, från det innehållna
beloppet.

