


Hotelltjänster

Ramavtalsansvarig: Fredrik Ljungqvist
Biträdande: Sandra Lukins



Omsättning Hotelltjänster

• 2016 - 476 milj

• 2017 - 521 milj

• 2018 - 543 milj



Avtalsperioder

• Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30  
Förlängningsoption max t.o.m:  2022-06-30

• Stockholm Kat 3 + ”Extra” Longstay

2018-11-01 - 2020-06-30  

Förlängningsoption max t.o.m:  2022-06-30



Delområden

• Indelas geografiskt i län/ort/zon – Kartsök och filtrering 
på avropa 

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-
och-boende/hotelltjanster/

• Kvalitetskategori 2,3,4,5 och Longstay

• Fullständig kravjämförelse på avropa.se

• Fast rangordning

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/hotelltjanster/


Info

• Priserna angivna på avropa exkl. 

moms, inkl. frukost

• Prisjustering 1 gång/år

• Inga close-out-dates

• Kan ej kräva att gäst lämnar 

kreditkort för garanti

• Avbokning senast kl 16.00 

ankomstdagen

• Revision?

• Utrikesavtal?



GDPR

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

Se ramavtal p. 1.10.7.1 Hantering av personuppgifter

Hur behandlas personuppgifter i förhållande till 
ramavtalet?

Personuppgiftsbiträde/Personuppgiftsansvarig

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


Viktiga åtaganden leverantörer

• Laddning av avtalade priser i Amadeus samt Hotelzon

• Förlängning – regleras skriftligen

• Ev. överlåtelse – signeras innan övertagande genomförs

• Försäljningsredovisning 

Halvår 1: 1 januari – 30 juni (15 augusti)

Halvår 2: 1 juli – 31 december (15 februari)



Frågor från leverantörerna

Hur rangordnas leverantörerna i GDS när det finns zoner?

Svar: Finns ingen synkronisering med GDS utifrån våra zonindelningar, krävs manuell hantering 
(avropa.se). Kammarkollegiet för ständig dialog med operatörer om detta.

Hur ska man som leverantör agera när det avropas felaktigt och gäster bor på hotell som 
ligger efter i rangordning? Vem ska man vända sig till då inte Kammarkollegiet är en part? Kan 
man kräva ersättning för uteblivna nätter? 

Svar: Mer info om detta hos Konkurrensverket ang. osund konkurrens. Ger dock ingen vägledning i 
specifika fall. Kammarkollegiet bedriver ingen tillsyn men tar gärna emot info om vilka orter/hotell det 
gäller. I övrigt en väldigt bra generell styrning mot rangordnade hotell.

Hur många rum ska finnas bokningsbara för Statliga Myndigheter om hotellet uppgett  x antal 
rum som kapacitet?

Svar: De antal rum som är laddade och tillgängliga i systemen ska också vara bokningsbara. Även 
andra kunder kan alltså ”plocka” från vår kvot. 



Frågor från leverantörerna

Vid gruppförfrågan gäller statligt pris och separat överenskommelse. Kan hotellet tacka nej 

även om tillgänglighet finns?

Svar: Nej, grupper regleras inte på särskilt sett förutom avbokningsregler och möjlighet att erbjuda ett 

lägre pris.

Hur säkerställer ni att en resebyrå säljer kampanjpriser på korrekt sätt?

Svar: Kampanjpriser ska vara laddade och tillgängliga under dessa perioder (BAR). Hur säkerställer 

leverantörer detta? Upphandlade resebyråer ska använda de statliga ramavtalen och på så sätt följa 

respektive allmänna villkor. Myndighet ansvarar för att denna process följs (även med egna 

resebyråavtal). Statens inköpscentral planerar fortsatta implementeringsmöten/seminarier med 

Operationsavdelning hos resebyråer.



Frågor? 
Frågor?



Konferens och möten

Ramavtalsansvarig: Fredrik Ljungqvist

Biträdande: Sandra Lukins



Trender/Utveckling 
på marknaden?



Omsättning Konferens och möten

• 2016 - 538 milj

• 2017 - 567 milj

• 2018 - 638 milj



Avtalsperioder

• Avtalsperiod 2016-01-01 - 2019-12-31  

Förlängningsoption max t.o.m:  2019-12-31

• Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2019-12-31 

Förlängningsoption max t.o.m:  2020-12-31

• Avtalsperiod: 2019-04-11 – 2019-12-31 

Förlängningsoption max t.o.m:  2021-12-31



Ny upphandling?

• Förstudie genomförd
- Förstudierapport publiceras på avropa.se/förstudier inom kort

• Upphandlingsprojekt igång

- Följ utveckling på avropa.se/upphandlingar

- Samtliga aktuella kommuner upphandlas

• Annonsering beräknad till november-19

• Tilldelning december -19

• Nya ramavtal på plats 1 januari 2020 



Indelning och kategorier

• Indelas geografiskt i län/ort/zon

• Delområden: 

• Dagkonferens, bas och plus

• Helpension, bas och plus

• Timdebitering 

• Stora konferenser >75/150  pers.

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-

boende/konferenser-och-moten/

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/konferenser-och-moten/


Avropsformer

• Fast rangordning

• Dagkonferens, Helpension, Timdebitering 

• Ramavtalsleverantörerna rangordnas i förhållande till de poäng de erhållit i 
upphandlingen 

• Kontakta först den ramavtalsleverantör som har plats nr 1 i rangordningen

• Om nr 1 inte kan leverera, kontakta nr 2 osv

• Anledning att gå vidare till nästa leverantör kan vara om leverantören inte kan:  

• - uppfylla önskemål om djur i tjänst eller säkerhetsarrangemang,                            
- tillgodose behov för gäster med funktionsnedsättning,                                           
- tjänstens syfte inte kan uppnås på grund av att en eller flera tjänster

inte kan levereras av ramavtalsleverantören.



Avropsformer

• Förnyad konkurrensutsättning

• Stora konferenser vid bokning av                                                          
>75/150 personer.

• Skriftlig inbjudan till ramavtalsleverantörerna att lämna anbud i enlighet 
med de villkor som angetts i avropet.

• Villkor får preciseras och kompletteras.

• Myndigheten anger de kriterier som kommer att ligga till grund för 
tilldelning.

• Skälig tid för att lämna avropssvar.

• Myndigheten tar del av avropssvaret först när angiven svarstid har löpt ut.

• Samtliga leverantörer som lämnat avropssvar får ta del av 
tilldelningsbeslutet



Miljömål

• SIC har hållbarhet som fokusområde och det är därför prioriterat och 

genomsyrar vår verksamhet. De statliga ramavtalen ska bidra till att 

offentlig sektor kan möta de mål som satts i den nationella 

upphandlingsstrategin, Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

• Vi tittar på möjligheten att inkludera utökade miljökrav men vi måste i 

kommande upphandling också ta hänsyn till marknaden. 



Viktiga åtaganden leverantörer

• Försäljningsredovisning 

• Halvår 1: 1 januari – 30 juni (15 augusti)

• Halvår 2: 1 juli – 31 december (15 februari)



Kundnöjdhet vs. Leverantörsnöjdhet?

• Avropsordning

• Utveckling på marknaden under ramavtalsperioden

• Vad förväntar sig respektive part av varandra?

SIC

Kund

Lev.



Implementering och feedback

• Få ut budskap och information till resebyråer och 

myndigheter?

• Medskick till myndigheternas Reseinfodag?

• Vad tycker ni om ramavtalen?



Frågor? 
Fler frågor?



Tack!


