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Genom att betala Inköpscentralens service avgift 
för 2022 på 1000 kr kan alla som ingår i din 
verksamhet avropa från de ramavtal vi upphand-
lar enligt upphandlingsplanen 2022. Detta ger 
er en rätt, men ingen skyldighet, att avropa 
från ramavtalen. Serviceavgiften ger även 
rätt att använda Inköpscentralens dynamiska 
inköpssystem (DIS). 

Observera! För att ha rätt att avropa från ett 
ramavtal måste serviceavgiften betalas innan 
upphandlingen annonseras. För DIS räcker det 
att avgiften är betald innan den upphandlade 
myndigheten avropar. 

Under 2022 annonseras även upphandlingar 
som omfattas av serviceavgifter för tidigare år, 
det är upphandlingar med tidigare årtal i namnet 
än 2022. Säkerställ att du är avropsberättigad 
för dessa genom att logga in på Mina sidor eller 
kontakta vår kundsupport. 

Detta ingår i serviceavgiften 2022

Följande ramavtal omfattas: 
• Avfallskärl för offentlig utomhusmiljö 2022
• Avfallspåsar och påshållare 2022
• AV-produkter och tjänster 2022
• Bokning- och bidragslösningar 2022
• Bostadshus och stödboende fastighet 2022
• Digitala läromedel 2022

• Dryckesautomater 2022
• Eldningsprodukter och drivmedel  

i bulk 2022
• Fordon 2022
• Hygienartiklar och städmaterial 2022
• Hyresmoduler 2022
• HVB Barn och unga 2022
• Kontors- och skolmaterial samt  

datortillbehör 2022
• Postförmedlingstjänster 2022
• Resebyråtjänster 2022
• Stödboende 2022
• Tjänster för avtalsuppföljning 2022
• Tryckta läromedel 2022
• Vägsalt och dammbindningsmedel 2022

Följande DIS omfattas 
• Bränslepellets
• Influensavaccin
• Elenergi
• Konstgräs
• Laddningspunkter
• Solcellslösningar konsulter
• Solcellslösningar solcellsanläggning
• Solcellslösningar varukorg

Utöver planerade upphandlingar genomför 
Inköpscentralen löpande affärsanalyser för  
nya ramavtalsområden. Om något av avtals-
områdena annonseras under 2022 omfattas  
de av serviceavgiften för 2022.

Använda våra ramavtal
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2Upphandlingar som ska annonseras 2022

Fastighetsnära varor och tjänster

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

Dryckesautomater 2022 Januari 2023
Försäljning och uthyrning av kaffeautomater och vattenautomater, med och utan 
service, samt kaffe, te och andra tillbehör.

Postförmedlingstjänster 
2022

Februari 2023 Hämtning och utdelning av postförsändelser och paket.

Bygg och fastighet

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

Bostadshus och stödboende 
fastighet 2022

Februari 2023
Totalentreprenad för byggnation av nya bostadshus inklusive bostadshus med  
stödboenden.

Hyresmoduler 2022 September 2023
Uthyrning av moduler som tillfälliga lokaler för att överbrygga temporär lokalbrist, 
exempelvis förskola, skolbyggnader, bostäder, kontor eller motsvarande.

Fordon

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

Eldningsprodukter och  
drivmedel i bulk 2022

Augusti 2023 Fossil- och biobaserade drivmedel och eldningsprodukter inklusive leveranser.

Fordon 2022 Februari 2023 Köp av fabriksnya personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton.

Förbrukningsmaterial

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

Hygienartiklar och  
städmaterial 2022

April 2023
Helhetslösning för hygien servering och städprodukter till verksamheter  
som äldreomsorg, sjukhus, skolor och förskolor.

Kontors- och skolmaterial 
samt datortillbehör 2022

September 2023 Artiklar inom kontor och skola, kopieringspapper och dator- och skrivartillbehör.

Digitala tjänster 

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

Säker digital kommunikation 
2020

December 2022
Skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information 
mellan verksamheter inom offentlig sektor. 

Bokning- och bidrags-
lösningar 2022

Augusti 2023
Systemlösningar för bokning- och bidragsprocesser för bland annat  
kultur- och fritidssektorn.
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Professionella tjänster

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

Tjänster för avtals-
uppföljning 2022

Maj 2023
Bidrar och stöttar i arbetet med systematisk uppföljning och kontroll av  
upphandlade avtal.

Resebyråtjänster 2022 Mars 2023 Helhetslösning för bokning av resor, logi och konferenser.

Tågresor 2020 December 2022 Tågresor – ett komplement till resebyråavtalet.

IT-produkter och tjänster

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

AV-produkter och  
tjänster 2022

December 2023 Produkter och tjänster inom audio- och videoområdet.
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Gata och Park

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

Avfallskärl för offentlig 
utomhusmiljö 2022

Mars 2023 Avfallskärl för utomhusmiljö i olika storlekar och former.

Avfallspåsar och  
påshållare 2022

Mars 2023 Avfallspåsar i olika former.

Vägsalt och damm-
bindningsmedel 2022

Maj 2023 Vägsalt för halkbekämpning och dammbindningsmedel.
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Utbildning och lärande

Sociala tjänster

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

Digitala läromedel 2022 Februari 2023 Digitala läromedel till skolan.

E-litteratur 2019  Januari 2023 Brett utbud av e-böcker och e-ljudböcker till bibliotekens egna system.

Tryckta läromedel 2022 Februari 2023 Tryckta läromedel till skolan.

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

HVB Barn och Unga 2022 Februari 2023 Heldygnsvård i HVB för barn och unga.

Stödboende 2022 April 2023 Heldygnsvård i eget boende med individanpassat stöd.

Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Ramavtal Planerad avtalsstart Beskrivning

Vaccin enligt det nationella  
barnvaccinations-
programmet 2021

September 2023 Innehåller alla vacciner enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Optune 2021 Maj 2022
Hyrtjänst av medicinteknisk utrustning med tillhörande kringjänster inom  
cancerbehandling (endast för regioner). 
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3 Upphandlingar som planeras att annonseras 2023

Digitala tjänster

Fastighetsnära varor och tjänster

Fordon

Gata och park

Ramavtal Beskrivning

Digitala och fysiska utskickstjänster
Digitala- och fysiska utskickstjänster för både rutin- och regelbundna  
försändelser och för enstaka utskicksuppdrag. 

Ramavtal Beskrivning

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 
Traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet. Brett  
produktsortimentet för både dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.

Ljuskällor
Belysning till offentliga utrymmen, som skolor, arbetsplatser och idrotts-
anläggningar. Merparten av avtalsprodukterna är utvalda ur ett miljöperspektiv.

Bevaknings- och larmtjänster Omfattar det mesta inom bevakning och larmcentraltjänster.

Ramavtal Beskrivning

Fordonsleasing inklusive tjänster
Omfattar leasing av personbilar och lättare transportfordon upp till 3,5 ton.  
Arbetsfordon som traktorer, åkergräsklippare och liknande omfattas inte.

Ramavtal Beskrivning

Beläggningsarbeten: 1–5
Reparations- och underhållsbeläggning av tidigare hårdgjorda ytor, som gator,  
vägar och GC-vägar med mera.

Fordonshinder
Olika typer av fordonshinder för offentlig utomhusmiljö, aktiva, passiva samt  
temporära hinder.

Vägmärken inklusive avstängningsmaterial
Vägmärken, uppsättnings- och avspärrningsmaterial samt elektroniska skyltar  
för vägändamål.
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Professionella tjänster

Programvaror 

Sociala tjänster 

Utbildning och lärande

Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Ramavtal Beskrivning

Banktjänster Helhetslösning av banktjänster.

Inkasso- och påminnelsetjänster Heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering.

Pension Heltäckande utbud av pensionsadministration och försäkringslösningar.

Ramavtal Beskrivning

Programvaror och molntjänster Programvaror och molntjänster samt tillhörande konsulttjänster.

Ramavtal Beskrivning

Uppföljandekontroll inom socialtjänsten
Konsulttjänst för kontroll, granskning av verksamheter inom socialtjänsten  
som HVB, Stödboende eller Konsulentstödd familjehemsvård med mera.  

Ramavtal Beskrivning

Belöningsleksaker
Produkter som delas ut som belöning i samband med besök hos exempelvis  
tandläkaren.

Ramavtal Beskrivning

Hälso- och sjukvårds material Täcker det huvudsakliga behovet av förbrukningsartiklar inom hälso- och sjukvården.
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Avtalsområden under utredning: 
Utöver planerade upphandlingar genomför Inköpscentralen löpande behovs-  
och marknadsanalyser för nya avtalsområden som kan leda till nya ramavtals- 
upphandlingar. Ni har möjlighet att påverka om dessa utredningar leder till  
nya ramavtal och vad dessa kommer att innehålla. Kontakta oss om ni har  
åsikter eller behov som ni vill att vi ska beakta i utredningarna. 

Om något av nedanstående avtalsområden annonseras under 2022 innebär  
det att upphandlande myndigheter vid betalning av den administrativa  
avgiften för 2022 blir avropsberättigade på upphandlingen.

Bygg och fastighet

Digitala tjänster

Ramavtal Beskrivning

Rivningsentreprenader och sanering
Rivningsentreprenader och Saneringsentreprenader samordnade  
eller som enskilda entreprenader.

Skolbyggnader
Permanenta nyckelfärdiga skolbyggnader, inklusive grund, till ett  
fast pris.

Tekniska konsulter
Byggnadstekniska konsulter för att bistå i byggherrerollen exempelvis 
byggprojekteldare, besiktningsman, kontrollansvarig och motsvarande.

Ramavtal Beskrivning

Verksamhetssystem HR/personal
Administrativa system som stödjer handläggning inom området  
HR och personal.
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Gata och park

Förbrukningsmaterial

Kontor och förbrukning

Professionella tjänster

Utbildning och lärande

Ramavtal Beskrivning

Gatubelysning
Armaturer och belysningssystem avsedda att förbättra  
trafiksäkerheten, trafikflödet och allmän säkerhet.

Luftövervakningstjänster 
Tjänster för att underlätta för kommunerna i deras ansvar att  
kontrollera luftkvaliteten i det aktuella geografiska området i  
enlighet med de krav som ställs genom Sveriges medlemskap i EU.

Ramavtal Beskrivning

Gåvor
Minnesgåva till en anställd som överlämnas vid en särskild högtidsdag 
(till exempel den anställdes 50-årsdag), efter längre tids anställning 
eller vid anställningens upphörande.

Husgerådsartiklar
Artiklar såsom porslin, bestick, uppläggningsfat, grytor, kastruller, 
stekpannor m.m.

Profilprodukter
Reklamartiklar/Giveaways till mässor och event eller i andra  
sammanhang när marknadsföring kan bli aktuellt 

Ramavtal Beskrivning

Möbler säker förvaring
Brand, stöld- och säkerhetsskåp för exempelvis dokument- och  
värdeförvaring

Yrkeskläder återbruk
Textil- och materialåtervinning, retur- och hyresmodeller,  
reparation/sömnadstjänster.

Ramavtal Beskrivning

Hotelltjänster Inrikes övernattningar på hotell.

Företagshälsovård Tjänster inom företagshälsovård.

Ramavtal Beskrivning

E-lärande
Möjligheter till att skapa och dela digitalt lärande för våra kommuner 
och regioner.

NO-material Material till NO-ämnen I skolan.

Slöjdmaterial Material till slöjdämnen i skolan.



Har du frågor? 
Kontakta oss på Adda Inköpscentral

Tel: 08-525 029 96
E-post: inkopscentralen@adda.se

 
adda.se/inkopscentralen


