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Bilaga 10 - Berättigade att använda Ramavtal 

Statliga myndigheter och andra statliga organisationer enligt nedan äger rätt att 

använda sig av dessa Ramavtal. 

Statliga myndigheter 

 Samtliga statliga myndigheter under regeringen. 

Myndigheter under riksdagen 

 Riksdagens Ombudsmän, org. nr. 202100-2650. 

 Riksdagsförvaltningen, org. nr. 202100-2627. 

 Riksrevisionen, org. nr. 202100-5422. 

 Sveriges Riksbank, org. nr. 202100-2684. 

Förvaltning skild från staten 

 Sveriges Civilsvarsförbund, org. nr. 802005-8460. 

 Stiftelsen Dansens hus, org. nr. 802014-7792. 

 Stiftelsen för Kunskaps och Kompetensutveckling, org. nr. 802400-4213. 

 Stiftelsen Nordiska muséet, org. nr. 802002-4686. 

 Stiftelsen Norrlandsfonden, org. nr. 897000-3003. 

 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, org. nr. 897300-3265. 

 Stiftelsen Svenska filminstitutet, org. nr. 802004-1748. 

Statliga bolag 

 Radiotjänst i Kiruna AB, org. nr. 556300-4745. 

 Akademiska hus AB, org. nr. 556459-9156. 

Kommuner, landsting och regioner 
- Alvesta kommun, org. nr. 212000-0639. 

- Arboga kommun, org. nr. 212000-2122. 

- Arvika Fastighets AB (Arvika kommun), org. nr. 556040-1217. 

- Arvika Fjärrvärme AB (Arvika kommun), org. nr. 556536-8221. 

- Arvika kommun, org. nr. 212000-1892. 

- Arvika Kommunnät AB (Arvika kommun), org. nr. 556973-8205. 

- Arvika Kraft AB (Arvika kommun), org. nr. 556829-3269. 

- Arvika Näringslivscentrum (Arvika kommun), org. nr. 769602-3865. 

- Arvika Teknik AB (Arvika kommun), org. nr. 556527-6713. 

- Askersunds kommun, org. nr. 212000-1983. 

- Bengtsfors kommun, org. nr. 212000-1470. 

- Bodens kommun, org. nr. 212000-2767. 

- Botkyrka, org. nr. 212000-2882. 

- Bräcke kommun, org. nr. 212000-2460. 

- Burlövs kommun, org. nr. 212000-1025. 

- Dals-eds kommun, org. nr. 212000-1413. 

- Danderyds kommun, org. nr. 212000-0126. 

- Danderyds sjukhus AB, org. nr. 556575-6169. 

- Degerfors kommun, org. nr. 212000-1934. 
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- Eda kommun, org. nr. 212000-1769. 

- Enköpings kommun, org. nr. 212000-0282. 

- Eslövs kommun, org. nr. 212000-1173. 

- Falköpings kommun, org. nr. 212000-1744. 

- Filipstads kommun, org. nr. 212000-1876. 

- Flens kommun, org. nr. 212000-0332. 

- Folktandvården Stockholms län AB, org. nr. 556574-3597. 

- Forskningen i Säffle AB (Säffle kommun), org. nr. 556570-9192. 

- Färgelanda kommun, org. nr. 212000-1421. 

- Gnesta kommun, org. nr. 212000-2965. 

- Grums kommun, org. nr. 212000-1827. 

- Göteborgs stads Upphandlings AB, org. nr. 556070-5054. 

- Haninge kommun, org. nr. 212000-0084. 

- Herrljunga kommun, org. nr. 212000-1520. 

- Huddinge kommun, org. nr. 212000-0068. 

- Hultsfreds kommun, org. nr. 212000-0712. 

- Håbo kommun, org. nr. 212000-0241. 

- Hällefors kommun, org. nr. 212000-1942. 

- Hässleholms kommun, org. nr. 212000-0985. 

- Höganäs kommun, org. nr. 212000-1165. 

- Högsby kommun, org. nr. 212000-0688. 

- Jokkmokks kommun, org. nr. 212000-2676. 

- Järfälla kommun, org. nr. 212000-0043. 

- Karlshamns kommun, org. nr. 212000-0845. 

- Karlskoga kommun, org. nr. 212000-1991. 

- Karlskrona kommun, org. nr. 212000-0829. 

- Knivsta kommun, org. nr. 212000-3013. 

- Kramfors kommun, org. nr. 212000-2429. 

- Kristinehamns kommun, org. nr. 212000-1868. 

- Kungsörs kommun, org. nr. 212000-2056. 

- Köpings kommun, org. nr. 212000-2114. 

- Landstinget Blekinge, org. nr. 232100-0081. 

- Landstinget Dalarna, org. nr. 232100-0180. 

- Lapplands kommunalförbund, org. nr. 222000-0760. 

- Leksands kommun, org. nr. 212000-2163. 

- Lidingö stad, org. nr. 212000-0191. 

- Lindesbergs kommun, org. nr. 212000-2015. 

- Ljusnarsbergs kommun, org. nr. 212000-1959. 

- Locum AB, org. nr. 556438-7909. 

- Lycksele kommun, org. nr. 212000-2635. 

- Lysekils kommun, org. nr. 212000-1389. 

- Malmö stad, org. nr. 212000-1124. 

- Melleruds kommun, org. nr. 212000-1488. 

- Mjölby kommun, org. nr. 212000-0480. 

- Motala kommun, org. nr. 212000-2817. 

- Munkedals kommun, org. nr. 212000-1330. 

- Mölndals stad, org. nr. 212000-1363. 

- Mönsterås kommun, org. nr. 212000-0720. 

- Norrbottens Läns Landsting, org. nr. 232100-0230. 
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- Norrtälje kommun, org. nr. 212000-0217. 

- Nykvarns kommun, org. nr. 212000-2999. 

- Nynäshamns kommun, org. nr. 212000-0233. 

- Olofströms kommun, org. nr. 212000-0811. 

- Oskarshamns kommun, org. nr. 212000-0761. 

- Oxelösunds kommun, org. nr. 212000-0324. 

- Ragunda kommun, org. nr. 212000-2452. 

- Region Gävleborg, org. nr. 232100-0198. 

- Region Halland, org. nr. 232100-0115. 

- Region Kronoberg, org. nr. 232100-0065. 

- Region Örebro län, org. nr. 232100-0164. 

- Region Östergötland, org. nr. 232100-0040. 

- Sandvikens kommun, org. nr. 212000-2346. 

- Sigtuna kommun, org. nr. 212000-0225. 

- Skurups kommun, org. nr. 212000-1082. 

- Skövde kommun, org. nr. 212000-1710. 

- Sorsele kommun, org. nr. 212000-2585. 

- Sotenäs kommun, org. nr. 212000-1322. 

- Staffanstorps kommun, org. nr. 212000-1017. 

- Stockholms Läns Landsting, org. nr. 232100-0016. 

- Storfors kommun, org. nr. 212000-1785. 

- Storumans kommun, org. nr. 212000-2577. 

- Strömsunds kommun, org. nr. 212000-2486. 

- Sunne kommun, org. nr. 212000-1843. 

- Surahammars kommun, org. nr. 212000-2031. 

- Svenljunga kommun, org. nr. 212000-1512. 

- Säffle Kedjan 2 AB (Säffle kommun), org. nr. 556946-6955. 

- Säffle kommun, org. nr. 212000-1900. 

- Säffle Kommunikations AB (Säffle kommun), org. nr. 556716-9841. 

- Säfflebostäder AB (Säffle kommun), org. nr. 556499-8697. 

- Södersjukhuset AB, org. nr. 556595-7403. 

- Södertälje sjukhus AB, org. nr. 556775-9922. 

- Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund, org. nr. 222000-1222. 

- Sölvesborgs kommun, org. nr. 212000-0852. 

- Tranås kommun, org. nr. 212000-0597. 

- Trelleborgs kommun, org. nr. 212000-1199. 

- Täby Fastighets AB, org. nr. 556007-4642. 

- Täby Holding AB, org. nr. 556671-1569. 

- Täby kommun, org. nr. 212000-0118. 

- Täby Miljövärme AB, org. nr. 556758-1573. 

- Upphandlingscenter (samverkan mellan kommunerna Falun, Borlänge, 

Ludvika, Hedemora och Säter), org. nr. 212000-2270. 

- Uppsala kommun, org. nr. 212000-3005. 

- Vadstena kommun, org. nr. 212000-2825 

- Valdemarsviks kommun, org. nr. 212000-0431. 

- Vallentuna kommun, org. nr. 212000-0027. 

- Vansbro kommun, org. nr. 212000-2130. 

- Vara kommun, org. nr. 212000-2924. 

- Varbergs kommun, org. nr. 212000-1249. 
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- Vaxholms stad, org. nr. 212000-2908. 

- Vetlanda kommun, org. nr. 212000-0571. 

- Vårgårda kommun, org. nr. 212000-1454. 

- Vänersborgs kommun, org. nr. 212000-1538. 

- Värmdö kommun, org. nr. 212000-0035. 

- Västerviks kommun, org. nr. 212000-0779. 

- Åmåls kommun, org. nr. 212000-1587. 

- Ängelholms kommun, org. nr. 212000-0977. 

- Öckerö kommun, org. nr. 212000.1280. 

- Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290 

 

Myndighet som tillhandahåller administrativ service 

Myndighet kan bedriva verksamhet som omfattar tillhandahållande av ekonomi-

administrativ service till annan myndighet. Avrop från sådan Myndighet ska anses 

som ett (1) Avropsavtal även i det fall detta omfattar flera Myndigheter. För 

tjänster som prissätts utifrån antalet Användare ska beräkningsgrunden utgöra det 

samlade antalet Användare för berörda Myndigheter. 

 


