
Program 

Reseinfodagen 2021

09.00 - 09.05

Välkomna

09.05 - 09.10

Nytt på Statens inköpscentral

09.10 - 09.30

Hotell och konferens

09.30 - 09.50

Resebyråtjänster

09.50 - 10.00
Kaffepaus

10.00 - 10.15

Fordonsförhyrning

10.15 - 10.30

Flygavtal och Taxi

10.30 - 11.00

Thomas Jakobsson, Chefsekonom Visita, 

”Corona – branschläget i besöksnäringen”

11.00 - 11.15

Frågor & svar



Nyheter på Statens inköpscentral

• Vi firar 10-årsjubileum!

• Allt arbete sker på distans, alla möten 
seminarier genomförs digitalt

• Revisioner och uppföljningar 
genomförs på flertal ramavtal

• Svara gärna på remisser och enkäter

• Följ förstudier och upphandlingar på 
avropa.se

• Upphandlingsplanen

• Leverantörsdag för IT och V&T genomfördes 
under våren

• Avropadagen planeras till den 12 november

• Fortsatt utveckling av avropa.se -
enhetlig dokumentation och göra sidan mer 
användarvänlig

• Under hösten kommer vi genomföra årlig 
KNI- och LNI-mätning.
Svara gärna på undersökningen och hjälp 
oss bli bättre!



Hotelltjänster

Ramavtalsansvarig: Fredrik Ljungqvist
E-post: fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se



Avtalsperiod

• Ramavtalen giltiga t.o.m. 2022-06-30

• Samtliga förlängningsoptioner nyttjade

• Prisjustering genomförd 1 juli 2021 –
samtliga prisjusteringar genomförda

• Uppsägningar under pandemin –
markerade på avropa.se med ett 
slutdatum

• Ramavtal i karantän – syns ej på 
avropa.se samt ej laddade i 
GDS/Hotelzon

Upphandling

• Förstudie – klar (finns att ladda ner på 
avropa.se)

• Framtagning av underlag – pågår

• Annonsering - September 2021

• Utvärdering - Februari 2022

• Tilldelningsbeslut - Mars 2022

• Start för nya avtal - 1 juli 2022



Indelningar

• Ramavtalen/Hotellen upphandlade per 
ort/zon

• Indelat i kvalitetskategori 2,3,4,5 och 
Longstay

• Fullständig kravjämförelse på avropa.se

• Karta och filtrering på avropa.se

• Myndigheten fri att välja vilken 
kategori som är aktuell för varje enskilt 
avrop

Avropsordning

• Fast rangordning

• Ramavtalsleverantörerna rangordnas i 
förhållande till det totala anbudspriset 
de erhöll i upphandlingen

• Utvärderades på pris 60%, Kapacitet 15 
%, Miljö 15 %, Tillgänglighet 10%.

• Kan innebära att lägre rangordnat 
hotell har ett lägre pris än nr. 1

• Ramavtal/Hotell i karantän hoppas 
över i rangordningen tills vidare

• Går att boka via telefon, e-post, GDS 
och Hotelzon (ej krav på laddning i 
GDS/Hotelzon i kategori 2 och 
Longstay)



Kom ihåg

• Avstånd från hotell till resmål ej giltigt 
skäl att gå vidare i rangordningen

• Priser på avropa exkl. moms

• Inga close-out-dates gäller

• Hotellet kan ej kräva att gäst lämnar 
kreditkort för garanti

• Grupper (10 rum eller fler) – hotellen 
får inte lämna högre pris än avtalspris

• Kom ihåg problematiken med OTA:s 
eller att boka via andra kanaler

Omsättning

2018 – 543 Mkr
2019 – 583 Mkr
2020 – 237 Mkr



Konferens och möten

Ramavtalsansvarig: Fredrik Ljungqvist
E-post: fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se



Avtalsperiod

• Ramavtalen giltiga t.o.m. 2021-12-31

• Förlängningsoption max t.o.m. 2023-
12-31

• Prisjustering en gång per år (nästa 1 
januari 2022)

• Uppsägningar under pandemin –
markerade på avropa.se med ett 
slutdatum

• Ramavtal i karantän – syns ej på 
avropa.se

Förlängning/Upphandling

• Beslut om ev. förlängning redovisas på 
avropa.se

• Prisjusteringar  - uppdateras direkt      
1 januari 2022

• Förstudie – planerad start 2022

• Omsättning:

• 2018 – 638 MKr

• 2019 – 665 MKr

• 2020 – 213 MKr



Indelningar och Avropsordning

• Ramavtalen/Anläggningarna 
upphandlade per kommun/kommundel

• Små konferenser (<150 pers):

- Dagkonferens och Helpension (bas och 
plus), Heldagskonferens utan förtäring, 
Halvdagskonferens utan förtäring, 
Timdebitering – fast rangordning

• Fullständig kravjämförelse bas och plus 
på avropa.se

• Ramavtalsleverantörerna rangordnas i 
förhållande till det totala anbudspriset 
de erhöll i upphandlingen

• Utvärderades på pris 50%, Miljö 25 %, 
Tillgänglighet 15%, Kvalitet 10 %

• Kan innebära att lägre rangordnad 
anläggning har ett lägre pris än nr. 1

• Stora konferenser (>150 pers.)                           
- Förnyad konkurrensutsättning 

• Möjlighet att lägga till krav och 
kriterier utifrån giltiga områden

• Skriftlig avropsförfrågan till samtliga 
leverantörer i vald 
kommun/kommundel

• Vägledning och avropsmall på 
avropa.se

• Kom ihåg avbokningsreglerna

• Karta och filtrering på avropa.se



Frågor?



Resebyråtjänster

Ramavtalsansvarig: Sandra Lukins
E-post: sandra.lukins@kammarkollegiet.se



Resebyråtjänster

Avtalsperiod: 2020-05-01 - 2022-04-30. 
Max förlängningsoption till 2024-04-30.

• Avrop

• Stöddokument

• Tips & råd



Ramavtalsleverantörer

• Amex GBT

• BCD Travel

• Big Travel

• Egencia Sweden AB

• Flight Centre Travel Group (FCM) 

• Företagsresor i Umeå

• Lingmerths Resebyrå

• Stureplans Resor



Vilka krav är ställda i ramavtalet?

Detta är redan upphandlat:

Tex:

• Resebyråservice: bokningar, ombokningar, 
avbokning, krediteringar, debitering mot 
resekonto, 24-timmars service, pass och 
visumbestämmelser, spårningssystem, etc.

• Tillhandahålla självbokningssystem

• Använda ramavtal samt myndighetens egna avtal

• Hantera följesedlar och betalningsrutiner

• Stöd inom Travel Management mm.

Se ”Kravspecifikation”



Vilka ytterligare krav kan ställas?

Nedan följer områden där krav på tjänst kan ställas 
och specificeras vid avrop.

1. Information/kommunikation

2. Kompetens

3. Säkerhet

4. Statistik och uppföljning

5. Service

6. Bokning

7. e-handel

8. Pris

9. Viten

Se ”Kravkatalog”



Stöddokument

På Avropa finns stöddokument till hjälp för både 
myndigheter och leverantörer, tex:

• Upphandlingsdokumentet

• Allmänna Villkor

• Kravspecifikation

• Kravkatalog

• Vägledning

• Avropsmall (två st.)

• Säkerhetsskyddsavtal



Avropet

• Gör enkla avrop om kraven i upphandlingen 
räcker.

• Be om bekräftelse på skickad 
avropsförfrågan.

• Ge resebyråerna skälig tid att besvara avrop.

• De flesta resebyråer anser sig vara PUA då de 
hanterar personuppgifter och förmedlar 
resenärsuppgifter till de olika leverantörerna 
av tjänster (flygbolag, tåg, hotell etc).



Tilldelning

• Utvärdering: ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån 
bästa förhållande mellan pris och kvalitet.
Tänk även på kvalitet!

• Tilldelningsbeslut skickas till samtliga resebyråer 
som lämnat avropssvar. Meddelande om 
avtalsspärr. Tidpunkt när kontrakt ska tecknas.

• Frivillig avtalsspärr (10 dagar).

• Iaktta lämplig implementeringstid (branschpraxis 3 
mån).

• Uppföljning av priser, leveranser och övriga villkor 
som ni kommit överens om.



Tänk på…

• Kravställ myndighetsspecifika krav. Upprepa inte 
Kammarkollegiets redan ställda krav i 
upphandlingen.

• Beskriv framtida resebehov. Bifoga gärna 
detaljerad statistik. Specificera resorna tex. hur 
många är långresor/Europa, vanligaste 
destinationerna etc.

• Krav kan ställas på resebyrån att erbjuda möjlighet 
till klimatkompensation. Rutiner och kostnader för 
detta sker i överenskommelse med resebyrån.

• De flesta resebyråer anser sig vara 
personuppgiftsansvariga.



Resebyråerna tipsar…

• Varje krav har en prislapp knuten till sig.

• Ställ inte högre krav än nödvändigt.

• Gör enkla avrop! Kravställ inte det som redan 
är upphandlat.

• Utvärdera inte enbart på pris - tänk även på 
service, kvalitet och tillgänglighet.

• Med hänsyn till pandemin och resebyråernas 
permittering av personal: ge gärna mer tid för 
avropssvar.

• Implementering av resebyrå – branschpraxis
3 mån.



Frågor?



Paus ca. 10 min



Fordonsförhyrning

Ramavtalsansvarig: Fredrik Ljungqvist
fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se



Avtalsperiod och 
Ramavtalsleverantörer

• Nya ramavtal från 2021-04-08

• Giltiga t.o.m. 2025-04-07

• Ramavtalen löper på utan förlängning

• Prisjustering en gång per år

• Ramavtalsleverantörer

- Sixt, Mabi, Hertz och Europcar

• Omsättning tidigare år:

• 2018 – 217 Mkr

• 2019 – 234Mkr

• 2020 – 199 Mkr

Indelning, avropsordning och 
priser

• Korttidsförhyrning - upp t.o.m. 30 dygn                                                                 
- fast rangordning

• Långtidsförhyrning - Från 1 månad upp 
t.o.m. 11 månader och 30 dygn                   
- särskild fördelningsnyckel enligt 
dynamisk rangordning                              

• Priser per fordonsklass och hyresperiod 
enligt prisbilagorna på avropa.se – bästa 
möjliga pris på korttid!

• Fordonsklasser enligt ACRISS

• Extrautrustning och tillhörande tjänster –
priser enligt prisbilagorna – maxpris per 
hyrestid/månad!



Miljökrav

• Miljöanpassad avropsordning

• Myndigheten ska alltid välja 
miljöfordon om det inte finns särskilda 
skäl till att välja annan kategori. 
Myndigheten avgör vad som är 
särskilda skäl

• Leverantörerna ska leverera:

1:a hand – miljöfordon           
2:a hand – basfordon
3:e hand – avstegsfordon
4:e hand – övriga fordon (endast till 
myndigheter som inte är förpliktade att 
följa miljöbilsförordningen)

• Miljöfordon - Förordning (2020:486) 
om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar

• Basfordon – ska uppfylla 
Upphandlingsmyndighetens basnivå 
för personbilar

• Avstegsfordon – ska uppfylla 
avstegskraven enligt 
miljöbilsförordningen



Villkor

• Om en myndighet avropar miljöfordon 
på långtid och billigast leverantör ej 
kan leverera miljöbil - frågan går 
vidare till näst billigaste leverantören.

• På korttid har leverantörerna rätt att 
erbjuda en annan fordonsklass inom 
samma miljökategori – myndigheten 
avgör om accept eller gå vidare i 
rangordningen.

• Allmänna villkor enligt ramavtal gäller 
– ej leverantörernas egna villkor som 
strider mot dessa

• Lämning och hämtning utan kostnad 
till kontorsadress

Frågor & Svar

• Kan myndigheten vända sig till endast 
en leverantör med sina avrop – den 
som kan leverera fordon på 
verksamhetens samtliga orter?

• Hur går man tillväga för att få tillgång 
till kundnummer (HCC/CDP-nr) för att 
göra bokningar hos de olika 
leverantörerna?

• Vid utlämning av fordon, finns det 
noterat vilka eventuella skador och om 
det är besiktigat med avseende på 
tidigare uthyrning så man inte blir 
ersättningsskyldig för detta?

• Vad är status med Mabi?



Frågor?



Flyg, inrikes och utrikes

Ramavtalsansvarig: Sandra Lukins
E-post: sandra.lukins@kammarkollegiet.se



Flyg inrikes

• Avtalsperiod: 2021-05-01 - 2022-04-30 
Max förlängningsoption till 2023-04-30.

• Kortare avtalstid och plan för ny upphandling 
kvartal 2, 2022.

Kontrakterade flygbolag:
Air Leap Aviation AB
BRA Sverige AB
SAS



I upphandlingen:

1. Snittålder på flygplansflottan 

2. Systematiskt arbete med biobränsle 

3. Tjänst för biobränsletillval 

4. Källsortering 

5. Förnybara/hållbara engångsartiklar 

6. Elflyg

7. Elektrobränsle 

I upphandlingen utvärderades nedanstående sju (7) 
tilldelningskriterier:

• Ramavtalsleverantörerna har angett en (1) generell 
rabattsats i procent (%). Denna minsta rabatt 
offereras på samtliga sträckor flygbolaget har i sitt 
publika utbud.

• Tilldelning av ramavtalsleverantör har gjorts på 
miljökrav och inte pris på flygsträcka. Under 
ramavtalets giltighetstid utökar flygbolagen sitt 
nätverk och lägger till destinationer. Alla 
destinationer på tilldelade flygbolags linjenät gäller i 
ramavtalet.



Omsättning på ramavtalet Flyg inrikes

Omsättning 2019:  292 milj.

Omsättning 2020: 76,5 milj

Omsättning 2021: 14 milj. (2 kvartal)

Särskild fördelningsnyckel: det flygbolag  som 
kan erbjuda tjänst som bäst tillgodoser 
myndighetens behov efter nedan parametrar:

1. avreseort

2. destination

3. restid

4. antal mellanlandningar

5. tidtabell

6. biljettyp

7. miljö*

8. pris



Nyheter från flygbolagen
Air Leap

• Ser att resandet ökar.

• Anpassar tidtabeller efter kunders behov.

• Ny flygplanstyp till Halmstad och Ängelholm, flyger 
nu med en SAAB 2000.

• Serverar kaffe/te ombord och är snart igång med 
övrig servering.

SAS

• 13 inrikes destinationer.

• Ser flera avgångar där efterfrågan ökar.

• Öppna för önskemål om tidtabeller och destinationer.

• Starkt fokus på hållbarhetsarbetet.

BRA Sverige

• Utökar med fler avgångar och fler flygmaskiner 
under hösten.

• Återöppnat Växjö och Ronneby.

• Infört servering ombord igen, alltid frukost 
innan 09 och något litet till kaffe/te resterande 
tider.

• Infört seating på flygningarna.

• Erbjuder biobränsle som tillägg på alla resor.



Flygresor utrikes

• Ramavtalet Flygresor utrikes gällde mellan 
2016-10-01 – 2020-09-30.

• En förlängning av ramavtalet under en 
övergångsperiod gjordes till 2021-05-31.

• Statens inköpscentral beslutade m.a.a. corona-pandemi 
och dess påverkan på leverantörerna i flygbranschen att 
skjuta fram den planerade upphandlingen av ramavtal för 
utrikes flyg. Beslutet togs då förutsättningarna för att 
genomföra en ny upphandling och kunna få in väl 
underbyggda anbud från marknadens leverantörer i den 
rådande situationen bedömdes saknas. 

Ny upphandling planeras till kvartal 4, 2021.

• Omsättning 2019: 161 milj. 

• Omsättning 2020: 43 milj.

• Omsättning 2021: 6,3 milj. (2 kvartal).



Taxitjänster

Ramavtalsansvarig: Sandra Lukins
E-post: sandra.lukins@kammarkollegiet.se



Taxitjänster

• Avtalsperiod: 2019-06-03 - 2023-06-02 

• Leverantör Flygtaxi Sverige AB med 
underleverantörer.

Se upphandlade krav i ”Kravspecifikation”

Anmälan till ramavtalet via Avropa och
Flygtaxis hemsida. 
www.flygtaxi.se/kammarkollegiet

• Profiler: efter överenskommelse med Flygtaxi

• Bokning: bokning via web, telefon och app.

• Fakturering/betalning: månadsvis i efterskott
eller med betalkort vid bokningstillfället.
Ej i bil.

• För mer information angående corona:
www.flygtaxi.se/info/corona/



Nyheter från Flygtaxi

• För Flygtaxi har Covidperioden slagit olika över 
landet. Taxi har generellt sett blivit av med många 
av sina transportörer och har därmed betydligt 
färre fordon än före Covid. Flygtaxi ser nu en mer 
positiv utveckling i resebranschen och en högre 
efterfrågan på taxi.

• För att delvis motverka den kapacitetsbrist som 
kan komma att uppstå öppnar de för ”delad bil” 
succesivt på de flygplatser där samarbetspartners 
klarar av det. 

• Resenärer som inte är fullt vaccinerade eller 
behöver ha ”egen bil”, på grund av att man tex är 
flera resenärer eller har mycket bagage, kan 
givetvis boka egen bil.

Bokning av ”delad bil” finns på nedan flygplatser:

• Umeå

• Skellefteå

• Östersund

• Malmö, Sturup

• Ängelholm

• Halmstad

• Ronneby

Mer information om var Flygtaxi öppnar ”delad bil” 
finns på www.flygtaxi.se



• Omsättning 2019: 40,5 milj. (tre kvartal)

• Omsättning 2020: 46,5 milj.

• Omsättning 2021: 22,4 milj (2 kvartal).

Omsättning på ramavtalet Taxitjänster

Förstudie Taxitjänster är påbörjad



Frågor?



www.avropa.se

Kontakta oss!

Fredrik Ljungqvist
fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se

Sandra Lukins
sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Tack för att ni deltog!

mailto:Fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se
mailto:sandra.lukins@kammarkollegiet.se
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