
Bemanningstjänster



Avtalsperiod:

2021-04-03 - 2023-04-02
Max förlängningsoption: 2025-04-02

Ramavtalet 
Bemanningstjänster



Agenda

• Att avropa

• Stöddokument

• Att hitta på Avropa.se



Ramavtalsleverantörer (15 st)

- Academic Work
- Adecco Sweden
- Fundamentet 8521 AB
- Clockwork
- Dreamwork
- Experis
- Jurek
- MP&E AB
- Novare
- Perido
- Poolia
- Randstad
- Regent
- Sigma IT Tech AB (Nexergroup)
- Wise IT

Ramavtalsleverantörer



Yrkesområden

Kontorstjänster
• T.ex. administratör, controller, handläggare, 

jurist, kommunikatör, projektledare, 
upphandlare, internservice m.fl.

IT-tjänster
• t.ex. It-tekniker, helpdesk.



Interimschef

• Om Avropsberättigad behöver en Interimschef för att fylla 
tillfälliga eller längre behov i väntan på rekrytering eller 
vid andra vakanser som till exempel sjukdom eller 
tjänstledighet kan interimschef avropas via förnyad 
konkurrensutsättning.

• Kompetenskrav definieras vid avrop.
Avrop sker via förnyad konkurrensutsättning.

Två nya möjligheter

Hybrid - kombination av tjänster

• Om behov finns av en tjänst som består av två eller fler 
olika arbetsuppgifter från upphandlade tjänster kan sådan 
avropas via förnyad konkurrensutsättning. En 
förutsättning är att ingen av tjänsterna som efterfrågas 
avser mindre än 20 % av en heltid. Exempelvis 20 % 
Kommunikatör i kombination med 80 % Projektledare.

• Kompetenskrav definieras vid avrop.
Avrop sker via förnyad konkurrensutsättning.



Att avropa
• Rangordning och förnyad 

konkurrensutsättning.

• Uppdrag upp till 800 tim avropas genom 
rangordning. Uppdrag över 800 tim avropas 
genom förnyad konkurrensutsättning.

• Hybridtjänster och Interimschefer avropas 
alltid via förnyad konkurrensutsättning.



• Avrop från Ramavtalet, upp till 800 timmar 
per uppdrag, yrkesområde och geografiskt 
område sker genom rangordning.

• Avropa från ramavtalsleverantör som är 
rangordnad nr 1.
Om nr 1 inte kan leverera ska avrop göras från 
den leverantör som är rangordnad som nr 2, 
osv.

• Ramavtalsleverantören ska lämna bekräftelse 
till avropsberättigad om 
ramavtalsleverantören kan bemanna avropad 
kompetens. Observera att tiden för att lämna 
bekräftelse inte får understiga fyra timmar 
kontorsarbetstid.

Rangordnat avrop
samtliga villkor fastställda



• Avropsförfrågan ska skickas till samtliga 
Ramavtalsleverantörer som är antagna för 
det yrkesområde och det geografiska 
område som uppdraget avser. 

• Avropsberättigad bör ta för vana att begära 
en bekräftelse från leverantörerna att de 
mottagit avropsförfrågan.

• Avropsmall på www.avropa.se
(under fliken Gemensamma dokument)

Förnyad konkurrensutsättning
(avrop överstigande 800 timmar)

http://www.avropa.se/


NUTS 2-indelningen

1. Stockholm

2. Östra Mellansverige

3. Småland med öarna

4. Sydsverige

5. Västsverige

6. Norra Mellansverige

7. Mellersta Norrland

8. Övre Norrland

Geografisk indelning
Område ska väljas utifrån konsultens 
placeringsort.



Priser
• Rangordnat avrop = fasta priser

Se Prisbilaga under fliken 
Gemensamma dokument.

• Förnyad konkurrensutsättning =
Priser anges i respektive Kontrakt 
(avrop).



• Vid FKU kan det förekomma att 
leverantörer lämnar ett onormalt lågt 
pris i sitt avropssvar.

• Enligt 16 kap. 7 § LOU har avropande 
myndighet skyldighet att begära att 
leverantören ska förklara ett onormalt 
lågt pris.

• Viktigt att följa upp kontrakt och 
leverans.
Meddela Kammarkollegiet om onormalt 
låga anbud leder till oregelbundenhet 
eller leveranser som strider mot avtalet.

Priser vid FKU



Förlängning av ej slutförda uppdrag

• Om avropat uppdrag överstiger beräknad tid 
får aktuellt uppdrag förlängas med tio (10) 
procent av beräknad tidsåtgång för 
uppdraget.
Tex. Avropad tid 400 tim. 10% = 40 tim 
förlängning tillåten.

• Förlängning av ej slutförda uppdrag får ske 
för såväl uppdrag som avropats genom 
rangordning som genom förnyad 
konkurrensutsättning.



Om Avropsberättigad behöver avsluta uppdraget i förtid gäller följande:
Om leverantören under tidsperioden kan hyra ut konsulten till annan utgår ingen ersättning
enligt denna mall. Ersättning utgår vidare aldrig för längre tid än som återstår enligt 
Kontraktet.
Räkneexempel: ta antal uppsägningsdagar, multiplicera med dagslönen och multiplicera
med antal konsulter. Summan blir avgiften myndigheten betalar till leverantören.

Uppsägningstid i arbetsdagar Antal uthyrda konsulter Uppdragets längd
1 arbetsdag 1-5 konsulter upp till 10 arbetsdagar
2 arbetsdagar 1-5 konsulter 11 - 20 arbetsdagar
3 arbetsdagar 1-5 konsulter 21 - 40 arbetsdagar
4 arbetsdagar 1-5 konsulter 41 - 60 arbetsdagar
5 arbetsdagar 1-5 konsulter över 60 arbetsdagar
För ovan stycke utgår ersättning till leverantören för en (1) konsult per arbetsdag.

Uppsägningstid i arbetsdagar Antal uthyrda konsulter Uppdragets längd
2 arbetsdagar 6-10 konsulter upp till 10 arbetsdagar
4 arbetsdagar 6-10 konsulter 11 - 20 arbetsdagar
5 arbetsdagar 6-10 konsulter 21 - 40 arbetsdagar
6 arbetsdagar 6-10 konsulter 41 - 60 arbetsdagar
8 arbetsdagar 6-10 konsulter över 60 arbetsdagar
För ovan stycke utgår ersättning till leverantören för två (2) konsulter per arbetsdag.

Uppsägningstid i arbetsdagar Antal uthyrda konsulter Uppdragets längd
4 arbetsdagar 11-25 konsulter upp till 10 arbetsdagar
8 arbetsdagar 11-25 konsulter 11 - 20 arbetsdagar
10 arbetsdagar 11-25 konsulter 21 - 40 arbetsdagar
13 arbetsdagar 11-25 konsulter 41 - 60 arbetsdagar
17 arbetsdagar 11-25 konsulter över 60 arbetsdagar
För ovan stycke utgår ersättning till leverantören för tre (3) konsulter per arbetsdag.

Uppsägningstid i arbetsdagar Antal uthyrda konsulter Uppdragets längd
5 arbetsdagar 26 eller fler konsulter upp till 10 arbetsdagar
10 arbetsdagar 26 eller fler konsulter 11 - 20 arbetsdagar
12 arbetsdagar 26 eller fler konsulter 21 - 40 arbetsdagar
15 arbetsdagar 26 eller fler konsulter 41 - 60 arbetsdagar
20 arbetsdagar 26 eller fler konsulter över 60 arbetsdagar
För ovan stycke utgår ersättning till leverantören för fyra (4) konsulter per arbetsdag.

Avbokningsmatris



• Upphandlingsdokument

• Allmänna villkor

• Krav på kompetenser

• Avbokningsmatris

• Prisbilaga (vid rangordning)

• Vägledning

• Allmän vägledning

• Avropsmall

• Datadelningsavtal

• Personuppgiftsbiträdesavtal

• Säkerhetskyddsavtal (nivå 1, 2 och 3)

På Avropa.se finns information och 
stöddokument



ESPD
• ESPD (egenförsäkran):

leverantörskontroll av bla
kvalificeringskraven. Leverantören måste 
bekräfta inlämnade uppgifter i 
avropsmallen.



Avropa.se 

Övriga tjänster

Bemanningstjänster och Rekryteringstjänster

www.avropa.se

Kontakt
Ramavtalsansvarig
Sandra Lukins
sandra.lukins@kammarkollegiet.se
08-7000686

http://www.avropa.se/
mailto:sandra.lukins@kammarkollegiet.se
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