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Sammanfattning 

Ramavtalet omfattar en helhetslösning av Relocationtjänster för Lunds universitet. Syftet med 
ramavtalet är i huvudsak att stödja en professionell hantering vid förflyttning av personal till Sverige 
(avser inom Skåne Län). Men omfattar även en option för universitetsanställda med utlandskontrakt. 

 

Med syftet att göra det lättare för beställare av tjänster inom ramavtalet för Relocationuppdrag så har 

prisbilagan samt kravspecifikationen förenklats. I detta dokument framgår det kortfattat var du som 

beställare kan hitta nödvändig information för att använda ramavtalet på bästa sätt.    
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1 Övergripande beskrivning av tjänsten 

Ramavtalet är indelat i tre "paket". Varje paket (se nedan) består av ett 

antal deltjänster (detaljerad beskrivning av dessa deltjänster framgår av bilaga 1.0 ”Sammanfattning 

av kravspecifikation”). Då behoven är varierande så erbjuds tjänsten att beställas i hela paket likväl 

som enstaka deltjänster. I vissa fall krävs ytterligare tjänster för att tillgodose den flyttande 

kandidatens behov, dessa har blivit benämnda som "tilläggstjänster" (se bilaga 1.0).  

Nedan följer en kort presentation av paketlösningar.  

 

Tjänsten har delats in i flera olika områden, enligt nedanstående (gäller för hushållsstorlek: familj 2 

vuxna + 2 barn, par, singel):  

 

 Paket 1, Previsit 
Under previsit är den flyttande kandidaten ännu inte kontrakterad (med undantag för enstaka 

fall) d.v.s. denne har ännu inte fattat sitt beslut avseende en eventuell anställning i Sverige. 

Syftet med previsit är att ge den flyttande kandidaten (inkl. eventuella familjemedlemmar) en 

bra bild av hur du lever och bor i Sverige samt vad en anställning i Sverige skulle kunna 

innebära. Med hänsyn till det så ska anbudsgivaren bistå med en generell information om: 

Sverige och staden Lund/Malmö/ Helsingborg), Skatteverket, Försäkringskassan etc., samt 

levnadskostnadsberäkning som möjliggör en jämförelse mot det aktuella hemlandet. 

 

Följande deltjänster omfattas av paket 1:  

1A Information om bostad/bostadsmarknaden 

1B Regional/lokal orientering 

1C Information om skatt, socialförsäkringssystem samt pensionssystemet 

1D Ekonomi och levnadskostnadsberäkningar 

1E Information om Immigrationstjänst 

 

 Paket 2, Inför/Vid Ankomst 
I detta steg i rekryteringsprocessen så har den flyttande kandidaten fattat ett beslut och valt att 

acceptera en anställning vid Lunds universitet. Således är den flyttande kandidaten 

kontrakterad och relocationprocessen kan fortlöpa, dock innebär det att den flyttande 

kandidaten ännu inte ankommit till placeringsorten (huvudsakligen Lund) d.v.s. avrop av 

tjänsten sker i samband med att den flyttande kandidaten signerat anställningsavtal.  

 

Följande deltjänster omfattas av paket 2: 

2A Bostadsanskaffning inklusive medföljandestöd (d.v.s. ”fullt pris”) 

2B Immigrationstjänst 

2C Information & hjälp med försäkring utanför arbetsplatsen 

2D Expertrådgivning 

2E Praktiskt hjälp och stöd, myndighets-/bankkontakt 

2F Sjukvårdssystem/Sjukvårdsregistrering 

2G Handläggning skola/förskola/dagis 

2H Lokal orientering, Kommunikationsmedel & Språkligt stöd 

 

 Paket 3, Inför/vid Avresa/Utresa 
I detta steg har den flyttande kandidaten (inkl. eventuella familjemedlemmar) för avsikt att 

lämna Sverige och dess anställning på Lunds universitet har löpt ut. 

 

Följande deltjänster omfattas av paket 3: 

3A Flytt utomlands - påverkan på statliga förmåner/rättigheter/skyldigheter 

3B Handläggning av avslutande - Myndigheter 

3C Handläggning av avslutande - bankkontakter & försäkringar 

3D Information/Rådgivning vid avyttrande av bostad 
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 Tilläggstjänster  
I vissa fall krävs ytterligare tjänster för att tillgodose den flyttande kandidatens behov, dessa är 

benämnda som "tilläggstjänster" och avser t.ex. Information om medföljandestöd. 

 

Följande tjänster omfattas av tilläggstjänster: 

4A, Information om praktiskt medföljandestöd 

4B, Karriärcoachning och medföljande 

4C, Familj, Utökad 

4D, Information språkundervisning 

4E, Svensk företagskultur 

 
 

 Option: Utresa för universitetsanställda med utlandskontrakt  
I dagsläget1 är antalet universitetsanställda med utlandskontrakt mycket lågt. Men då 

universitet har en tydlig internationell profil och samarbetar med 680 partneruniversitet i mer 

än 50 länder så kan det komma att förändras. Universitetet räknar dock inte med något 

markant uppsving av behovet för tjänsten. Med hänsyn till det så har universitetet valt att 

lägga denna paketlösning som en option d.v.s. med rätt för universitetet att åberopa till 

fixerade priser 

 

Följande tjänster omfattas av optionen utresa: 

5A Flytt utomlands - påverkan på statliga förmåner/rättigheter/skyldigheter 

5B Handläggning av anmälan - Myndigheter 

5C Information/Rådgivning avseende lämpliga försäkringar 

 

 

Leverantören ska erbjuda hela paketlösningen, likväl som enstaka deltjänster. Det innebär att 

beställaren aldrig är bunden till att beställa ett specifikt antal deltjänster, eller specifika kombinationer.  

Observera dock att priser kan variera p.g.a. rabattsatser som endast ges vid beställning av hela 

paketlösningar. Mer om information om detta hittar du under rubriken ”Avtalspriser” i detta dokument.  

 

  

                                                      
1 Aktuella tidsperioden refererar till perioden från upphandlingens start till avslut.  
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2 Övergripande beskrivning, avtalspriser 
 

Den förenklade prisbilagan är indelad i tre dokument, baserat på storlek på det hushåll som ska nyttja 

tjänsten d.v.s. singel, par eller familj (avser 2 vuxna + 2 barn, möjlighet till tillägg av barn finns).  

Undantag gäller för optionen som ligger i en egen prisbilaga d.v.s. där samtliga hushåll ingår (se 

”Förenklad prisbilaga, option”). 

 

I respektive prisbilaga anges priset för hel paketlösning, deltjänster och tilläggstjänster, baserat på om 

hushållet är INOM EU eller NON EU. 

Rabatterade priset gäller alltid vid beställning av en hel paketlösning, samt vid beställning av 

tillkommande tilläggstjänster i samband med beställning av hel paketlösning.  

 

Kravställningen är oberoende av hushållets storlek (med undantag för tjänster som kan komma att 

vara inaktuella, t.ex. deltjänst ”2G Handläggning skola/förskola/dagis” gäller endast för hushåll familj).  
 
Exempel på prisbilaga (Förenklad prisbilaga, Singel). Blå markering avser priser per deltjänst, grön 

markering avser totalpriset vid beställning av hela paketlösningen (rabatten är inräknad i priset).  

 

Observera att priserna som angivits ovan är högst fiktiva d.v.s. saknar verklig förankring.  

Verkliga offererade priser framgår av prisbilagor som finns att tillgå i LUPIN samt webbaserade 

portallösningen. För ytterligare information, se punkt 3 ”Beställning/avropssätt”.  
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3 Beställning/avropssätt 
 
Samtliga enheter inom Lunds universitet har rätt att avropa/beställa från detta ramavtal. 
Beställning/avrop sker genom en webbaserad portallösning som tillhandahålls av leverantören. 
Länk till denna återfinns i avtalsdatabasen (LUPIN  AvtalÖvriga konsulter och tjänster  
Relocation) under information om leverantör (se symbolen ”i”). Länken kommer även att finnas 
tillgänglig via HR-webben.  
I portallösningen finns alla tillgängliga paketlösningar, deltjänster och tilläggstjänster samt priser för 
dessa.  
 

För att få inloggning till webbportalen ska respektive beställare kontakta leverantören (enligt de 
kontaktuppgifter som framgår i avtalsdatabasen under information om leverantören, samt på HR-
webben).  
 
 

 

 4 Övriga villkor  

Övriga avtalsvillkor såsom inställelse-/responstider, service-/supportlösningar, betalningsvillkor etc. 
finns att läsa mer om i avtalsunderlaget (se dokumentet ”Avtalsunderlag för 
ramavtal_Relocationtjänster V 2016_291”).  
 
 
 

5 Synpunkter 
 
Ramavtalet är skapat för att möta upp verksamhetens behov, där du som beställare ska känna en 
trygghet i att beställa. Därför är dina synpunkter mycket viktiga för oss. Vi tar tacksamt emot 
synpunkter på ramavtalet, i syfte att förbättra och anpassa det till er verklighet.  
Synpunkterna lämnas lättast till ramavtalsansvarige, kontaktuppgifter finner du i avtalsdatabasen 
(information avseende ramavtalet).  
  

 


