
 
 
Information till 
avropsberättigade gällande 
ramavtalsområde Kaffe- och 
Vattenautomater med 
tillhörande varor och tjänster 
 
 
 
 



Fakta om ramavtalsområdet Kaffe- och 
vattenautomater med tillhörande varor och 
tjänster 

• Ramavtal gällande fr.o.m. 2019-04-23 t.o.m. 2021-04-22 med 
möjlighet till förlängning högst 24 månader. 

• 9 ramavtalsleverantörer fördelade inom 2 delområden  
 Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster – 6 leverantörer 
 Vattenautomater med tillhörande varor och tjänster – 7 leverantörer 

 

 



Omfattning Kaffeautomater med 
tillhörande varor och tjänster 
• Kaffeautomater (ej kaffebryggare för 

hemmabruk eller kapselautomater, i övrigt alla 
typer av automater så länge de uppfyller 
kraven i upphandlingen) 

• Varor kopplade till automaterna: 
• Kaffe, te, socker och mjölk i 

portionsförpackning 
• Muggar, skedar/rörpinnar 
• Underskåp 

• Tjänster kopplade till automaterna: 
• Serviceavtal - hygienisk service 

respektive fullservice 
 

 
 

 



Omfattning Vattenautomater med 
tillhörande varor och tjänster 
• Vattenautomater (ej vattenkokare , eller 

”blubbautomat” i övrigt alla typer av automater 
så länge de uppfyller kraven i upphandlingen) 

• Varor kopplade till automaterna: 
• Kolsyreflaskor 
• Muggar 
• Underskåp 

• Tjänster kopplade till automaterna: 
• Serviceavtal – med tillhörande 

kolsyreflaskor 
 



Kundtjänst – Felanmälan 
• Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla en funktion för 

kundtjänst. 

• Kundtjänst ska minst vara tillgänglig via telefon under 
arbetsdagar. Även kontakt via e-post och /eller webformulär 
ska vara möjlig. 

• Kundtjänst ska vara svensktalande. 

• Kostnaden för kundtjänst ska inkluderas i offererade 
kostnader för service och ska inte debiteras extra. 



Teknisk support  
• Sker normalt på arbetsdagar.  

• Lösningstid för avhjälpande av fel är 8 arbetstimmar efter 
felanmälan 

• Om detta inte sker ska om så önskas en ersättningsautomat 
med motsvarande funktioner finnas på plats inom 48 timmar. 

• Kostnaderna för teknisk support ingår i kostnader för service 
och ska inte debiteras extra. 



Funktionsbrevlåda 
• Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla en fast och icke 

personbunden e-postadress till en funktionsbrevlåda, till 
vilken avropsberättigade ska kunna skicka avropsförfrågan  
samt beställningar för de fall avrop inte genomförs via 
avropssystem. 

• Ramavtalsleverantören ansvarar för att angiven e-postadress 
är korrekt. Byte av e-postadress ska meddelas 
Kammarkollegiet utan dröjsmål. 



Priser – Takpriser 
• Takpriser är fasta fram till och med 2020-04-23 (utom för kaffe, 

2019-06-23). 

• Leverantören har inte rätt att debitera högre pris än takpriset. 

• Däremot kan lägre priser offereras. 

 

• Kolla även länkarna i leverantörernas prislistor som ligger 
publicerade på www.avropa.se om ni vill se produktblad eller 
liknande. (Om länkar inte fungerar, kontakta gärna 
ramavtalsansvarig eller leverantören det avser) 

http://www.avropa.se/


Prisjustering - automat , tjänster samt vara 
(exklusive kaffe) 

• Priser är fasta fram till och med 2020-04-23. 

• Priser kan justeras en (1) gång per år. 

• Prisjustering justeras mot index. 

• Ansökan om prisjustering skickas till Kammarkollegiet för 
godkännande – därefter publiceras nya takprislistor. 

• Prisjustering gäller även kontrakt. 



Prisjustering - kaffe 

• Priser är fasta i minst två (2) månader från och med 2019-04-23. 

• Ansökan skickas till Kammarkollegiet senast 15 kalenderdagar 
före begärt ikraftträdande. 

• Prisändring gäller i minst två (2) månader, 

• Prishöjning får inte ske med högre belopp än marknaden i övrigt. 

• Samtliga kontrakt justeras enligt denna modell. 



Avropsform – Förnyad 
konkurrensutsättning 
• Avropsförfrågan ska innehålla 

information rörande geografisk 
spridning, övergripande behov 
samt i förekommande fall en 
beskrivning över nuvarande 
lösning. Avropsförfrågan sänds till 
alla leverantörer som inbjuds att 
lämna avropssvar. Leverantörerna 
ska alltid svara på 
avropsförfrågan. 

• Tillämpningen kan ske utifrån 
tilldelningskriterier (bör-krav) eller 
enbart genom lägst pris. 



Avropsform – Förnyad 
konkurrensutsättning 
• Leverantörer lämnar 

lösningsförslag (avropssvar) och 
avropsförfarandet är s.k. 
funktionellt vilket betyder att 
myndighet anger sitt övergripande 
behov och leverantör lämnar ett 
lösningsförslag som sedan 
utvärderas. 



Avropssvar  

• Ramavtalsleverantören ska alltid lämna avropssvar. 
• I de fall de inte kan erbjuda efterfrågad vara och/eller tjänst 

meddelas både avropsberättigad och Kammarkollegiet om 
detta, samt orsaken till varför. 

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

 



Tilldelningskriterier som är möjliga att 
ställa krav på och sedan utvärdera 

• Automaternas utformning – att offererade automater vikt- och storleksmässigt passar in på 
den avsedda platsen.  

• Hållbarhet – att offererade automater exempelvis har en lägre energiförbrukning eller högre 
miljökrav på varor än kraven som ställdes i ramavtalsupphandlingen. 

• Användbarhet – att offererade automater är anpassade till behovet, exempelvis avseende 
ljudnivå, åtkomst vid påfyllning och tömning samt tillhandahållande av betallösning. 

• Anpassning – att offererade automater har tydliga displayer, höj- och sänkbar funktion, 
knappar med punktskrift, etc. 

• Lösning – offererad lösning är anpassad till behovet. 
• Automatprestanda – offererade automater har en högre prestanda än kraven i 

ramavtalsupphandlingen, exempelvis avseende tillredningstid, kannbryggning, kapacitet 
(liter/timme), påfyllning till termos/kanna, särskilda krav på kaffedrycker eller på antalet, 
möjlighet till färsk mjölk, mjölkskummare, etc. 

 



Tilldelningskriterier som är möjliga att 
ställa krav på och sedan utvärdera 

• Pris per kopp – pris per kopp.  
• E-handel – vid avrop kan krav ställas på e-handel i form av preciseringar av krav på 

exempelvis format på elektronik katalog, order och faktura. 

 



Optioner 

• Myndighet kan inkludera optioner 
för senare leverans.  

• Med detta menas att myndigheten 
kan göra avrop av ett förväntat 
behov av automater som levereras 
vid ett senare tillfälle efter att 
beställning gjorts.   

 



Köpa/hyra? 

• Myndighet kan välja att köpa eller hyra 
automater. 
 

• Myndighet har även möjlighet att köpa 
kaffe och andra varor till redan ägd 
automat. 

 
 

 



Begagnad eller ny? 

• Vid köp ska automat vara fabriksny. 
• Vid hyra kan automat vara fabriksny eller 

begagnad med likvärdig kvalitet som 
fabriksny. 

• Samma service och tekniska support 
gäller oavsett ny eller begagnad automat. 

 
 

 



Löptider för hyresperiod/kontrakt 

• Den maximala 
kontraktslängden/hyresperioden är 48 
månader 

• Det finns inte reglerat hur kort en 
hyresperiod kan vara. 

 
 

 



Serviceavtal 

• Vid hyra ska serviceavtal tecknas. 
• Vid köp är det valfritt att teckna 

serviceavtal. 
• Om en myndighet redan äger automat så 

kan inte serviceavtal tecknas för denna 
automat. 
 

• Vid avrop av serviceavtal för 
vattenautomater ingår även kolsyreflaskor 
i avtalspriset. 
 

 
 

 



Serviceavtal 

Kaffeautomater 
• Hygienisk service 
• Full service 
Vattenautomater 
• Service 
 

 



Vad ingår i hygienisk service - 
kaffeautomater 

• In- och utvändigt rengöringsprogram av 
mekanik, metallfilter och delar som 
kommer i kontakt med vatten. 

• Besiktning av automaternas status och 
funktion samt justering och byte av 
slitagedelar för att säkra kvalitet och 
undvika avbrott. 

• Leverans av beställda varor till 
överenskommen plats. 

• I samband med installation ska 
anpassad information om automaternas 
funktion och hur rengöring och 
påfyllning, etc. sker. 

 



Vad ingår i fullservice - kaffeautomater 

• Leverantören ansvarar för all form av 
underhåll, påfyllning samt tömning av 
automater. 

 



Vad ingår i service - vattenautomater 

• In- och utvändigt rengöringsprogram 
av mekanik, metallfilter och delar som 
kommer i kontakt med vatten. 

• Besiktning av automaternas status 
och funktion samt justering och byte 
av slitagedelar för att säkra kvalitet 
och undvika avbrott. 

• Kolsyra samt byte av kolsyreflaskor 
ingår i serviceavtalet. 

 



Varor – kaffe/te till automaterna 

• Vid hyra ska varor avropas från 
leverantören 

• Vid köp kan varor avropas från 
leverantören 

• För en redan tidigare anskaffad 
automat har myndighet möjlighet 
att avropa varor 
 

 



Varor – upphandlat sortiment - 
kaffeautomater 
• Här ingår utvalda kaffevarianter 

och vissa tesorter.  Där ingår 
också andra varor som choklad, 
mjölkpulver, socker, honung, 
muggar och rörpinnar. 

• Färsk mjölk ingår inte i ramavtalet. 
 



Uppdatering av varor – som ingått i 
anbudet 

• Får ske tidigast sex månader (6) räknat från ramavtalets 
signering, 2019-04-23, dvs. 2019-10-23. Uppdatering får ske 
högst en (1) gång per kvartal om inte särskilda skäl föreligger. 

• Varor som ingick i anbudet får endast ersättas med likvärdig vara 
och till högst samma pris. Med likvärdig vara menas som minst 
att varan ska uppfylla de krav som ställts i upphandlingen. 

• Vid uppdatering ska skriftlig ansökan skickas till 
Kammarkollegiet. 



Varor – övrigt sortiment – 
kaffeautomater 
• Här har leverantören möjlighet att 

lägga in övrigt sortiment av kaffe 
och te eller övriga varor. 

• Dessa varor ska uppfylla kraven 
ställda i denna upphandling  

• Även underskåp till automater kan 
läggas in i denna prisbilaga. 

 



Varor – övrigt sortiment - 
vattenautomater 
• Inom vattenautomater finns 

möjlighet att lägga till muggar och 
underskåp till automaterna. 

 



Tillägg av automat, vara, övrigt 
sortiment  
• Tillägg eller byte av kan tidigast 

ske efter sex (6) månader räknat 
från ramavtalets signering och 
högst en (1) gång per kvartal om 
inte särskilda skäl föreligger. 

• Tillägg sker enligt reglering i 
ramavtalet och begäran om tillägg 
ska alltid skickas till 
Kammarkollegiet innan utbyte 
sker. 

• Prisbilagan uppdateras efter att 
Kammarkollegiet godkänt 
ansökan. 
 
 
 

 



Kontrakt 

• Kontrakt upprättas mellan 
parterna. 

• Kontraktsförslag finns i vår 
tillgängliga avropsmall.  

• Om egna kontraktsmallar används 
får ingen hänvisning ske till egna 
allmänna villkor. Det är de 
allmänna villkor som avtalats i 
ramavalet som gäller. 



Leverans av automater 

• Leverans av 1 - 5 automater ska 
ske senast 20 arbetsdagar efter 
beställning. 

• Leverans av fler än 5 automater 
sker enligt överenskommelse men 
dock max 40 arbetsdagar efter 
beställning. 



Leverans av varor 

• Leverans av varor ska ske inom tre 
arbetsdagar från 
leveransbekräftelse om inte annat 
har överenskommits. 

• Expressleverans ska erbjudas och 
en extra avgift kan tas ut men 
avgift kan endast tas ut om 
skriftlig överenskommelse finns. 



Utökning eller minskning av automater 
under pågående kontrakt 

• I dialog kan vissa ändringar göras så 
länge inte detta ändrar kontraktets 
övergripande karaktär samt är till ett 
mindre värde. 

• Exempel på sådana ändringar: 
• Fler automater 
• Större automater 
• Mindre automater 
• Färre automater 

 
 

 



E-handel –Ny lag  
 
• Alla statliga myndigheter ska kunna ta emot den nya europeiska 

fakturastandarden via PEPPOL-nätverket, som är en elektronisk 
infrastruktur. Myndigheterna ska också kunna erbjuda ett 
webbgränssnitt där leverantörer som saknar it-stöd kan registrera 
e-fakturor manuellt och på så sätt uppfylla lagkraven.  



E-handel –Elektronisk faktura 
• Ramavtalsleverantören ska kunna sända elektronisk faktura 

enligt minst ett av följande alternativ. 
1. SFTI fulltextfaktura, 
2. Svefaktura, eller 
3. Via avropsberättigads leverantörsportal. Med leverantörsportal 

menas en webbaserad portal som är ansluten till 
avropsberättigads e-handelssystem och till vilken leverantörer kan 
logga in för att sända fakturor. 
 

Mer om e-handel, se ramavtal kapitel 2.16 E-handel. 

 

 



Förseningar, brister eller fel i varan 

Det finns ett antal punkter i ramavtalet som omhändertar brister som kan 
uppkomma, om leveransförsening uppkommer, om det är fel i varan eller 
andra negativa följder av t.ex. en leverans. 
 
Läs vidare om detta i ramavtalet 
• Allmänna villkor – avser kontrakt med avropande organisationer 
• Övriga delar av ramavtalet – avser främst mot Statens inköpscentral 

 



Kontrakts giltighet 

• Kontrakt kan inte ingås efter att ramavtal 
upphört att gälla. 

• Detta hindrar dock inte att tillhandahållandet 
av vara kan ske vid en senare tidpunkt, under 
förutsättning att kontrakt har tecknat under 
ramavtalets löptid = Leveransavtal, successiva 
leveranser, serviceavtal/hyresavtal. 

 



• Vägledning 

• Avropsblankett 

• Mall för kontrakt finns i Avropsblankett 

• Mall för Behovsbeskrivning 

• Eventuella andra dokument och 
webbplatser 

 

Stödmaterial 



Praktiskt exempel - avropsblankett 

Avropsförfrågan bör bestå av ifylld Avropsblankett samt en 
Behovsbeskrivning om myndighet väljer att använda det stöd vi tagit fram. 
• Avropsblankett består av: 

• Instruktioner. 
• Specifikation av nuvarande lösning – här anger myndighet hur den 

nuvarande lösningen ser ut, kontor/våningsplan/förbrukning etc. 
• Förslag på lösning – här anger leverantörerna vilken lösning de 

föreslår. 



Praktiskt exempel - avropsblankett 

Avropsförfrågan, fortsättning. 
• Avropsblankett består av: 

• Automater – sortiment av automater som lämnats i anbudet. 
• Varor – upphandlad varukorg (ej inom Vattenautomater) 
• Övrigt sortiment – varor som inte ingick i varukorgen. 
• Avtalstecknande - kontrakt. 

 
• Behovsbeskrivning – Ett dokument där myndighet fritt kan ange behov 

och önskemål kopplat till avropsblanketten. Vid behov kan 
Avropsberättigad precisera villkoren i Ramavtalet och komplettera 
med andra krav och villkor som angetts i Upphandlingsdokumenten 
 
 

 



Praktiskt exempel - avropsblankett 

Avropssvar – Förslag till lösning från leverantör.  
• Vad fylls i av leverantör: 

• Förslag på lösning – Detta är svaret på myndighetens nuvarande 
lösning och kommande behov. 

• Automater – hela det sortiment av automater som offererats i 
leverantörernas anbud till Statens inköpscentral ska prissättas. 

• Varor – hela varusortimentet som offererats i leverantörernas anbud 
till Statens inköpscentral ska prissättas. 

• Övrigt sortiment – hela det övriga sortiment som offererats i 
leverantörernas anbud till Statens inköpscentral ska prissättas. 

Leverantör får inte offerera högre priser än de priser som lämnades i 
upphandlingen av dessa ramavtal – se prislistor på avropa. 

 
 



Praktiskt exempel - avropsblankett 

Avropssvar  
• Vad ingår i avropssvar: 

• Pris för lösning, dvs. pris/kontor/månader/antal kontor. (Priset består 
av pris för automat samt pris för servicenivå) 

• Priser från avropsblankettens flik för varor. (gäller ej vattenautomater) 
• Svar på era krav enligt de tilldelningskriterier ni ställt. 

 
• Fliken för övrigt sortiment finns alltid med att avropa från. 

 



Praktiskt exempel - avropsblankett 

Avropssvar  
• Vad ingår i avropssvar: 

• Leverantör ska offerera priser för samtliga varor och samtliga varor i 
det övriga sortimentet även om inte alla dessa varor avropas/erbjuds 
vid avropstillfället. 

• Leverantör ska offerera priser för samtliga automater även för 
automater som inte offererats i den föreslagna lösningen. 

• Leverantör får inte offerera högre priser än de priser som publicerats i 
prislista på www.avropa.se.  

Anledningen till detta förfarande är att myndighet ska kunna avropa varor 
och automater som inte ingick i den föreslagna lösningen under 
kontraktstiden vid t.ex. utökning med fler automater.  

 

http://www.avropa.se/


Frågor och funderingar 

Kontakta gärna Statens inköpscentral: 
 
• för att få hjälp och stöd vid avrop 

från våra ramavtal 
• vid specifika eller allmänna frågor 

om ramavtalen (t.ex. vad ingår i 
ramavtalet?) 

• för hjälp med avrop (t.ex. vad finns 
det för hjälpdokument?) 

• vid problem med leverantör 
• för hjälp med reklamation. 



Välkommen att kontakta oss 

• För frågor om ramavtalsområde Kaffe- och Vattenautomater med 
tillhörande varor och tjänster, se avropa.se eller kontakta 
stefan.persson@kammarkollegiet.se, 08-700 07 33. 

• Kontakta ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär: 08-700 07 70,  
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se. 
 

Våra webbplatser 
• avropa.se 
• kammarkollegiet.se/statens-inkopscentral 

 
Vid övriga upphandlingsfrågor:  
• Ett samlat upphandlingsstöd finns på upphandlingsmyndigheten.se 
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Tack! 



Kort om Statens inköpscentral 

• Statens inköpscentral förvaltar  
1 975 ramavtal inom 44 
ramavtalsområden. 

• Statens inköpscentral har 
ramavtal med 765 leverantörer. 

• Under år 2018 omsatte samtliga 
ramavtal ca 13,9 miljarder kronor. 

• Ramavtalsområdet har en något 
ökande omsättning från ca 120 
miljoner 2017 till ca 130 miljoner 
2018. 
 



 
Statens inköpscentral – vårt uppdrag 
och syfte 
 
• Vårt uppdrag är att upphandla och 

förvalta ramavtal för andra statliga 
myndigheter.  

• Statens inköpscentral ska verka 
för att bästa möjliga villkor skapas 
för myndigheternas anskaffning av 
varor och tjänster. 

• Genom att samordna 
myndigheternas upphandlingar 
bidrar Statens inköpscentral till 
ökad effektivitet och förmånligare 
villkor för myndigheterna och 
sparar därmed pengar åt 
skattebetalarna. 
 

 
 
 

 



Organisation 

Avdelningschef 

 
Enheten för IT-
upphandling 

 

 
 

Enheten för 
upphandling av 
varor & tjänster 

 
 

 
 

Enheten för 
ramavtals-
förvaltning 

 

Stabsfunktion 
Enheten för 

upphandlings- 
och avtalsjuridik 



Statens inköpscentral - processer 

Förstudie 

Upphandling Förvaltning 



Förstudie och upphandling 

Förstudie Upphandling 

Kartläggning av 
behov och utbud 
 

Input  från  
leverantörer, 
myndigheter, 
förvaltningar,  
branschorg. 
 

Beslut om 
upphandling  
- ja eller nej  
 

Elektronisk 
annonsering och 
anbudsgivning 
TendSign 

Ram-
avtal 
E-sign.  

Öppet för alla att 
inkomma med 
synpunkter, förslag, idéer 
 

Absolut sekretess 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Frivillig



Ramavtalsförvaltning 
 
 

 
 

Förvaltning 
Ramavtal 
med 
upphandlings-
underlag 
 

Hantering av upphandlade ramavtal 
• hjälp och stöd 
• uppföljning 
• insamling av erfarenheter från användning av ramavtal 
• ansvar för ramavtalsleverantör 

Förvaltnings-
rapport/ 
erfarenhets-
rapport 

För-
studie 
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Fördelning av ansvar 
Statens inköpscentral ansvarar för att 
• säkerställa att ramavtal ingås och 

förvaltas 
• upphandlingsprocessen genomförs 

på ett lagligt och principenligt sätt 
utifrån LOU 

• informera och stödja avropande 
myndigheter 

• ramavtalen på en övergripande nivå 
fungerar för olika myndigheter. 

• Blir motpart om en leverantör 
ansöker om överprövning av 
ramavtalsupphandling. 

 
 
 



Fördelning av ansvar 
Avropsberättigad myndighet ansvarar för 
• avropsprocessen samt 

kontraktsuppföljning, 
• att avropet sker i enlighet med ramavtalet 

och i enlighet med LOU, 
• att precisera och anpassa efter det egna 

behovet. 
• Utgångspunkt för avropet är myndighetens 

egna behov inom ramavtalsområdet. 
• Blir motpart om en leverantör ansöker om 

överprövning av avropet. 
 

 
 



Avropande myndighet 

• En enskild myndighet har en 
omfattande handlingsfrihet och 
en grundlagsskyddad rätt till 
självbestämmande (RF). 
 

• Ingen myndighet får bestämma 
hur en annan myndighet ska 
besluta i ett ärende som gäller 
tillämpning av lag (RF). 

 

 



Vilka får avropa från ramavtalen? 

• Myndigheter under regeringen ska 
avropa från de statliga ramavtalen 
om myndigheten inte finner att en 
annan form av avtal sammantaget 
är bättre (förordning 1998:796 om 
statlig inköpssamordning). 
 

• På SCB:s hemsida finns 
information om myndigheter under 
regeringen. 

 
• Eventuella avsteg från ramavtalen 

ska anmälas (se avropa.se). 
 

http://www.avropa.se/


Vilka får avropa från ramavtalen? 

• Organisationer med statlig 
anknytning kan få avropa från 
Statens inköpscentrals ramavtal. 
Bekräftelse krävs.  

 
• Lista på avropsberättigade finns 

för varje ramavtalsområde på 
avropa.se. 
 

 

http://www.avropa.se/


Gemensamma hållbarhetskrav ställda i 
upphandlingen  
• Ett antal miljökrav har ställts på varorna 

som säljs inom ramavtalsområdet. 
Automaten får inte tillföra bly så att 

gränsvärdet 10ppb (miljarddelar) bly 
överskrids. 
Ingående ämnen i produkter för 

rengöring ska inte vara hälsofarliga, 
miljöfarliga eller allergiframkallande. 
Innehållet av biocider i rengöringsmedel 

ska vara begränsade 



Hållbarhetskrav ställda i 
upphandlingen, fortsättning 
• Arbeta med att kontinuerligt förbättra och 

ta hänsyn till miljöaspekter och undvika 
negativ miljöpåverkan. 

• Ska vid tillhandahållande av varor och 
tjänster kontinuerligt arbeta med att 
förbättra och ta hänsyn till sociala och 
etiska aspekter. 

• Ansvarar för att ramavtalet fullgörs i 
överensstämmelse med tillämpliga lagar 
och föreskrifter. 



Sociala och etiska krav 

• Ramavtalsleverantören ska kontinuerligt 
arbeta med att förbättra och ta hänsyn till 
sociala och etiska aspekter. Detta gäller även 
för  ramavtalsleverantörens 
underleverantörer.  

• Ramavtalsleverantören svarar för att 
lagstadgade skyldigheter vad gäller 
anställnings- och arbetsmiljövillkor tillämpas 
för berörd personal, samt motverkande av 
arbetsrättsliga och skattemässiga 
oegentligheter. 



 

Hjälp oss att bli bättre – 
delta i våra årliga 
utvärderingar! 

Uppdatera dig om våra 
ramavtal - prenumerera 
på vårt nyhetsbrev! 
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