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Frågor och Svar Reseinfodagen 2022 

I detta dokument besvaras de frågor som blev obesvarade under Reseinfodagen 2022. 

Om ni önskar förtydliganden, vänligen kontakta ramavtalsansvarig för aktuellt 

område. 

 

 

 Hotelltjänster 

Fråga: Vi skulle önska longstay-hotell i Västerås och Eskilstuna, det finns 

inte idag. Kan det tillkomma hotell under avtalstiden? 

Svar: Det går inte att lägga till nya avtalshotell under ramavtalsperioden. 

Det krävs en ny upphandling med anbudssvar från dessa orter för att kunna 

tilldela eventuellt nya ramavtal. 

 

Fråga: Om man mejlar en förfrågan om hotellrum så kan det ibland ta lång 

tid att få svar, kan man fråga på nummer 2 då? 

Svar: Om avropsberättigad i sin avropsförfrågan angett inom vilken 

tidsperiod ett avropssvar ska inkomma och ramavtalsleverantören ej har 

besvarat – då kan avropsberättigad gå vidare i rangordningen. Detsamma 

gäller om man har påmint om ett avropssvar men ej fått återkoppling. 

 

Fråga: Om avtalshotellet har kampanjpriser gäller de priserna 

avtalskunderna med? 

Svar: Nej, det är fasta avtalspriser som gäller. 

 

 

 

 

Enheten för ramavtalsförvaltning 

Fredrik Ljungqvist/Sandra Lukins 

08-7000786/08-7000686 

fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se/sandra.lukins@kammarkollegiet.se 
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Konferens och möten 

 

Fråga: Vi får många frågor från medarbetare om man kan göra avsteg, om 

hotell- eller konferensanläggningar inte kan erbjuda tjänster/aktiviteter, tex 

vid en kick-off. 

Svar: Det är inte ett giltigt skäl till att gå vidare i rangordningen. 

Avropsberättigad får, om det behövs, ta beslut i dessa fall om eventuellt 

avsteg och upphandla konferens inklusive övriga aktiviteter på egen hand. 

 

Fråga: Konferens  - Om man från tågstationen inte kan gå till nr 1, utan 

måste använda transportmedel som taxi. Måste vi ändå välja 1? 

Svar: Ja, rangordningen gäller. Avropsberättigad kan ej frångå 

rangordningen p.g.a. geografiskt läge. 

 

Fråga: Kan man göra avsteg då alternativ 1 ligger väldigt långt bort och 

utan bra kollektivtrafik? Inte miljövänligt att boka alternativ som gör att folk 

tar bil. 

Svar: Det är ej ett giltigt skäl att frångå rangordningen. 

 
 

Resebyråtjänster 

 
Fråga: Vad har ni för rekommendation gällande vite när resebyrån inte gör 

gruppbokningar pga personalbrist. 

Svar: Om inte bristen kan anses omfatta någon av punkterna i SLA-

avsnittet, Allmänna villkor 7.18.4, så finns under vissa förutsättningar 

möjlighet till prisavdrag vid Fel i Tjänsten, AV 7.19.3. 
 

Fråga: Ska konferenser gå att boka via resebyråernas självbokningssystem?  

Svar: Nej, det är inte möjligt att boka i självbokningssystem. 

 
 


