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Pressmeddelande 2021-05-24 

Samtrans får förnyat och utökat förtroende av 
Stockholm Stad 
Efter avslutad upphandling står det nu klart att Stockholms Stad valt att både 
förnya och utöka sitt samarbete med Samtrans Omsorgsresor. 

Avtalet startar i mars 2022 och värdet för kontraktet är cirka ca 240 mkr över två år, med 
möjlighet till två ytterligare optionsår. 
Uppdraget omfattar skol- och omsorgsresor i Stockholms Stad, inom områdena 
Västerort, Innerstaden, Sydost och Söderortskommuner. En leverantör kan max vinna 
fem av sju områden i upphandlingen. Samtrans har tilldelats fyra områden, vilka omfattar 
cirka 600 fordon. Det innebär en utökning av dagens uppdrag med cirka 150 fordon. 
− Vi är glada över att Stockholms stad väljer att ge oss detta förtroende. Vi ser fram emot 
att fortsätta att utveckla skol- och omsorgsresorna tillsammans med staden för att ge fler 
resenärer en trygg och säker resa, säger Tomas Hansson, vd Samtrans Omsorgsresor.  
En viktig del i det nya uppdraget är också att göra det enklare för barn, föräldrar, 
skolpersonal och andra berörda att beställa sina resor. Samtidigt ställs höga krav på 
kunskap om resenärernas varierande förutsättningar att resa. 
− Vi utför ett viktigt samhällsuppdrag för människor med särskilda behov. Det ställer höga 
krav på oss att göra det lätt att boka sin resa, men också att ha god förståelse för vad det 
innebär att resa med varierande förutsättningar och behov. Vi kommer nu jobba hårt för 
att säkerställa en välfungerande trafik för alla våra nya resenärer, avslutar Tomas 
Hansson, vd på Samtrans Omsorgsresor.  
Samtrans är en del av Nobinakoncernen och Henrik Dagnäs, vd på Nobina Sverige 
fortsätter: 
− Vår utvecklingsresa inom den särskilda kollektivtrafiken är tydlig och ligger fast. Nobina 
har höga ambitioner både inom den ordinarie såväl den särskilda kollektivtrafiken och 
genom vinsten i Stockholm stad finns en fortsatt stabil grund att fortsätta den 
utvecklingsresan mot en utvecklad bransch för ännu nöjdare resenärer och den nytta 
som det skapar för samhället. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 

Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-
givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, 
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring. 

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2020 närmare 11 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket 
Samtrans respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com 
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