
Inköps- och upphandlingsplan 
Kulturrådet 2022

Inköpsområde Inkösprocess Inköpsperiod Typ av avtal Beräknad avtalsperiod Status (avbruten, klar, 
parkerad, påbörjad, 

Måltidstjänster direktupphandling januari-februari eget ramavtal mars 2022-feb 2024 Klar
Frukt- och varuleveransupphandling direktupphandling januari-februari leveransavtal mars 2022-feb2023 + förlängning Klar

Hotell World Summit del av avopret inom konferenstjänster (kan 
också bli direktupphandling)

februari-mars ramavtal eller leveransavtal våren 2022-2023 Pågående

Översättningstjänster i väntan på ett 
giltigt ramavtal

direktupphandling eller förlängning av 
befintligt avtal

februari-mars ramavtal 2022-2023 med möjlighet till 
förlängning och tills nytt ramavtal 
sluts

Klar

Magasinering av böcker, pga. eventuell 
konkurs eller omvärdering

öppet förfarande hösten 2022? ram- eller leveransavtal? 2022-2025 Parkerad

Anläggningar: ev. ombyggnation av lokal 
och inredning

via hyresvärden enligt hyresavtalet våren 2022? samarbetsavtal med 
hyresvärden

2022-2023?

Personal/HR: utvecklingsprogram för 
anställda

direktupphandling våren 2022? leveransavtal våren?

Kommunikation: podd om Kreativa 
Europa, från idé till produktion

direktupphandling våren 2022? leveransavtal 2022-2023?

Kommunikation: GDPR-programmering direktupphandling eller inom ramen av befintli  april-maj leveransavtal maj-sep 2022
Kommunikation, framgtagning av texter direktupphandling april-maj leveransavtal maj-juni
Utredningar/managementtjänster: större 
enkäter

direktupphandling april-maj? leveransavtal maj-sep 2022

IT, e-tjänster: rekrytering direktupphandling maj-juni leveransavtal sep 2022-aug 2024
Tolkningstjänster: konferenstolkning förförande mellan 700tkr-1,4mnkr enl. ny lag, 

utanför statligt ramavtal
mars-april 2022 leveransavtal IFACCA maj 2023 Påbörjad

Kommunikation: webbanalys direktupphandling eller del av webbupphandlinapril-maj 2022 leveransavtal oktober2022-2023
Kommunikation: grafisk design upphandling under tröskelvärdet augusti-oktober leveransavtal oktober 2022-2024
Kommunikation: upphandling av 
webbutveckling  och webbunderhåll

selektivt förfarande augusti2022-
februari2023

leveransavtal juli2023-2029

Inkösbehoven planeras under senhösten varje år och kan ändras utifrån riktilnjer från regeringen och riksdagen.

Inköpsprocesserna registreras i en erkänd annonsdatabas, nämligen www.tendsign.com. Det kostar inget att öppna konto. Kulturrådet följer lagen om offentlig upphandling 
(i dess nya lydelse fr. februari 2022) och förtydligandena i Kulturrådets handbok för inköp för alla egna inköp. Direktupphandlingsgränsen ligger på 700 000 kronor. För inköp 
inom ramavtal (statliga eller egna) finns det inga beloppsgränser förutom vår egen budget.

För avrop av statliga ramavtal, är det ramavtalets struktur som styr, se vidare www.avropa.se. 

Med leveransavtal avses avtal med en leverantör, med ramavtal: med minst två leverantörer.



Tolkningstjänster: teckenspråkstolkning direktupphandling, utanför statligt ramavtal hösten 2022? leveransavtal från första konferensen till och 
med dec 2023

Påbörjad

Kommunikation, synliggörande av bidrag direktupphandling eller inom ramen av 
befintligt avtal

augusti-september leveransavtal hösten 2022

IT, e-tjänster: digital hantering av 
ansökningsbilagor i form av ljudprov

direktupphandling september-oktober leveransavtal okt 2022-mars 2023

Konferenstjänster: föreläsare och 
moderatorer

direktupphandling i samband med 
evenemanget när 
det så äger rum 

 

leveransavtal i samband med evenamanget

Profil- och presentartiklar avrop inom ramavtal och direktupphandling 
då ramavtalet går ut i feb 2022

löpande under året Statens inköpscentrals 
ramavtal
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