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Kort om upphandlingen

• Omfattade 21 län.

➢ Inget anbud inkom för Västmanlands 
län och anbud i Jämtlands län 
underkändes. Två län är således helt 
ramavtalslösa. 

• Två tilldelningskriterier i 
utvärderingen:

➢ Kvalitet, baserat på referenser.

➢ Miljö, baserat på möjlighet att utföra 
tjänst med fordon som framförs med 
alternativa drivmedel.

• Efter 26 inkomna anbud tecknades 
ramavtal med 22 leverantörer.



Grundläggande förutsättningar

• Avtalstid

➢ Fast avtalstid t.o.m. 2026-04-10. I 
enlighet med Kammarkollegiets nya 
avtalsmodell.

➢ Inga förlängningsoptioner.

• Avropsberättigade

➢ Myndigheter under regeringen per 
automatik. Anmälan om avsteg om ej 
tillämpning av ramavtalet.

➢ Andra organisationer genom 
bekräftelse. Framgår av avropa.se.

• Avropsordning

➢ Fast rangordning eller

➢ Förnyad konkurrensutsättning (FKU), 
”mini-upphandling”. 

➢ Avropssätt

➢ Via ”avropsknapp” på avropa.se eller 
upphandlingsverktyg.



Omfång

• Ramavtalet ska tillgodose ett varierat 
och brett behov av flyttjänster.

➢ Ex. kontorsflytt, bohagsflytt, tungflytt 
(gods över 700 kg.), arkivflytt, 
tippkörning för avveckling av gods, 
flytt av konstföremål.

➢ Såväl flyttar över länsgränser inom 
hela Sverige som inom samma 
byggnad.

• I förhållande till tidigare ramavtal 
ingår inte utlandsflyttar längre.

• På samma sätt som tidigare ingår inte 
tjänster som hänför sig till avyttring 
(försäljning). Ramavtal finns –
Cirkulära möbelflöden.

• Begreppet ”kontor” har fått en vid 
innebörd inom tidigare ramavtal (så 
även nu).

➢ Flytt av gods till eller från ett 
hemmakontor ingår. 



Övriga skillnader i förhållande 
till tidigare ramavtal

• Debitering för faktisk arbetad tid vid 
löpande räkning.

• Endast (lägsta) pris som utvärderings-
grund vid FKU.

• En annan uppdelning för när 
rangordning och när FKU.

• Uppdelningen mellan obligatoriska och 
icke-obligatoriska tjänster borttaget.

➢ Medför ex. att avvecklingstjänster kan 
avropas via rang om understigande

100 000 SEK.

• FKU ej möjligt om en leverantör.

➢ I de län där det endast funnits en 
anbudsgivare är det ramavtalslöst vid 
FKU. Det är ramavtalslöst vid FKU i 
Dalarnas län, Gotlands län, 
Gävleborgs län, Kalmar län, 
Kronobergs län, Värmlands län och 
Västernorrlands län.

• En benämning på personer som utför 
flytt, ”flyttarbetare” innefattar 
packmästare, expressarbetare och 
möbelmontör.

➢ Arbetsledare om fem eller fler 
flyttarbetare.

• Utöver flyttfordon kan servicebil 
användas, ex. vid internflyttar.



Fler skillnader…särskilt 
gällande priser

• Golvpriser tillämpas inte längre.

• Låga priser i ramavtalsupphandligen 
ledde till förklaringar (som godtogs). 

• Anmärkningsvärt låga priser ska 
ifrågasättas enligt 16 kap. 7 § LOU 
(upphandlingar påbörjade innan 1 feb. 
2022):

- st. 1 punkterna 1-6 eller

- st. 3 onormalt låga priset beror på att 
anbudet inte stämmer överens med 
tillämpliga miljö-, social- eller 
arbetsrättsliga skyldigheter.

• Om ej godtagbart ska anbud förkastas.

…särskilt gällande 
underleverantörer

• Underleverantörer kontrolleras och 
godkänns inte längre. 

• För dessa ansvarar 
ramavtalsleverantörerna själva. 

• Gäller ej åberopad kapacitet eller 
särskilda underleverantörer (utför mer 
än 25 procent av total omsättning).

• Ni kan kräva att få veta vilken 
underleverantör som ska utföra tjänst 
enligt kontrakt.

• Ni behöver inte göra kontroller, varken 
av ramavtalsleverantör (SIC ansvarar) 
eller av underleverantörer.



När rangordning och när FKU?

• Rangordnad avropsordning om:

➢ Uppdraget eller det längre leveransavtalet uppgår till maximalt 100 000 
SEK.

➢ Uppdraget omfattar flytt av tungt gods (över 700 kg) och denna del 
utgör mindre än 10 procent av den totala omfattningen.

• I övriga fall FKU.

• Vad räknas med i de 100 000…eller snarare vad räknas inte med?

➢ Mervärdesskatt (moms).

➢ Tippavgifter.

➢ Färjeavgifter.



Avrop med rangordning

• Måste följa den utstakade avrops-
ordningen.

• Rätt att avvika från avropsordningen:

• om inget svar eller inte svar i tid (två 
arbetsdagar). 

• om inte nr. 1 klarar av att leverera 
enligt premisser i avrop eller har andra 
godtagbara skäl att avböja, eller

• vid ersättningsköp, då avrops-
berättigad har sagt upp ett kontrakt 
och detta beror på ramavtals-
leverantören.

Avrop med FKU

• Egna krav kan ställas gällande 
leveranstid och/eller miljö.

• Utvärderingsgrunden är (lägsta) pris. 
Ingen kvalitetsutvärdering är således 
möjlig.

• Förfrågan skickas till samtliga 
ramavtalsleverantörer.

• Fri prissättning gäller (dock ej gällande 
flyttkartonger).



Val av prissättningsmodell

• Lägsta pris för ett helt uppdrag.

➢ förutsätter att avropsberättigade 
tydligt har specificerat omfattningen 
och innehållet av uppdraget.

➢ Möjlighet att besöka lokalerna kan 
övervägas. 

• Lägsta pris per timme och tjänst 
(löpande räkning). 

➢ Endast ersättning för faktiskt arbetad 
tid.



Prisjustering

• Prisjustering en gång per avtalsår för 
priserna inom den rangordnade delen.

• Första justeringen möjlig efter den 30 
april 2023.

• Indexförändringen måste vara högre 
än 2 procent för justering.

• SIC beslutar om prisjustering.

• Påverkar ej ingångna kontrakt.

• Som utgångpunkt är priserna i 
kontrakt fasta efter FKU.



Debitering vid rangordning

• Fyra prissatta poster:

➢ Flyttarbetare, per timme.

➢ Flyttfordon upp till 3,5 ton (inkl. 
förare), per timme. 
Kilometerersättning är inkluderat.

➢ Magasinering i varmrum, per 
kubikmeter och månad.

➢ Magasinering i varmrum, per 
kubikmeter och vecka.

• Timpris för arbetsledare = timpris för 
flyttarbetare + 30 SEK per timme.

• Servicebil 500 SEK/dag.

• Timpris för flyttfordon över 3,5 ton, 
inklusive förare = timpris för 
flyttfordon upp till och med 3,5 ton, 
inklusive förare + 75 SEK per timme.

➢ Ställkostnad en halvtimme före och 
efter uppdrag, beräknas för varje 
flyttarbetare och fordon per dag.

• Ingen ersättning för restid eller annan 
spilltid.

• Enkel OB, timpriser * 1,2.

• Kvalificerad OB, timpris * 1,4.

• Ersättning för sina direkta kostnader 
för material för täckning/skydd av 
golv +25 procent.



Exempel flyttjänstuppdrag
Rangordnat avrop, löpande räkning

Förutsättningar

40,25 timmar, under fem arbetsdagar 
(normal arbetstid). 

Fem flyttarbetare, varav två förare som 
även utfört flyttarbete. En av 
flyttarbetarna är även arbetsledare.

Två fordon, ett understigande 3,5 ton 
(fordon 1) och ett överstigande 3,5 ton 
(fordon 2).

Timkostnad för flyttarbetare: 325 SEK

Timkostnad för flyttfordon: 370 SEK

Beräkning

Arbetstid: 40,25 * 325 * 3 = 39 244 SEK

Fordon 1 (inkl. en av förarna): 40,25 * 370 = 14 893 
SEK

Fordon 2 (inkl. den andra föraren): 40,25 * 445 
(370+75) = 17 911 SEK

Arbetsledartillägg: 40,25 * 30 = 1 208 SEK

Ställkostnad flyttarbetare: 325 * 3 * 5 = 4 875 SEK

Ställkostnad fordon: 370 * 5 + 445 * 5 = 4 075 SEK

Sammantaget: 82 206 SEK



Särskilt om arkivflytt

• RA-FS 2006:1 anger i 6 kap. 11§ hur 
säkerhetsnivån vid transport ska vara.

• Bland annat anges att handlingarna 
ska skyddas mot skingring, tillgrepp 
och obehörig åtkomst, förvaras i låsta 
utrymmen när de inte övervakas, 
förvaras så att de är skyddade mot 
smuts, stötar, fukt och annan skadlig 
påverkan. 

• Ramavtalsleverantören ansvarar för att 
denna hantering i samband med flytt 
av statligt ägda arkivhandlingar.

Särskilt om flyttkartonger

• Ramavtalsleverantören har rätt att 
fakturera avropsberättigad 30 SEK per 
flyttkartong efter att dessa har 
levererats.

• Återlämning av flyttkartonger är möjlig 
inom 30 dagar från avslutat 
flyttjänstuppdrag. Kreditering med 20 
SEK per återlämnad flyttkartong.

• Priser gäller oavsett rangordning eller 
FKU.

• Ingen ställkostnad vid leverans eller 
avhämtning av flyttkartonger. 



Viktigt gällande avropssvar

• Tanken är att såväl små, medelstora som stora myndigheter ska kunna få sina behov av 
flyttjänster tillgodosedda genom ramavtalet.

• Ramavtalsleverantör ska alltid lämna avropssvar på en avropsförfrågan.

• Ramavtalsleverantör som vid avropet inte kan erbjuda efterfrågade tjänster är alltid
skyldig att motivera skälen för detta.

• Underlåtenhet att lämna avropssvar vid upprepade tillfällen kan resultera i att 
bestämmelserna i avsnitt avtalsbrott och påföljder, blir tillämpliga.

• Rätten att ta emot avropssvar, besvara avropsförfrågan, teckna kontrakt och fakturera 
avropsberättigad kan inte delegeras.



Om det blir en ”fnurra på tråden”

• Försening 

➢ Skriftlig reklamation, inom 30 dagar 
från förseningen.

• Påföljder

➢ Ersättning för direkta och skäliga 
kostnader.

➢ Uppsägning om förseningen är av 
väsentlig betydelse.

• Fel

➢ Reklamation, inom 30 dagar från 
upptäckt av fel.

• Påföljder

• Avhjälpa fel och ev. prisavdrag.

• Uppsägning om väsentligt avtalsbrott.

• Skadestånd

- Gäller utöver övriga påföljder. 
Skadeståndsbegränsningar finns.

• Avbeställning.

- Utan skäl, med 14 dagars varsel.



Stödjande dokument på www.avropa.se

Nytt för denna 
ramavtalsperiod. 
Frivilligt att 
använda.



Leverantörsspecifik 
bilaga.

Ramavtalssida vid rangordnat avrop, Stockholms län



Frågor och kontakt

Frågor?

Kontakt gällande frågor om ramavtalet
Ramavtalsförvaltare:
Tina Norelius
tina.norelius@kammarkollegiet.se
08-700 07 87

Kontaktuppgifter finns även på 
www.avropa.se


