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• Trender och utveckling på marknaden

• Omsättning

• Avtalsperiod/Ny upphandling?

• Delområden/Avropsordning

• Viktiga åtaganden leverantörer

• GDPR

• Kundnöjdhet och Leverantörsnöjdhet

• Revision

• Implementering och feedback

• Övriga frågor?



Trender och utveckling på 
marknaden?



Omsättning fordonsförhyrning

• 2016 – 164 milj

• 2017 – 163 milj

• 2018 – 185 milj

• 2019 – 96 milj (halvår)



Avtalsperiod

• 2017-04-08 - 2020-04-07

• Förlängningsoption max t.o.m:  2021-04-07

• Kommande Förstudie/Upphandling?



Delområden och avropsordning

• Korttidsförhyrning – upp tom 30 dagar

• Fast rangordning 

• Anledning att gå vidare till nästa leverantör:

• Utlämningsställe överstiger 15km från den plats där behovet uppstår

• Ingen leverantör har utlämningsställe inom 15km: leverantör med lägst 
totalkostnad (inkl. kostnad för leverans hämtning av fordon)

• Långtidsförhyrning södra Sverige (Götaland och Svealand)

• Långtidsförhyrning norra Sverige  (Norrland)

• - Från 1 månad – 11 månader+30 dagar

• Dynamisk rangordning 

• Avrop sker från leverantör med lägsta totalkostnaden för varje enskilt behov: 
fordonsklass inkl. ev. extrautrustning och ev. leverans/hämtning

• Uträkningsmall på avropa

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/Taxi-och-
fordonsuthyrning/fordonsforhyrning/?value=71441

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/Taxi-och-fordonsuthyrning/fordonsforhyrning/?value=71441


Viktiga åtaganden leverantörer

• Försäljningsredovisning 

• Kvartal 1: 1 januari – 31 mars (15 maj)

• Kvartal 2: 1 april – 30 juni (15 augusti)

• Kvartal 3: 1 juli – 30 september (15 november)

• Kvartal 4: 1 oktober – 31 december (15 februari)

• Redovisning, detaljerad statistik/statistik miljö på begäran av SIC



GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte den 25 maj 
2018 Personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”).

Enligt Ramavtalets punkt 1.10.9 Lag, författning och 
föreskrifter, ska tillämpliga lagar och förordningar 
följas.

Hur behandlas personuppgifter i förhållande till 
ramavtalet?

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUidGikYPdAhVE2qQKHU2SAk8QjRx6BAgBEAU&url=http://it-kanalen.se/21919-2/&psig=AOvVaw3qWEvhP7QMH92BNeV6x8jb&ust=1535112311054997


Kundnöjdhet vs. Leverantörsnöjdhet
• Kan både kund och leverantör vara nöjda?

• Service

• Vilka rutiner och villkor gäller?

• Leverans av fordon?

• Utveckling på marknaden under ramavtalsperioden

• Kundnummer?

• Vad förväntar sig respektive part av varandra?

SIC

Kund

Lev.



Revision

• Leverans av fordon

• Fordonsskatt och besiktning

• Vinterdäck 

• Tillgänglighet via bokningskanaler

• Hantering av personuppgifter

• Kontroll av redovisad omsättning 



Implementering och feedback

• Få ut budskap och information till resebyråer och 

myndigheter?

• Medskick till myndigheternas Reseinfodag?

• Vad tycker ni om ramavtalet?



Frågor? 
Fler frågor?



Tack!


