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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Upphandlare 

Maria Spaarw 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2023-02-09 

Anslutning till ramavtal avseende digitala 
läromedel 2022 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att göra en avropsanmälan 

(s.k. anslutning) till Adda Inköpscentrals ramavtal digitala läromedel 

2022.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att uppdra till 

utbildningschef att teckna kontrakt. 

Sammanfattning 

Täby kommun har idag ett avtal avseende läromedel 2017 som löper ut den 22 

februari 2023 varför en ny avropsanmälan till Addas ramavtal digitala läromedel 

2022 behöver genomföras.  

Ramavtalet ger tillgång till digitalt och kombinerat tryckt och digitalt material för 

pedagogiskt arbete i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. 

Ärendet 

Täby kommun har idag ett avtal avseende läromedel 2017 som löper ut den 22 

februari 2023 varför en ny avropsanmälan till Addas ramavtal digitala läromedel 

2022 behöver genomföras.  

 

Ramavtalet ger tillgång till digitalt och kombinerat tryckt och digitalt material för 

pedagogiskt arbete i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. 

Ramavtalet är indelat i två delområden, med nedan angiva leverantörer:  
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Digitala läromedel – delområde A 

 Atea  

 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag 

 Skolon AB 

Kombinerade läromedel – delområde B 

 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag 

 

Avrop sker via en särskild fördelningsnyckel där den ramavtalsleverantör som 

bäst kan tillgodose kommunens behov vid avropstillfället utifrån de 

förutsättningar som angivits i ramavtalet.  

Nedan angivna kriterier kan användas vid avrop enligt särskild fördelningsnyckel, 

angivna parametrar är inte rangordnade:  

 Teknisk funktionalitet (t.ex. kompatibilitet med upphandlande 

myndighets IT miljö, lämplighet utifrån aktuell målgrupps behov och 

förutsättningar, lämplighet utifrån upphandlande myndighets processer) 

 Miljökrav (t.ex. mer långtgående krav på utfasning av farliga kemikalier, 

åtgärder för minskad klimatpåverkan) 

 Pedagogisk utformning (t.ex. anpassning och lämplighet utifrån läroplan, 

individuella läroplaner, arbetsmetoder) 

 Leveranstid 

 Pris 

 

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader, 

kan Adda inköpscentral säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. 

Avtalet kan som längst löpa till och med den 31 januari 2027. 

Ekonomiska överväganden 

Kommunen uppskattar att kostnaden för digitala läromedel uppgår till cirka 5 

mnkr under avtalsperioden. Kommunen garanterar inte någon avropsvolym för 

avtalsperioden. Kommunen har ensamrätt att avgöra omfattning och tidpunkt för 

avrop. 
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Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Expedieras 

Upphandlare Maria Spaarw 
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