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4 målsättningar när vi upphandlar
ramavtal

Funktionstestade produkter

Bättre priser och villkor

Produkterna ska så klart fungera.
I GIP, till exempel.

Tack vare att vi tillsammans köper
stora volymer sparar
vi pengar.

Leverantörer som efterlever
vår uppförandekod

Spara tid åt dig

Med hela Svenska kyrkan i
ryggen kan vi granska och ställa
krav på leverantörerna.

Med färdiga upphandlingar slipper
du sköta det på egen hand och kan
lägga din tid på annat.

Till dig som arbetar
med inköp
Vi på Samverkande inköp arbetar för att stift, pastorat och
församlingar ska få så bra avtal som möjligt. Tillsammans
kan vi spara både tid och pengar och minska vårt gemensamma klimatavtryck. Med din hjälp går det ännu bättre!
Använd ramavtalen – de sparar miljoner

Ja vi vet, i en stressig vardag är det lätt
att missa att det finns ramavtal som ni
skulle ha stor nytta av, eller att glömma
att ta vara på den rabatt som Samverkande inköp förhandlat fram åt er.
Men vi lovar, här finns stora pengar att
hämta. Under 2019 sparade Svenska
kyrkan 195 miljoner kronor tack vare de
nationella ramavtalen! Hur mycket blir
det 2021? Du hittar ramavtalen på sidan
18 och framåt. Och du, använder du
ramavtalen slipper du upphandla själv!
Ta vara på spendanalysen

Utifrån den årliga spendanalys som
Samverkande inköp gör kan din församling eller pastorat få ut en analys
över ert eget inköpsmönster. Här finns
mycket intressant att se även för den
som redan har bra koll. Se sidan 10.
Använd processkartan när du
upphandlar själv

När du gör en egen upphandling använd
då processkartan som finns på
Samverkande inköps intranät. Du får
praktisk hjälp och det blir lättare att

TIPS

Prenumerera på Samverkande
inköps nyhetsbrev
internwww.
svenskakyrkan.se/
inkopsstod/nyheter

göra en affärsmässig upphandling vilket
krävs enligt kyrkoordningen. Se sidan 13.
Börja resan mot en fossilfri församling

Om mindre än tio år ska Svenska
kyrkan vara klimatneutral. Miljöspecialisten Annika Gottberg ger dig de
bästa tipsen. Se sidan 8.
Hoppas du får nytta av inköpskatalogen,
hör gärna av dig med synpunkter!
catarina lönnerholm, samverkande inköp
Samverkande inköp på intranätet:
internwww.svenskakyrkan.se/
inkopsstod
Obs! Du måste vara inloggad på
intranätet för att se sidorna. Behöver
du hjälp? Kontakta internwww.
svenskakyrkan.se/kanslistod
Hållbarhetsportalen på intranätet
internwww.svenskakyrkan.se/
hallbarhetsportalen
Hör gärna av dig! kyrkokansliet.
samverkandeinkop@svenskakyrkan.se
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Så här hållbarhetsgranskar vi
våra leverantörer
Steg 1 – Värdering av hållbarhetsrisker
I detta steg tittar vi på vad det är för typ av produkt, hur
nödvändig den är och hur mycket vi ska köpa av den.
Vi kollar också på om det finns någon direkt miljöpåverkan
eller kända människorättsrisker associerade med produkten.
Om produkten eller leverantören bedöms ha låga risker
kommer den inte att granskas på samma sätt som en
produkt med höga risker i följande steg.

Steg 2 – Inhämtning av information om
företag och branscher
Förutom själva produkten tittar vi noga på företagets rykte
och undviker att teckna avtal om det är dåligt. Om det
inom branschen finns risker som till exempel barnarbete
eller skadliga produkter talar det också mot att vi tecknar avtal. Vi bedömer sedan risker
per bransch och ser om det är möjligt att följa upp till exempel klimatdata.

Steg 3 – Ta fram offertförfrågan
Vilka är de viktigaste kraven som leverantören ska leva upp till? Vi begär
att leverantören ska ha rutiner som säkerställer att varor och tjänster
är utförda i enlighet med krav på mänskliga rättigheter, arbetstagares
rättigheter, miljö och antikorruption. Här gäller det att balansera krav
och risker beroende på produkt och hur den ska användas. En produkt
kan till exempel vara tillverkad på ett socialt hållbart sätt men förbruka
mycket energi vid tillverkningen.
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Steg 4 – Påskrift av avtal och uppförandekod
Efter bedömning och beslut skriver leverantören på vår uppförandekod och förbinder sig därmed att följa dess krav.

Steg 5 – Avtalsuppföljning
Vi följer upp löpande och efter principen att ju större risken
är att leverantören ska påverka människa och miljö negativt,
desto större anledning att följa upp ofta.

Steg 6 – Revision
För vissa produkter som är förknippade med höga hållbarhetsrisker anlitar vi externa revisionsfirmor. De kan till
exempel göra inspektioner på fabriker hos våra leverantörer
och deras underleverantörer.

Steg 7 – Fördjupade rapporter för
vissa branscher eller produkter
För att identifiera företag och branscher som inte tar hållbarhet på allvar tar vi tillsammans med samarbetspartners
fram rapporter. Den här typen av rapporter används för
beslut men framför allt för påverkansarbete mot våra
leverantörer för att åstadkomma förbättringar.
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Så tar ni de första stegen mot en
fossilfri församling
Har församlingen inte börjat jobba med klimatutmaningen i Färdplan för klimatet än?
Lugn! Här kommer de bästa tipsen om hur ni sätter igång utan att det känns
övermäktigt. Målet är inget mindre än en fossilfri, klimatneutral kyrka år 2030.

Om mindre än tio år ska Svenska kyrkan
vara klimatneutral. I december 2019
antog kyrkostyrelsen Färdplan för
klimatet 2030.
Annika Gottberg är miljöspecialist och
programledare för klimatprogrammet
vid kyrkokansliet i Uppsala. Här ger hon
sina bästa tips om ramavtal till er som
behöver komma igång.

inte bara vad ni tankar med utan också
hur ni kör. Om man vet vad man har i
skåpen och planerar sina inköp så
behöver man kanske inte åka en extra
gång för att handla något man glömt.
– Och framförallt, fundera också på om
ni verkligen behöver köpa en produkt för
att åstadkomma det ni vill. Går det att
uppnå samma resultat på något annat sätt?

Ha ett helhetstänk

Använd lokalerna effektivare

Det ni ska tänka på när ni ska bli klimatneutrala är att ha ett helhetstänk. Planera

Att bli klimatneutral har också med
lokalförsörjningsplanen att göra.
– Går det att använda lokalerna mer
effektivt?
Acceptera begränsningar men sätt igång

Acceptera era begränsningar utan att
tappa modet.
– Laga efter läge om det inte går, och
ta er an något annat! uppmanar Annika.
Som vanligt med stora utmaningar så
gäller det att inte bli handlingsförlamad
inför allt man tycker behöver göras utan
bara börja.
– Skaffa er gärna en förståelse för hur
er verksamhet påverkar klimatet, men
kartlägg inte in absurdum nu, utan se till
att komma igång! säger Annika Gottberg.

Överväg egna laddstolpar i församlingen eller
pastoratet. Foto: Kristina Kraft/Ikon
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foto: anders tukler/ikon

”Att värna skapelsen är ett
sätt att vara kyrka. Det gör vi
både i bön och i hur vi köper
in varor och tjänster. ”
annika gottberg,
miljöspecialist vid
kyrkokansliet

LÄS OM

Färdplan för klimatet och
kyrkornas miljödiplomering
på Hållbarhetsportalen

Viktiga inköpsområden och ramavtal

internwww.
svenskakyrkan.se/
hallbarhetsportalen

1. Välj fossilfritt bränsle till
krematoriet
Har ni ett krematorium gör det en enorm
skillnad om ni slutar använda fossil eldningsolja. De flesta oljepannor kan idag
(ibland efter små modifieringar) eldas
med RME100 som är en förnyelsebar olja
gjord på raps. Ett annat alternativ är biodieseln, HVO.

bränslen. Börja tanka
biodiesel i dieselbilarna.
Köper ni in drivmedel i bulk
till maskiner så välj fossilfritt nästa gång.
Välj batteridrivna verktyg och hyr istället
för att köpa.

För ramavtal, se Ecopar sidan 46 och
Swea Energi sidan 48.

3. Välj el som är märkt med Bra
miljöval – överväg egna laddstolpar
Bra miljöval är den enda miljömärkningen
av el i Sverige idag. Märkningen innebär 100 % förnybar el som dessutom
produceras med ytterligare miljöhänsyn. I
ramavtalet med Fortum finns dessutom en
möjlighet att inkludera laddstolpar för elbil.

För ramavtal, se hela kapitlet
Maskiner och verktyg sidan 44.

2. Välj fossilfritt bränsle till bilar och
maskiner, välj batteridrivna verktyg
Den absoluta majoriteten av de fordon
som ägs av församlingar och pastorat
inom Svenska kyrkan går på fossila
bränslen. Men klimatet är helt beroende
av att vi snart slutar att använda fossila

För ramavtal, se Fortum sidan 28.
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Spendanalysen visar vägen till en
bättre ekonomi
Varje år gör Samverkande inköp vid kyrkokansliet i Uppsala en analys över Svenska
kyrkans totala inköpsmönster. Syftet är bland annat att se vilka ramavtal och mallar
som behövs. För församlingar och pastorat visar spendanalysen vägen till både
besparingar och minskad arbetsbelastning.

Vi i Svenska kyrkan köper tillsammans
in varor och tjänster för ca 9 miljarder
kronor om året. Tack vare vår stora
köpkraft sparar våra gemen-samma
ramavtal resurser för stift, pastorat och
församlingar. Tillsammans kan vi också
ställa hållbarhets- och miljökrav på
leverantörerna och göra stor skillnad i
vårt ansvar för skapelsen!
En gång om året hämtar Samverkande
inköp vid kyrkokansliet in utdrag ur
leverantörsreskontran från Svenska
kyrkans församlingar, pastorat och stift.
Det är en automatisk inhämtning (som
man kan välja att inte delta i) som
Samverkande inköp gör för att:
• Få underlag till en analys över hela
Svenska kyrkans inköpsmönster
• Erbjuda församlingar och pastorat
möjlighet att analysera sina egna
inköp.

foto: gustaf hellsing/ikon

Lite förenklat kan man säga att en
spendanalys är ett utdrag ur leverantörsreskontran. Dessa analyserar vi sedan
med en inköpares ögon, men även ur en
ekonoms perspektiv.

”Även om verksamheten har
en bra ekonomi finns det alltid
utrymme för förbättringar”

Bra verktyg för församlingen att genomlysa sitt eget inköpsbeteende

Utifrån denna årliga spendanalys kan
den enskilda församlingen eller
pastoratet få ut en analys över sitt eget
inköpsmönster. Catarina Lönnerholms

catarina lönnerholm, vid samverkande inköp på kyrkokansliet
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erfarenhet är att här finns mycket
värdefull kunskap att hämta.
– Det blir tydligt hur många småköp
man gör. Det finns mycket att spara för
en församling eller ett pastorat bara
genom att minska antalet fakturor per
månad. Genom att samordna och
planera kan man även minska
arbetsbelastningen.
Spendanalysen visar bland annat
dessa siffror på församlingsnivå:
• antal fakturor på belopp under
500 kronor
• antal leverantörer
• hur mycket församlingen sparat på
att använda ramavtalen
– Spendanalysen är ett väldigt

tacksamt verktyg när det handlar om att
kommunicera med verksamhetsledningen. Ledningen ser inte alltid alla
inköp som inköp och missar lätt de
förbättrings- och besparingsmöjligheter
som finns, konstaterar Catarina
Lönnerholm.
Ger möjlighet till strategiska ställningstaganden för hela Svenska kyrkan

– För Svenska kyrkan i stort ger
spendanalysen en möjlighet till
strategiska ställningstaganden, berättar
Catarina Lönnerholm. Analysen gör att
vi ser vad vi behöver fokusera på och
inom vilka områden vi bäst kan hjälpa
församlingar och pastorat.

”I ekonomiskt utmanande tider
så är spendanalysen ett effektivt
verktyg för att börja arbeta med
sina inköp vilket leder till viktiga
besparingar utan att det påverkar
vår verksamhet.”

”Vi har blivit medvetna om
frekvenser och kostnader på
ett helt annat sätt än tidigare.
Man kan se pastoratets besparingar i samband med köp via
ramavtal.”

mattias lindahl bjarnolf, ekonom
i skellefteå pastorat

isabell fagerström, ekonom
i karlshamns församling

”Om fler församlingar skulle granska och arbeta med spendanalysen, och
frigöra resurser till att arbeta med inköp, så är jag säker på att det skulle
resultera i att vi i en framtid av tuffare ekonomi kan fortsätta vara den kyrka
som vi är idag.”
anna hägglind, ekonom med inriktning inköp, göteborgs stift
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Svenska kyrkan har
en egen musik-app
Ibland behövs inspelad musik som komplement till
levande musik. Men det är inte tillåtet för en församling
att spela upp musik från exempelvis Spotify. Lösningen är
ett konto i Svenska kyrkans egen musiktjänst Musikbanken.
Registrera er idag!
Levande musik är förstås alltid förstahandsvalet vid dop, vigslar, begravningar och i församlingens grupper. Men ibland finns inte den
möjligheten.

MUSIKBANKEN
på intranätet:

internwww.
svenskakyrkan.se/
musikbanken

en hjälp vid psalmval vid exempelvis dop- eller
vigselsamtal.
Med Musikbanken kan ni skapa spellistor för
varje tillfälle, till exempel som bakgrundsmusik
i caféet. Fler fördelar:
• Ni slipper leta efter cd-skivor.
• Inget bekymmer med att hålla koll på
upphovsrätt.
• Alla låtar ni önskar läggs till i appen inom
fyra dagar.
• Appen kan användas i offlineläge om uppkopplingen är dålig.
• Superenkel att använda.

Vid kyrkliga handlingar eller andra tillfällen kan
människor ibland önska musik med en särskild
artist. Därför behövs ibland inspelad musik
som komplement till levande musik.
För att göra detta smidigare lanserade Svenska
kyrkan Musikbanken i juni 2020. Musikbanken
är en app med tillgång till all världens låtar.
Ta vara på möjligheten att spela sång och musik
från Musikbanken i församlingens grupper.
Psalmbanken gör valet lättare
I Musikbanken finns också en psalmbank med
första versen av drygt 800 psalmer inspelade,

musikbankens logotyp.

”Vi använder Musikbanken på
begravningar. Familjerna vill ofta
spela personens favoritlåt.”
anneli bellestam, administratör,
växjö storpastorat
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Processkartan
ger dig stöd i ditt
inköpsarbete
Följ Samverkande inköps processkarta när du gör
en upphandling. Processkartan fungerar som en
praktisk hjälp i ditt inköpsarbete. Samtidigt bidrar
du till att Svenska kyrkan får ett enhetligt och
kvalitetssäkrat arbetssätt.
Du kan följa processkartan vare sig du hör till en stor
eller en liten församling eller ett pastorat.
Processkartan
• tar dig igenom upphandlingen steg för steg
• ger dig stöd i ditt arbete med avtal och leverantörer
• ger dig mallar
• sparar din tid
Resultatet blir affärsmässiga upphandlingar, ett krav i
kyrkoordningen i 47 kap 3§.
Du hittar processkartan på intranätet
internwww.svenskakyrkan.se/inkopsstod/mallar

Ur processkartan som finns på Samverkande
inköps sidor på intranätet.
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”Vi har tagit fram
processkartan för
att säkerställa att vi
i Svenska kyrkan gör
affärsmässiga upphandlingar. Arbetar vi
enhetligt så bidrar vi
också till effektivisering”
kristina lindell,
strategisk inköpare

Miljömärkningar och certifieringar
Här hittar du några av de vanligaste märkningarna och certifieringarna som används
i vår hållbarhetsgranskning. I vissa fall används andra typer av märkningar och olika
bransch- standarder. Vi lägger också till krav utöver märkningarna baserat på våra
riskanalyser.

Fairtrade
Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte
att skapa förändring och utveckling.

TCO

N
VA

ENMÄRK

E

T

S

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för
IT-produkter. Certifieringen hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval
som driver på industrin i en hållbar riktning.

Svanen
Svanen är Nordens officiella miljömärke och har regeringens uppdrag att
jobba för hållbar produktion och konsumtion.

Trycksak
1234 5678

GreenKey
Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar i
turistbranschen med fler än 3000 miljömärkta anläggningar i 60 länder
världen över.

KRAV
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med
extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
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EU Blomman
EU-Blomman – även kallad EU Ecolabel – är Europas motsvarighet till
Svanen.Jobbar enligt livscykelperspektivet och med en helhetssyn när
kriterier tas fram.

Der Blaue Engel
Der Blaue Engel är en tysk miljömärkning för bland annat elektronik,
byggvaror, inredning och kontorsvaror.

Möbelfakta
Möbelfakta är en kravpaketering som bygger på tre delar; kvalitet, miljö
och socialt ansvar.

Energy Star
Energy Star är en märkning som hjälper företag och privatpersoner att
spara pengar och minska klimatpåverkan genom att använda energi- effektiva elapparater.

Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Den gör det lättare att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Giftfri förskola
Genom att utgå från Upphandlingsmyndighetens kriterier för Giftfri
förskola kan vi ställa krav på giftfria inköp i vår förskoleverksamhet inom
kategorierna pedagogiskt material, möbler och textilier bland annat.
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Total årsbesparing på ramavtalen
Besparingar tack vare nationella ramavtal 2020
Normalpris minus rabatt = Svenska kyrkans
ramavtalspris
Leverantörer erbjuder alltid bättre pris i ett nationellt
ramavtal än till en enskild församling. Under 2020
sparade Svenska kyrkan (församlingar, pastorat,
stift och nationell nivå) tillsammans 209,3 miljoner
kronor tack vare de nationella ramavtalen. Detta
bidrar till ekonomisk hållbarhet och pengar över till
verksamheten.

340,5 Mkr
Köp

209,3 Mkr
Besparing

I vissa fall kan ni till och med spara mer än ni betalar.
Hur då? Jo, om rabattsatsen är mer än 50 % så blir
besparingen högre än normalpriset. Exempel: Om en
diskborste normalt kostar 10 kronor och vi betalar
4 kronor = 6 kronor i besparing.

Antal leverantörer

95

Antal ramavtal, drygt

104
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Svenska kyrkans inköpsområden
– kategoriträdet
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mdkr = mijarder kronor

Kategoriträdet visar hur inköpen inom Svenska
kyrkan fördelade sig inom olika kategorier
"inköpsområden" under 2019. Siffrorna visar
Svenska kyrkans totala inköp inom området
och hur stor andel området utgör i procent.*

fördelat sig under 2020 genom den spendanalys som finns på Samverkande inköps
intranät från april 2021.
*Siffrorna baserar sig på inlämnade leverantörsreskontran 2019, svarsfrekvensen var 66
procent. I siffrorna ingår inte skatter, avgifter
eller interna kostnader.

Inom en kategori kan det finnas upp till fem
olika underkategorier. Alla församlingar och
pastorat kan själva se hur de egna inköpen
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ADMINISTRATION OCH FINANS

Autolease, del av DNB bank
Autolease är en märkesoberoende aktör inom billeasing med en ambition att göra
bilägandet billigare och enklare
för våra kunder. Autolease är en del av norska DNB
Bank. I vår webbportal kan ni enkelt hantera bilar
oavsett om ni har en bil eller fler. Ni kan beräkna och
beställa er bil online.
Avtalsnummer

KYR003056

Telefon

08-473 46 80

Webb

www.autolease.se

Epost

svenskakyrkan@autolease.se

		
Kontaktperson
		 Matthias Huss
		matthias.huss@autolease.se
		 070-861 27 31

Bisnode Sverige AB – informationsportal
Bisnode har samlat marknadens
bredaste utbud av högkvalitativ
information från över 100 data
källor i informationsportalen
InfoTorg.se. Här finns information om svenska företag,
personer, fastigheter, fordon samt juridisk information
såsom avgöranden från Sveriges domstolar – så att
du har rätt beslutsunderlag och sparar tid.
Avtalsnummer 		

Telefon

08-558 059 00

Webb
www.bisnode.com
		www.infotorg.se
		
Kontaktperson
		 Malin Jonsteg
		 070-967 09 61

KYR002744

Chemgroup Scandinavia AB
Chemgroup levererar en tjänst
för att spara tid på kemikalie
hantering. Förenkla jobbet med
hantering av säkerhetsdatablad
och säkerställ lagefterlevnad med hjälp av tjänsten.
Ni får också hjälp från kemister med förbättringar.
Chemgroup jobbar för att ni ska få en hållbar
kemikaliehantering.
Avtalsnummer

KYR002534
19

Telefon

031-712 02 60

Webb

www.chemgroup.eu

E-post

info@chemgroup.se

		
Kontaktperson
		 Pernilla Ylander
		pernilla@chemgroup.se
		 031-712 02 60

2021
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CityMail Sweden AB
CityMail levererar adresserade
brev och paket till marknadens
bästa priser. Med hög kvalité,
snabb service och över 25 år
som utmanare hjälper vi kunderna att effektivt
kommunicera via brevlådan.

Avtalsnummer

Telefon

08-709 43 00

Webb

www.citymail.se

E-post

kundservice@citymail.se

		
Kontaktperson
		 Per Åslund
		per.aslund@citymail.se
		 070-160 26 69

KYR002573

Entergate – enkätverktyg
Entergate AB levererar det
webbaserade enkätverktyget
esMaker. Verktyget kan användas
på alla enheter med internetuppkoppling och en webbläsare. Som användare kan man
bl.a. enkelt skapa och distribuera enkäter via e-post/
sms, samla in svarsdata, analysera och sedan presentera rapporter i många olika format.
Avtalsnummer

Telefon

035-15 59 00

Webb

www.entergate.se

		
Kontaktperson
		 Emma Strandberg
		 035-15 59 06

KYR002616

Francotyp-Postalia Sverige AB
Våra frankeringsmaskiner tillverkas
i Tyskland och är de modernaste
och mest flexibla av sin typ. Vårt
ramavtal med Svenska kyrkan ger
er ett förmånligt och enkelt erbjudande om att införskaffa en ny eller byta ut en befintlig frankeringsmaskin.
Maskinerna är alla med sin stora touchdisplay väldigt
enkla att använda och är dessutom förinstallerade, allt
för att göra en uppstart så smidig som möjligt.
Avtalsnummer

KYR002933
20

Telefon

010-484 30 00

Webb

www.francotyp.se

E-post

info@francotyp.se

		
Kontaktperson
		 Diene Sinkkonen
		diene.sinkkonen		
		@francotyp.se

2021
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Loomis Sverige AB – kontanthantering
Loomis arbetar uteslutande med
kontanthantering. De hämtar, kör,
räknar, sätter in på konto, packar
och lämnar kontanter. Du har
också möjligheten att själv lämna dina kontanter
genom att gå till en av Loomis Serviceboxar och
deponera dem.

Avtalsnummer

KYR002165

Telefon

010-163 63 00

Webb

www.loomis.se

E-post

kundservice@se.loomis.com

		
Kontaktperson
		 Marcus Wistrand
		 054-770 52 51

Multinet Avtalshantering – Svenska kyrkans digitala avtalsdatabas
Här kan du registrera avtal och få
påminnelser inför uppsägningar
eller förlängningar. När avtalen är
registrerade får du en överblick
över avtalssituationen, då avtalen t.ex. kategoriseras.
Tjänsten har stöd för fritextsökningar, behörigheter,
export till excel, statistik och kreditbevakning. Du får
även tillgång till Svenska kyrkans centralt upphandlade
ramavtal och delade avtal.
Avtalshantering

Avtalsnummer

TM

Telefon

08-528 022 80

Webb

www.avtalshantering.se

		
Kontaktperson
		 Mattias Nordstrand
		sales@multinet.se
		 08–52 80 22 80

KYR002975

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (First Card)
First Card är ett komplett betalsystem för alla era utlägg i tjänsten – det blir enkelt att skriva
reseräkningar. Företaget får en
snabb, ekonomisk och säker fakturaadministration
som ger kontroll och samlad statistik över era resor
och övriga utlägg. Tjänsten inkluderar både betalkort,
inköpskort och resekonto.
Avtalsnummer

KYR001737
21

Telefon

0771-40 71 70

Webb

www.firstcard.se

E-post
firstcardadmin.se@
		nordea.com

2021
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PostNord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikationsoch logistiklösningar till, från
och inom Norden. Vi säkerställer
postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt
distributionsnät utvecklar vi nya lösningar för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution
och logistik i Norden.
Avtalsnummer

Telefon

0771-46 00 80

Webb

www.postnord.se

E-post

premium.se@postnord.com

Telefon

018-17 21 00

Webb

www.sdr.se

Telefon

08-34 65 65

KYR001280

Svensk Direktreklam
Svensk Direktreklam är Sveriges
största privata direktreklamföretag. 7000 deltidsanställda
utdelare gör företaget till en av
Sveriges största arbetsgivare för ungdomar och nyanlända. Företaget är postoperatör och miljöcertifierad
enligt ISO 14001. Vårt samarbete med Svenska
kyrkan ger rabatt på utdelning av oadresserad samhällsinformation till svenska hushåll.
Avtalsnummer

KYR002605

ZeroMission AB – klimatberäkningar
ZeroMission hjälper företag och
organisationer med klimatberäkningar, klimatstrategier och
klimatkompensation med målet
att bidra till planetnytta. ZeroMission erbjuder Svenska
kyrkans medlemmar att klimatkompensera i Fairtradecertifierade klimatkompensationsprojekt som utöver
klimatnyttan bidrar till socioekonomisk utveckling för
de deltagande samhällena.
Avtalsnummer

KYR002780
22

Webb
www.zeromission.se
		
		
Kontaktperson
		 Claire Wigg
		Claire.wigg@
		zeromission.se
		 070-225 88 52

foto: andrzej otrębski

Begravningstjänster
Återvinning krematorier

2021

BEGRAVNINGSTJÄNSTER

Fönix Miljö – metallåtervinning
Sedan juli 2016 kräver lagen att

FÖNIX MILJÖ AB metallföremål som inte förbränts

vid kremering och som skiljts
FØNIX MILJØ AS från askan ska återvinnas. Fönix
Miljö är ett svenskt företag som har specialiserat sig
på metallåtervinning efter kremation. Företaget säkerställer en etisk hantering av avfallet och arbetar aktivt
med miljö och hållbarhet.

Telefon

072-402 69 41

Webb

www.fonixmiljo.no

E-post

post@fonixmiljo.com

WWW.FONIXMILJO.SE

WWW.FONIXMILJO.NO

Avtalsnummer

KYR002255

25

		
Kontaktperson
		 Åge H. Matre
		 072-402 69 41

foto: magnus aronson/ikon

Fastighet
Besiktning och inspektion

Skadedjurskontroll

El

Återvinning

Entrémattor och textilservice

2021

FASTIGHETER

Anticimex
Sedan 1934 har Anticimex gått
från att vara ett svenskt familjeföretag till ett internationellt
företag med omkring 4 000
anställda som finns i 17 länder. Svenska kyrkan har
sedan 2018 ramavtal med Anticimex gällande skadedjur samt även möjlighet att avropa Anticimex
tjänster inom matsäkerhet och brand.
Avtalsnummer

Telefon

075-245 10 00

Webb

www.anticimex.se

		
Kontaktperson
		 Hans Johansson
		 070-302 66 89

KYR002638

CWS AB – entrémattor
CWS är ett rikstäckande företag
som specialiserat sig på entrémattor. Vi erbjuder effektiva
entrélösningar med största
hänsyn till miljön bl.a. är våra tvätterier Svanenmärkta. Fördelarna med att hyra entrémattor är minskade städkostnader, inga investeringskostnader och
mer tid att fokusera på kärnverksamheten.
Avtalsnummer

Telefon

020-297 297

Webb

www.cws.com

		
Kontaktperson
		 Rikard Jonsjö
		rikard.jonsjo@cws.com

KYR002447

DEKRA – kontroll och besiktning
DEKRA verkar för ökad säkerhet
via oberoende besiktning, provning och certifiering. Ramavtalet
omfattar besiktning och kontroll
samt riskbedömningar av lyft- och trycksatta anordningar t.ex. hissar, portar, kokgrytor, tryckluftsbehållare.
DEKRA erbjuder även utbildning b.la. för pannoperatörer
och arbetsutrustning.
Avtalsnummer

KYR002641
27

Telefon

010-455 1000

Webb

www.dekra-industrial.se

		
Kontaktperson
		 Michel Benjamin		
		 010-455 10 89
		Michel.Benjamin@
		dekra.com

2021

FASTIGHETER

Elis – Entrémattor och textilservice
Elis (tidigare Berendsen) har anläggningar över hela landet. Vi
har 70 års erfarenhet av cirkulära
hyrlösningar. Genom att äga hela
kedjan från design till logistik, tvätt och återvinning
kan vi optimera både miljöprestanda och effektivitet.
Vi erbjuder allt från entrémattor och arbetskläder till
lakan och handdukar.
Avtalsnummer

KYR002446

Telefon

020-74 01 01

Webb

www.elis.com

		
Kontaktperson
		 John Hammarström
		john.hammarstrom@
		elis.com
		 076-114 47 32

Fortum Energy AB – Bra miljöval, certifierad el
Fortum är Nordens största elbolag
och har därför kraft att förändra.
Vi jobbar mot en renare värld
genom både globala och lokala
miljöprojekt exempelvis koldioxidinsamling, plaståtervinning och solparker. Med Svenska kyrkans ramavtal
får ni Fortum som elpartner, expertis och rådgivning
samt helhetslösningar för solpaneler och laddstolpar.
Avtalsnummer

Telefon

0101-80 86 06

Webb
www.fortum.se/foretag/
		svenskakyrkan
rikard.dagerback@
E-post
		fortum.com
		
Kontaktperson
		 Rikard Dagerbäck
		 073-758 28 72

KYR002502

Hr Björkmans Entrémattor AB
Hr Björkmans Entrémattor,
specialister på uthyrning av
entrémattor. Med prisvinnande
miljöfokus och engagerad personal levererar vi mattor av högsta möjliga kvalitet
– bekymmersfritt. Vår verksamhet är fossilbränslefri,
och alla våra mattor är tillverkade av 100% återvunnet material. Verksamheten finns i hela landet.
Avtalsnummer

KYR002448
28

Telefon

040-18 72 72

Webb

www.hrbjorkman.se

E-post

info@hrbjorkman.se

		
Kontaktperson
		 Robert Malmsten
		robert.malmsten@
		hrbjorkman.se
		 070-367 65 65

2021

FASTIGHETER

Kiwa Inspecta AB – besiktning och certifiering
Kiwa Inspecta är en internationell
leverantör av tjänster inom
besiktning, provning, certifiering,
teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi 650 medarbetare våra 26
lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vanliga
besiktningar i kyrkor kan vara hissar, portar, tryckkärl,
upphängningsanordningar m.m.
Avtalsnummer

Telefon

010-479 30 00

Webb

www.kiwa.se

E-post

se.info.csc@kiwa.com

Telefon

0431-44 40 00

Webb

www.suez.se

KYR002642

SUEZ Recycling AB
SUEZ erbjuder effektiva avfallsoch återvinningslösningar med f
okus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. Vi tar hand om
allt restmaterial från kundernas verksamhet och för
ädlar det genom sortering, återvinning eller energiutvinning. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta.

Avtalsnummer

KYR002574

29

		
Kontaktperson
		 Arild Bye
		 072-556 45 80

foto: anna theander

Information och kommunikation
Brev till nyinflyttade

Mediabevakning

Böcker

Nyhetsbrev

Digitala skärmar

Pressmeddelande

E-postservice

Skyltar inom- och utomhus

Församlingsblad – analys
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Adlibris AB
Adlibris är Nordens ledande bokhandel på nätet med ett utbud på
17 miljoner titlar och leveranser
inom hela Sverige. Adlibris har ett
avtal med Svenska kyrkan för att tillhandahålla litteratur till verksamheterna med fem procents rabatt och
fri frakt.

Avtalsnummer

KYR001382

Telefon

08-428 459 05

Webb

www.adlibris.com

E-post

storkund@adlibris.com

		
Kontaktperson
		 Jenni Luhtio
		 073-955 17 11

Akademibokhandeln AB
Akademibokhandeln är Sveriges
ledande bokhandelskedja med
100 butiker över hela landet.
Svenska kyrkan och församlingarna har enligt avtalet 20 procent rabatt på ordinarie
priser i Akademibokhandelns fysiska butiker. Rabatten
gäller böcker och ljudböcker samt kontorsmaterial,
papper och spel.
Avtalsnummer

Webb

www.akademibokhandeln.se

E-post
kundservice@
		akademibokhandeln.se

KYR001381

Bokus
Hos Bokus hittar du mer än
10 miljoner fysiska och digitala
böcker från hela världen. Bokus
erbjuder Svenska kyrkan 5 procents rabatt på hela sortimentet av fysiska böcker
(gäller inte digitala ljud- eller e-böcker, streaming eller
presentkort), samt fri frakt på alla beställningar vars
ordervärde överstiger 400 kr.
Avtalsnummer

KYR001381
31

Telefon

010-741 98 20

Webb

www.bokus.com

E-post

order@bokus.com

2021
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Carisma Skyltdesign AB
Carisma Skyltdesign AB erbjuder helhetslösningar för allt inom
skyltar och folie. Bolaget har möjlighet att montera skyltar i hela
landet och är certifierade för kvalitet och miljö enligt
ISO 9001 och 14001. På vår unika länk för Svenska
kyrkan erbjuder vi ett antal olika skylt och folielösningar.

Avtalsnummer

Telefon

040-180 170

Webb
www.carisma.se/
		svenskakyrkan.pdf
E-post

info@carisma.se

		
Kontaktperson
		 Richard Ljungblad
		 070-739 07 06

KYR002723

EditNews – Nyhetsbrev och digitala enkäter
EditNews är kyrkans webbaseEditNews rade verktyg för nyhetsbrev via
e-post och digitala enkäter. EditNews är integrerat med svenskakyrkan.se, kalendarium och bildbanken Ikon så att du
på ett enkelt sätt kan fylla dina brev med intressant
innehåll. Med utförlig statistik kan du sedan följa upp
och förbättra dina utskick, så de lockar fler läsare.
®

Avtalsnummer

KYR001692

Telefon

08-528 022 80

Webb

www.editnews.se

E-post

sales@multinet.se

		
Kontaktperson
		 Mattias Nordstrand
		 08–52 80 22 80

Lidh Reklam AB
Personligt adresserade välkomstbrev till nyinflyttade. Vi erbjuder
en kombination av personligt
adresserade brev och digitala erbjudanden genom Mobilkupongen. Varje år når
Välkomstbrevet och Mobilkupongen mer än 500.000
nyinflyttade över hela Sverige. Vårt ramavtal med
Svenska kyrkan ger er ett extra förmånligt och
effektivt sätt att nå nyinflyttade.
Avtalsnummer

KYR002889
32

Telefon

010-155 01 00

Webb

www.lidhreklam.se

E-post

info@lidhreklam.se

		
Kontaktperson
		 Jeanette Carlsson
		jeanette@lidhreklam.se

2021
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Origo Group Sverige AB – Analys av församlingsblad
Vi är ett av Sveriges ledande
undersökningsföretag med cirka
100 medarbetare. Utifrån våra
undersökningar får ni värdefulla insikter om hur organisationen uppfattas, hur
nöjda era medarbetare är och vad era medlemmar
egentligen tycker. Origo Groups ramavtal ger möjlighet
att erbjuda läsvärdesmätningar till ett mycket förmånligt pris.
Avtalsnummer

KYR002887

Telefon

070-695 18 75

Webb

www.origogroup.com

E-post
eva.lagercrantz@
		origogoup.com
		
Kontaktperson
		 Eva Lagercrantz
		 070-695 18 75

Retriever Sverige AB – mediebevakning
Retriever Sverige AB är Nordens
ledande företag inom digital
medie- och omvärldsbevakning.
Retriever har ett ramavtal med
Svenska kyrkan som innebär att alla organisationer
inom kyrkan erbjuds full bevakning av print- och etermedia, webb och sociala medier, portal och applösning
till ett mycket förmånligt pris.			
			
Avtalsnummer

KYR001503

Telefon

08-546 121 00

Webb

www.retriever.se

E-post

info@retriever.se

		
Kontaktperson
		 Johan Sjöberg
		johan.sjoberg@retriever.se
		 0738 48 02 00

Ricoh – digitala skärmar
Ricoh Sverige levererar digitala
skärmar samt hela lösningen för
dessa till Svenska kyrkan. PLAYipp
är märket på mediaspelaren och
mjukvaran som används. Genom avtalet får vi tillgång
till hela systemet på ett enkelt och användarvänligt
sätt som gör programmet mycket flexibelt. Det är
dessutom kopplat till våra befintliga system.
Avtalsnummer

KYR002145
33

Telefon

08-734 33 00

Webb

www.ricoh.se

E-post

svenskakyrkan@ricoh.se

		
Kontaktperson
		 Michael Alm säljare,
		 070-869 06 03
		 Helen Alvarez Säljsupport,
		 076-695 78 73

2021
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Skyltar & Märken AB
Skyltar & Märken AB är er kompletta skyltleverantör. Förutom
små och stora skyltar erbjuder vi
även skyltskåp, dekaler, fönsterdekor, lysande skyltar, vägmärken, fundament och
stolpar. Givetvis hjälper vi också till med montage i
hela landet. Ni hittar oss i Stockholm, Göteborg och
Söderhamn, eller om ni vill att vi kommer till er.
Avtalsnummer

Telefon

08-449 82 00

Webbshop svenskakyrkan.skyltar.se
Webb		
www.skyltar.se
E-post

info@skyltar.se

		
Kontaktperson
		 Martin Tylebo
		 070-413 71 38

KYR002722

Via TT – pressmeddelanden
Via TT är TT Nyhetsbyråns
verktyg för att skicka pressmeddelanden till medier. Via TT
används för att planera, skapa,
skicka ut och följa upp pressmeddelanden. Användaren
kan välja bland färdiga och uppdaterade listor, sorterade
på intresseområde, geografi eller typ av media eller
skapa egna listor.
Avtalsnummer

KYR002536

34

Telefon

073 536 09 01

Webb

www.via.tt.se

		
Kontaktperson
		 Oscar Olin
		oscar.olin@tt.se
		 073 536 09 01

foto: gustaf hellsing/ikon

It och telefoni
Adobelicenser

Multifunktionella maskiner

Datakommunikation

Telefoni

Datorer

Videokonferensutrustning

It-utrustning och -återvinning

Wifi/trådlöst nätverk

Kyrknätsförbindelse
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IT OCH TELEFONI

Adobe licenser
Licenser för Adobe tillhandahålls till rabatterat pris
för abonnemanget ”Adobe alla program”. ”Adobe alla
program” inkluderar i princip samtliga applikationer
från Adobe, bland annat program som InDesign,
Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Acrobat Pro eller
Acrobat Reader DC. Under första året ges 60 % rabatt
på ordinarie pris och därefter 40 % rabatt på ordinarie
pris per år.

Webb
https://internwww.
		svenskakyrkan.se/
		inkopsstod#/adobe

Atea – it-produkter
Köp all den it-utrustning som du
behöver till förhandlade priser.
Lenovos datorer, skärmar, Dells
tunna klienter, Apple´s produkter
och tillbehör. Hyr eller köp Iphone eller läsplattor via
Ateas Smartphonelösning. Här ingår utbyte, lagning,
lånetelefon m.m. I avtalet ingår även återvinning av
it-utrustning s.k. LOOP.
Avtalsnummer

KYR002836

Telefon

08-477 47 00

Webb

www.atea.se

E-post

kundtjanst@atea.se

		
Kontaktperson
		 Amanda Salmela
		 018-65 38 27
		amanda.salmela@atea.se

Canon – multifunktionella maskiner
Canon erbjuder produkter och
tjänster inom utskrift, skanning,
arkivering, m.m. Genom våra
lokala Canon Business Center i
Sverige erbjuder vi närvaro och lokala serviceavtal för
Svenska kyrkan inom ramen för ramavtalet. Där ingår
Canons miljöarbete som syftar både till att minska vår
egen och kundernas miljöpåverkan. Ett exempel är
återtillverkning av Canons skrivarserie EQ80.
Avtalsnummer

KYR002924
37

Webb

www.canon.se

		
Kontaktperson
		 Ludvig Westman
		 073-925 35 21
		ludvig.westman@canon.se

2021
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Global Connect – datakommunikation
Ramavtalet omfattar tjänster
inom datakommunikation och
telefoni i eget nät. Ramavtalet
möjliggör för Svenska kyrkans
enheter, församlingar och pastorat att ansluta sig mot
ett gemensamt, nationellt datanätverk. För avropade
avtal kan du välja avtalstid på 12, 24 eller 36 månader.

Avtalsnummer

KYR002563

Telefon

018-843 10 00

Webb

www.globalconnect.se

		
Kontaktperson
		 Michael Ljung
		michael.ljung@
		globalconnect.se
		 070-198 98 08

N&2 IT Solutions AB – datakommunikation
N62:s Kyrknät via stadsnät är en
direktanslutning via fibernät från
församlingar till Svenska kyrkans
drifthallar och centrala produktionsmiljöer, vilket ger en stabil och säker anslutning
med hög tillgänglighet. Ert internet levereras via
denna anslutning och skyddas av Svenska kyrkans
centrala brandväggar. N62 levererar även kyrknät via
VPN och 4G.
Avtalsnummer

KYR001270

Telefon

010-130 90 00

Webb

www.n62.se

E-post

kyrknat@n62.se

		
Kontaktperson
		 Thomas Nordin
		 010-130 90 01

Office Management – videokonferens
Office Management levererar
videokonferenstjänster och hårdvara till Svenska kyrkan. Vi hjälper
er att välja rätt utrustning,
hanterar leverans, installation, utbildning och support.
All videokonferensutrustning kopplas in mot den gemensamma videotjänsteplattformen Visual Meeting.
Välj mellan att avropa ny hårdvara under en 36 mån
period alternativt köpa utrustningen.
Avtalsnummer

KYR002705
38

Telefon

010-858 40 00

Webb
www.officemanagement.se
		
		
Kontaktperson
		 Erik Henrysson
		erik.henrysson@
		officemanagement.se
		 072-600 50 75
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Ricoh – mulitfunktionella maskiner
Ricoh Sverige erbjuder helhetslösningar för skanning, arkivering,
utskrift, tryck, interaktiva möten,
videokonferens, it-infrastruktur
och tjänster. Bolaget har verksamhet på 32 orter
i landet och är certifierat för kvalitet, miljö och
informationssäkerhet enligt ISO 9001, 14001
respektive 27001.
Avtalsnummer

KYR002923

Webb

www.ricoh.se

E-post

info@ricoh.se

		
Kontaktperson
		 Michael Alm säljare,
		 070-869 06 03
		 Helen Alvarez Säljsupport,
		 076-695 78 73		

Toshiba – multifunktionella skrivare
Toshiba erbjuder multifunktionsskrivare, MFP, skanningslösningar,
mobila utskrifter m.m. Vi har ett
stort miljöengagemang med
Svanen märkta A3 MFP. Representation finns på 34
orter över hela landet i egen regi eller via återförsäljare.
Bolaget är certifierat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
enligt ISO 9001, 14001 respektive 45001.
Avtalsnummer

Webb

www.toshibatec.se

E-post
business.support		
		 @toshibatec.se
		
Kontaktperson
		 Peter Ebenfors, säljansvarig
		073-7194629

KY002925

Telia – anslutning till kyrknätet och WiFi
Inom området datakommunikation
erbjuder Telia anslutningar kopplat
till kyrknätet via direktanslutning
eller Internetanslutning. Dessutom
erbjuds en WiFi-tjänst för trådlös access till kyrknätet
samt ett gästnät. Avtalen är designade för att bidra till
hög tillgänglighet och följa miljökrav.

Avtalsnummer

Inget avtalsnummer
39

Telefon

0771-514 084

Webb

www.telia.se/foretag

		
Kontaktperson
		 Karl Eklund
		 070-582 09 74
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Telia – telefoniavtal
Telia telefoniavtal omfattar bland
annat molnbaserade växellösningar som är paketerade med
Telia Touchpoint Plus, mobilabonnemang, mobila bredband, abonnemang för M2M,
finansieringserbjudande för mobiltelefoner och surfplattor. Avtalen bygger på Svenska kyrkans volymrabatter och är designade för att bidra till samverkan
och följa miljökrav.
Avtalsnummer

Inget avtalsnummer

40

Telefon

0771-514 084

Webb

www.telia.se/foretag

		
Kontaktperson
		 Carina Carlsson
		 070-525 42 84

foto: robert kneschke

Konsult och bemanning
Bemanning
Rekrytering
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Manpower AB
Med en av Sveriges största data
baser för kandidater och stor
kunskap om olika verksamheters
behov matchar Manpower rätt
person på rätt plats. ManpowerGroup finns i mer än
80 länder över hela världen. Verksamheten i Sverige
genererar drygt 20 000 jobb varje år och finns på
över 50 orter med 11 000 medarbetare.
Avtalsnummer

KYR003057

Telefon

020-376 376

Webb

www.manpower.se

E-post

info@manpower.se

		
Kontaktperson
		 Peter Sandgren
		peter.sandgren@
		manpower.se
		 08-452 33 75

Randstad (Proffice)
Randstad erbjuder lösningar
inom bemanning, rekrytering och
omställning. Randstad är ett av
världens största HR-serviceföretag
och vi finns på ett 30-tal orter över hela Sverige. Den
lokala närheten är nyckeln till ett givande samarbete
med våra kunder och de kandidater som vi matchar
ihop. Randstad och Svenska kyrkan samarbetar sedan
flera år.
Avtalsnummer

KY003049
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Telefon

020-170 70 70

Webb

www.randstad.se

E-post

info@randstad.se

		
Kontaktperson
		 Maria Källås
		maria.kallas@randstad.se
		 072-200 47 58

foto: gustaf hellsing/ikon

Maskiner och verktyg
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Ahlsell Sverige AB – verktyg, belysning, VVS m.m.
Sveriges största sortiment för
fastighetsägare med mer än 130
butiker och e-handel. Förhandlade
priser på hela sortimentet. Elbilsladdning, Verktyg och kläder, Bygg, Mark och VA, El
och belysning, VVS, Trädgård.

Avtalsnummer

Telefon

020-38 38 55

Webb

www.ahlsell.se

		
Kontaktperson
		 Daniel Hedlund
		daniel.hedlund@ahlsell.se
		 08–685 70 19

KYR003048

Circle K Sverige AB – bensinkort
Circle K erbjuder drivmedel via
sitt rikstäckande stationsnät med
cirka 800 tankställen varav cirka
300 fullservicestationer där du
kan hitta allt från kaffe och mat till vindrutetorkare.
Svenska kyrkan har ett mycket förmånligt avtal på
företagskort med rabatter på drivmedel. Vi erbjuder
en närvarande kundservice.
Avtalsnummer

KYR002269

Telefon

08-429 63 00

Webb

www.circlek.se

		
Kontaktperson
		 Regina Svensson
		regina.svensson@		
		circlekeurope.com
		 070 –429 64 84

Cramo AB – uthyrning
Cramo är Sveriges största och
Europas näst största företag
inom uthyrning av maskiner,
utrustning och hyresrelaterade
tjänster samt uthyrning av flyttbara lokaler genom
systerbolaget Cramo.

Avtalsnummer

Telefon

08-623 54 00

Webb

www.cramo.se

E-post

saljsupport@cramo.com

		
Kontaktperson
		 Magnus Olsson
		 070-237 02 31
		

KYR002449
45
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Dahl Sverige AB – VVS
Dahl är Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen med ett
sjuttiotal butiker. Genom ert avtal
med oss har ni tillgång till fömånliga
priser och ett brett sortiment för VVS-installationer,
både för nyanläggning och reservdelar samt allmänna
förbrukningsvaror som belysning, verktyg, städ- och
trädgårdsprodukter. På www.dahl.se har du tillgång till
hela vårt sortiment.
Avtalsnummer

KYR002479

Telefon

020-30 40 50

Webb

www.dahl.se

E-post

fastighetspool@dahl.se

		
Kontaktperson
		 Micael Holmberg
		micael.holmberg@dahl.se
		 08-627 27 72

EcoPar AB – drivmedel
EcoPar är ett ultrarent drivmedel
och bränsle för alla typer av
dieselmotorer och förbränningsanläggningar, utvecklat och
patenterat av EcoPar. Jämfört med dieselolja går utsläppen av cancerogena ämnen ner med upp till 90%.
Nettoutsläpp av CO2 minskar med 30-90%. Halter av
NO2 minskar med upp till 50%.
Avtalsnummer

KYR002558

Telefon

031 – 711 50 20

Webb

www.ecopar.se

E-post

info@ecopar.se

		
Kontaktperson
		 Jörgen Henriksson
		jorgen@ecopar.se
		 070-327 66 71

Ford Motor Company AB
Ford är ett av Sveriges största
och äldsta varumärken inom bilbranschen som tillhandahåller
tjänster och produkter på den
svenska marknaden till företag genom ett stort antal
auktoriserade återförsäljare. Hög säkerhet, användarvänlighet och omtanke om miljön kännetecknar Fords
produkter. Samtliga transportbilar kan drivas med biodrivmedlet HVO100 och flera laddbara modeller finns.
Avtalsnummer

VP 88430
46

Telefon

08-610 09 00

Webb

www.ford.se

		
Kontaktperson
		 Stefan Wickman
		stefan.wickman@
		hedinmotorcompany.com
		 070-322 29 08
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OKQ8 Företagskort
Med OKQ8 företagskort gör vi
det lätt för dig att vara i rörelse.
Här finns allt du och din bil behöver. Utöver våra drivmedel OKQ8
GoEasy som vårdar motorn genom sina rengörande
och smörjande egenskaper, så kan du nu också
använda våra företagskort för att ladda din bil på över
1 000 laddpunkter i Sverige.
Avtalsnummer

Telefon

020-65 65 65

Webb

www.okq8.se

		
Kontaktperson
		 Erik Wretholm
		 08-506 806 99

KYR002270

Preem – bensinkort
Vi är ett svenskt företag som själva
tillverkar våra drivmedel. Vi har
570 stationer över hela landet,
varav 100 bemannade stationer
för annat du kan behöva i och till din bil. Svenska kyrkan
har ett avtal för Preem företagskort med rabatter på
våra drivmedel, Preem Evolution diesel och bensin.
Besök preem.se/hitta-station för vägen till din närmaste
station.
Avtalsnummer

Telefon

020-450 450

Webb

www.preem.se

		
Kontaktperson
		 Caroline Berglöf
		caroline.berglof@preem.se
		 010-450 16 27

KYR002271

Qstar – bensinkort
Svenska kyrkan och Qstar Försäljning AB har ett rikstäckande avtal
om förmånliga rabatter på HVO,
Bensin, Diesel, E85 och RME till
fordon och maskiner inom Svenska kyrkan. Vårt stationsnät är rikstäckande och du kan nyttja vårt företagskonto på samtliga Qstar, Bilisten & Pumpstationer.

Avtalsnummer

KYR002272
47

Telefon

011-28 00 00

Webb

www.qstar.se

		
Kontaktperson
		 Fredrik Hadd
		 011-400 15 05
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Ramirent AB – uthyrning
Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som
kombinerar de bästa maskinerna
med service och kunskap. Bland
våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin
som övrig industri samt offentlig sektor och privatpersoner. Våra kundcenter finns över hela landet, från
Kiruna i norr till Trelleborg i söder.
Avtalsnummer

KYR002450

Telefon

031-57 84 00

Webb

www.ramirent.se

E-post

info@ramirent.se

		
Kontaktperson
		 Kenth Lindeberg
		 018-18 43 10

Renault
Renault erbjuder via sina auktoriserade återförsäljare försäljning,
service och verkstadstjänster
över hela landet. Upplands Motor
är en av de auktoriserade återförsäljarna och är kontakter för avtalet. I avtalet finns olika sorters person
och transportfordon med olika sorters drivmedel.

Avtalsnummer

Telefon

031-57 84 00

Webb

www.upplandsmotor.se

		
Kontaktperson
		 Anders Forslin
		a.forslin@upplandsmotor.se
		018-160132

KYR003050

Swea Energi – bulk
Swea Energi är en av de största
fristående aktörerna i Sverige på
bulkleveranser av förnyelsebart,
diesel, eldningsolja och smörjmedel. Vi levererar tryggt, enkelt och nära oavsett
vart du befinner dig i landet. Genom vårt avtal med
Svenska kyrkan kan du få en prisvärd leverans direkt
till din anläggning. Vi hjälper dig att bli fossilfri.
Avtalsnummer

KYR002280
48

Telefon

020-450 800

Webb

www.sweaenergi.se

		
Kontaktperson
		 Jan-Eric Ragnarsson
		 0523-66 55 68
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Swedol – verktyg, maskiner och arbetskläder
Swedol AB är ett svenskt handelsföretag som tillsammans med
Grolls och Tools ingår i Momentum
Group som bland annat säljer
arbetskläder, verktyg och maskiner. Med Swedol som
innovativ partner får vi på Svenska kyrkan en effektiv
varuförsörjning till ett bra pris där vi väljer den kanal
som passar oss bäst.
Avtalsnummer

Telefon

08-712 00 00

Webb

www.swedol.se

		
Kontaktperson
		Innesäljavdelningen
		 08-742 47 40

KYR003047

Volkswagen
Volkswagen erbjuder via sina
auktoriserade återförsäljare försäljning, service och verkstadstjänster över hela landet. Möller
bil är en av de auktoriserade återförsäljarna och är
dessa som är kontakter för avtalet. I avtalet finns olika
sorters person och transportfordon med olika sorters
drivmedel.
Avtalsnummer

KYR003051
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Telefon

020-30 40 50

Webb

www.mollerbil.se

		
Kontaktperson
		 Joakim Alenvall
		joakim.alenvall@mollerbil.se
		 018-17 17 18

foto: gustaf hellsing/ikon
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Mark och skog
Buskar, träd och perenner
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Hallandsåsens Växtbutik AB
Vi har det i hjärtat, hjärnan och
händerna. Fyra generationer av
trädgårdsmästare har satt sina
spår hos oss. Känslan för och kärleken till det gröna har vi byggt på med utbildning och
erfarenhet inom trädgård & landskap. Vänd er till oss
för leverans av växter. Vi erbjuder även anläggning,
skötsel & projektering. Hallandsåsens Växtbutik AB
jobbar för att ni ska få en hållbar utemiljö.
Avtalsnummer

KYR002718

Telefon

0430-260 25

Webb
www.hallandsasens
		vaxtbutik.se
		
Kontaktperson
		 Oscar Åhslund
		info@
		hallandsasensvaxtbutik.se

Hallbergs Plantskola AB
Hallbergs Plantskola AB ligger i
Västra Götaland med en av
Sveriges större plantskoleodlingar. Företaget är miljöarbetsmiljöcertifierat enligt IP Sigill och våra växter är
producerade på ett hållbart sätt där miljöpåverkan är
så liten som möjligt. Vi har mångårig erfarenhet och
brinnande intresse för odling och växtanvändande.
Avtalsnummer

KYR002716

Telefon

0512-524 35

Webb

www.hallbergs-plantskola.se

E-post

info@hallbergs-plantskola.se

		
Kontaktperson
		 Henrik Andersson
		0512-52433
		 Stig Järnehäll
		0512-50147

Tönnersjö Plantskola AB
Tönnersjö Plantskola odlar träd anpassade för svenska förhållanden
och levererar växter till projekt
i hela Skandinavien. Odlingen är
miljöcertifierad och E-certifierad med särskild fokus på
hållbart brukande av jorden. Utöver vår omfattande
frilandsodling är företablering av träd i Airpot ovan
mark vår specialitet. Hos oss får ni en Plantskola som
värderar långsiktiga relationer.
Avtalsnummer

KYR002717
51

Telefon

035-43175

Webb

www.tonnersjo.se

E-post
info@tonnersjo.se
		
		
Kontaktperson
		 Maria Åkesson
		maria.akesson@tonnersjo.se

foto: kristin lidell/ikon

Mat och dryck
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Livsmedel
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Axfood AB
Snabbgross är Sveriges ledande
hämtgrossist. Vi erbjuder ett brett
och prisvärt sortiment av produkter
som riktar sig mot restauranger,
caféer, föreningar och övrig företagsmarknad. Hos oss
hittar du ett brett sortiment av färskvaror, torra varor,
bröd och bakverk, dryck, städ- och hygienartiklar och
enklare restaurangutrustning som kaffebryggare och
korvkokerier. Snabbgross har 26 butiker på 22 orter.
Avtalsnummer

Webb
www.snabbgross.se
		www.snabbgrossclub.se
		
Kontaktperson
		 Dag Throne-Holst
		 08-553 995 91

KYR003052

Coop
Vi har branschens största gröna
sortiment, med drygt 4000 ekologiska och miljömärkta produkter,
för hållbara val. Änglamark är vårt
varumärke som alltid är ett bra miljöalternativ. Coop ska
vara den goda kraften i mat-Sverige, förenkla vardagen
och ge tillgång till den goda maten - för kropp, själ och
miljö. Genom avtalet ges 5 procent rabatt på varor i våra
fysiska butiker och på coop.se.
Avtalsnummer

KYR003044

Telefon

0771-171 777

Webb
www.coop.se
		www.coop.se/inkopstjanst
E-post

inkopstjanst@coop.se

		
Kontaktperson
		 Sanna Lagergren 		
		sanna.lagergren@coop.se
		 070-257 49 05

Martin & Servera Restauranghandel AB
Martin & Servera är Sveriges
ledande restaurang- och storköksspecialist. Oavsett om du
driver en restaurang, ett bageri,
en skolrestaurang så har vi de produkter och lösningar som du behöver. Som kund hos oss får du en
affärspartner med stor kunskap och ett genuint engagemang för utvecklingen av den svenska måltidsbranschen.
Avtalsnummer

KYR001390
53

Telefon

08-722 25 00

Webb

www.martinservera.se

E-post
ronnie.svensson@
		martinservera.se		
			
		
Kontaktperson
		 Ronnie Svensson
		 08-672 86 19
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Sackeus – the Fair trade company
Att köpa produkter från Sackeus
är inte bara en god affär. Det är
en handling av solidaritet och
medkänsla. Tillsammans med
Sackeus har Svenska kyrkan bekämpat fattigdom genom rättvis handel sedan 1976 – det vill vi fortsätta
med. I avtalet finns rättvist och ekologiskt kaffe,
bryggare, kaffemaskiner och te, choklad och andra
produkter församlingen behöver till kök och fikabord
samt oblater, nattvardsdryck, ljus och mycket mer.
Avtalsnummer

KYR001391

54

Telefon

031-65 48 00

Webb

www.sackeus.se

E-post

info@sackeus.se

Vid
order@sackeus.se
beställning
		
Kontaktperson
		 Niclas Bergstrand, 		
		 073-322 36 92 		
		Kundtjänst,		
		 031-65 48 00

foto: kinnarps
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Creativ Company AB
Creativ Company AB/CChobby är
ett hobby- & pysselföretag som
erbjuder ett stort sortiment
inom områdena hobby, pyssel
och kreativa produkter till rabatterat pris (ordinarie
sortiment). Flera gånger om året ges kataloger med
inspiration med utförliga beskrivningar ut, och på
hemsidan finns över 3500 idéer till kreativa produkter
och projekt.
Avtalsnummer

Telefon

031-56 11 43

Webb

www.cchobby.se

E-post

mail@cchobby.se

		
Kontaktperson
		 Nina Lyster

KYR002678

IKEA Svenska Försäljnings AB
Med vårt breda sortiment av
möbler och inredning och personlig inköpshjälp av våra företagssäljare och företagsinredare kan
du vara säker på att få en funktionell, prisvärd och mer
hållbar lösning. Med omtanke om människor och miljö.
Du får personlig hjälp från idé till färdig lösning. Med
företagskonto på IKEA handlar du mot faktura och får
flera förmåner.
Avtalsnummer

1.1 2020-03-03

Telefon

0775-700 500

Webb

www.IKEA.se/företag

E-post

foretag@ikea.se

		
Kontaktperson
		 Kontakta en företagssäljare
		 på det lokala varuhuset eller
		 centralt enl. ovan.

Input interiör AB – möbler och inredning
Med behovsanpassade lösningar
och marknadens bredaste utbud
av möbler och inredning skapar vi
rätt funktion i våra kunders miljöer,
såväl lokalt som internationellt. Tillsammans med våra
partners och kunder driver vi ett ständigt pågående
arbete mot bättre miljöval och hållbar inredning.

Avtalsnummer

KYR002821
57

Telefon

031-799 89 00

Webb

www.inputinterior.se

		
Kontaktperson
		 Joakim Wahlstedt
		 073-302 55 38
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Kinnarps AB
Kinnarps levererar allt inom inredning, allt från möbler till gardiner
och mattor. För oss handlar inredning om så mycket mer än
bara möbler, det handlar om att använda vår samlade
kunskap för att skapa miljöer som främjar kreativitet
och effektivitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Avtalsnummer

Telefon

0515-380 00

Webb

www.kinnarps.se

		
Kontaktperson
		 Ursula Bevegård
		 070-638 54 11
		

KYR002537

Lekolar
På Lekolar har vi valt att gå längre
än de flesta när det gäller hållbar
utveckling, etisk handel och socialt
ansvar. Våra produkter är noga
utvalda och testade för att leva upp till de krav du har
rätt att ställa. På lekolar.se hittar du hela vårt sortiment av förbruknings- och hobbyartiklar, leksaker,
möbler samt lekplatsutrustning.
Avtalsnummer

Telefon

0479-199 00

Webb

www.lekolar.se

		
Kontaktperson
		 Robin Hurtig
		robin.hurtig@lekolar.se

KYR002677

Office Depot Svenska AB
Office Depot är en av marknadens största aktörer inom
kontorsprodukter, städ och
hygien samt fika, pentry och profilprodukter. I hållbarhetsbedömningen 2016 var Office Depot bästa leverantören. De levererar till Svenska
kyrkan över hela landet och har 46 butiker till vårt
förfogande.
Avtalsnummer

KYR002337
58

Telefon

020-560 560

Webb

www.officedepot.se

		
Kontaktperson
		 Birgitta Svensson
		birgitta.svensson@
		officedepot.se
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Vio Ljusfabrik AB
VIO Ljusfabrik har sedan 1961
tillverkat kvalitetsljus i Vedum
Västergötland enligt gamla hantverkstraditioner. Vi levererar ett
brett sortiment av ljus med certifierat innehåll till
kyrkor över hela landet.

Avtalsnummer

Telefon

0512-408 00

Webb

www.viogrossist.se

E-post

info@vio.se

		
Kontaktperson
		 Camilla Garcés
		 070-910 12 11
		

KYR003039

59

foto: johannes frandsen/ikon
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Föreningen för Gbg:s internationella Orgelakademi (FGIOA)
Föreningen för Göteborgs inter
nationella orgelakademi är en
ideell förening vars verksamhet
omfattar att vara arrangör för
Göteborgs internationella orgelakademi. FOGIOA utför
hela eller delar av orgelinventeringar samt inmatning
av inventeringsinformationen i Göteborgs universitet
orgeldatabas.
Avtalsnummer

Telefon

073-841 86 00

Webb

www.organacademy.se

		
Kontaktperson
		 Carl-Johan Bergsten
		 073 759 19 46
		

KYR002292

Göteborgs universitet
Högskolan för scen och musik
(HSM) är en del av Göteborgs
universitet som utbildar och
forskar inom musik-, scen- och
pedagogikområdet. HSM:s orgelforskning har lett till
ett samarbete med Svenska kyrkan där de förvaltar en
databas för information från orgelinventeringar som
utförs på uppdrag av kyrkan.
Avtalsnummer

Telefon

031-786 00 00

Webb

www.hsm.gu.se

		
Kontaktperson
		 Yvonne Söderling
		 031-786 40 27

KYR002349

Musikbanken
Musikbanken är Svenska kyrkans
egna lagliga väg att spela upp inspelad musik på. Ni skapar enkelt
spellistor för dop, bröllop,
begravning eller andra mötestillfällen där man önskar
att spela upp inspelad musik. Musikbanken innehåller all möjlig musik. Finns inte låten där? Bara önska så
fyller vår leverantör Royal streaming på med det du
vill ha! internwww.svenskakyrkan.se/inkopsstod#/
musikbanken
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Support
Telefon		 018-432 03 00
support@
Epost
		royalstreaming.com
		
Kontaktperson
		 Catarina Lönnerholm
		 018-16 96 94
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Stim
Stim är en medlemsorganisation
utan vinstintresse som arbetar för
att musikskapare ska få ersättning för sin musik. Stims licens
ger tillgång till marknadens bredaste utbud av musik.
Tillsammans med våra medlemmar och dig som kund
ger vi förutsättningar för skapande och återväxt i
Sveriges musikliv.
Avtalsnummer

KYR002606

62

Telefon

08-783 88 00

Webb

www.stim.se

E-post

kundservice@stim.se

		
Kontaktperson
		 Ellika Gullander
		 08 – 783 88 38

foto: gustaf hellsing/ikon
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PERSONAL

Best Western Hotels & Resorts
Alla våra drygt 150 hotell i Skandi- navien ägs av oberoende
ägare som driver sina hotell på
sitt eget vis. Lokala avvikelser
kommer att förekomma och det så vi vill ha det. Därför kan vi garantera att vi har minst ett hotell för dig,
vem du än är, speciellt om du inte vill uppleva samma
sak om och om igen. En av våra hotellpärlor är Best
Western Hotel Svava i Uppsala.
Avtalsnummer

KYR002342

Telefon

020-792 752

Webb

www.bestwestern.se/svk

E-post

info@bestwestern.se

		
Kontaktperson
		 Mattias Fridsell
		 073-514 39 11

Edenred Sweden AB – Rikskortet
Anslut er till Edenred lunchförmån! Administrationen är enkel
och lunchpengarna laddas på ett
kort (Mastercard) som gäller på
de flesta restauranger och caféer samt i många matbutiker. Förmånen är välkommen bland anställda.
Billigare luncher och öronmärkta pengar insatta på ett
betalkort.
Avtalsnummer

KYR001473

Webb

www.edenred.se

E-post
charlotte.borgjohansson@
		edenred.com
		
Kontaktperson
		 Charlotte Borg Johansson
		 charlotte.borgjohansson@		
		edenred.com
		 070-899 81 07

Elite Hotels of Sweden AB
Elite Hotels erbjuder klassiska
hotell som är centralt belägna i
flera av Sveriges betydande städer,
stora som små. Från Kiruna i norr
till Malmö i söder. Varje hotell har sin unika historia och
säregna karaktär att uttrycka, men med en gemensam
känsla och alltid med bästa läge.

Avtalsnummer

KYR002336
65

Telefon

070-333 73 50

Webb

www.elite.se

		
Kontaktperson
		 Malin Selberg
		malin.selberg@elite.se

2021

PERSONAL

Hertz, First rental car AB
Hertz erbjuder biluthyrning med
över 220 kontor på drygt 125
orter runt om i landet. Fordonsparken har marknadens bästa
miljöprestanda utan att göra avkall på högsta säkerhet. Avtalet med Svenska kyrkan omfattar uthyrning
av personbilar, minibussar och skåpbilar, bland annat
utan extra kostnad för tilläggsförare eller förare under
25 år.
Avtalsnummer
		

Telefon

0771-211 212

Webb

www.hertz.se

E-post

salesupport@hertz.se

		
Kontaktperson
		 Madelene Edqvist
		madelene.edqvist@hertz.se
Bokning ska göras med kundnummer 		 070-866 57 57
eller CDP-kod för att få avtalspris

HLR Konsulten – hjärtstartare och HLR-utbildning
Vi utbildar professionella livräddare som företag och privatpersoner i hjärt-lungräddning och
i första hjälpen. Våra instruktörer
är handplockade utifrån kompetens och pedagogik.
Förutom hjärtstartare med tillbehör erbjuder vi också
ett brett sortiment inom första hjälpen och akututrustning med leveranser från vårt lager i Solna.
Avtalsnummer

Telefon

08-498 98 00

Webb

www.hlr-konsulten.se

E-post

info@hlr-konsulten.se

Webb

www.mtr.se

E-post

sales@mtrx.travel

KYR002741

MTRX – resor
MTRX erbjuder miljövänliga resor
mellan Göteborg och Stockholm,
med stopp i Alingsås, Herrljunga,
Skövde och Södertälje Syd.
Utvalda avgångar till och från Solna Station. Avtalet
ger rabatt på redan prisvärda biljetter i FLEX och 1
KLASS PLUS. Resor bokas på mtr.se eller via resebyrå.

Avtalsnummer

KYR002526
66

		
Kontaktperson
		 Nina Alexandersson
		nina.alexandersson@mtr.se
		076-6149224
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PERSONAL

NEX Travel
NEX Travel är ett norrbottniskt
företag med fem kontor. Som
Svenska kyrkans avtalade resebyrå erbjuder NEX rådgivning,
planering och bokning av såväl individuella resor som
grupp- och konferensresor över hela världen för att
effektivisera reseprocesserna. De kan även leverera
klimatdata.
Avtalsnummer

KYR002566

Webb

www.nex.se

		
Affärsresor
		 0920-28 02 25
		svenskakyrkan@nex.se
		
Grupp och konferens
		 0920-753 30,
		nexgrupp@nex.se

Nordic Choice Hotell & Resort AB
Varmt välkommen till oss på Nordic
Choice Hotels. Vi har ett starkt
socialt engagemang och tar ett
stort miljöansvar i vår verksamhet.
Svenska kyrkans ramavtal erbjuder en dynamisk rabatt
på logi och konferenser på alla våra Clarion, Quality,
Comfort och Nordic Hotels & Resorts. Vi har 86 hotell i
Sverige, från Gällivare till Malmö. Använd bokningsnummer 60431653 vid direktbokning för rätt avtalspris.
Avtalsnummer

KYR002343

Telefon

0771-666 700

Konferensbokning

0771-162 000

Webb

www.nordicchoicehotels.se

E-post

info@choice.se

		
Kontaktperson
		agreement@choice.se

Norwegian Air Shuttle ASA
Norwegian är det tredje största
lågprisflygbolaget i Europa och
trafikerar ett stort antal länder
runt om i världen. Svenska kyrkans
avtal ger rabatt på tjänste-resor inrikes och utrikes till
alla Norwegians destinationer. För att se aktuella destinationer som trafikeras se www.norwegian.com/se.

Avtalsnummer

KYR002527
67

Telefon

0770-45 77 00

Webb

www.norwegian.se

		
Kontaktperson
		 Ståle Zahl
		Stale.zahl@norwegian.com
		 +47 41 67 67 60

2021

PERSONAL

Randstad Risesmart – personal- och chefsstöd
Randstad Risesmart är specialister
inom omställning, karriärutveckling och prestationstjänster. Vi
stöttar organisationer i utveckling
och förändring. Våra coacher skräddarsyr program och
workshops för chefer, medarbetare och team. Kontakta
oss gärna så berättar vi mer.

Avtalsnummer

KYR003049

Webb

www.randstadrisesmart.se

E-post

info@randstadrisesmart.se

		
Kontaktperson
		 Madeleine Ljunggren
		madeleine.ljunggren@
		randstadrisesmart.se
		 070-383 50 80

SAS Sweden
SAS erbjuder Svenska kyrkan ett
avtal som gäller på samtliga SAS
destinationer både inom och utanför Sverige. Avtalet gäller också
på Widerøe samt Singapore Airlines. Avtalspriset fås
automatiskt vid bokning via resebyråerna NEX,
Carlson Wagonlit, Resia eller Tranås Resebyrå. Övriga
resebyråer kan läggas till SAS-avtalet.
Avtalsnummer

Webb

www.sas.se

		
Kontaktperson
		 Pentti Söderlund
		 08-797 22 02
		

KYR001865

Scandic Hotels
Scandic Hotels är den ledande
hotellkedjan i Norden, med en
rad utmärkelser inom miljö och
tillgänglighet. Alla våra svenska
hotell är Svanenmärkta. Svenska kyrkan har ramavtal
för både boende och konferens. Välkommen till något
av våra 280 hotell. Använd rätt bokningskod för att få
ditt avtalspris.
Avtalsnummer

KYR002344
68

Telefon

08-517 517 00

Webb

www.scandichotels.se

		
Kontaktperson
		 Johanna Stertman
		johanna.stertman@
		scandichotels.com
		 070-973 58 75
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PERSONAL

SJ
SJ är ett svenskt reseföretag som
erbjuder hållbara tågresor i egen
regi och i samarbete med andra.
Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens
huvudstäder. Använd Svenska kyrkans kundnummer
för att nyttja avtalsrabatten på tågresor i både 1:a och
2:a klass.
Avtalsnummer

KYR002341

Telefon

0771-75 75 55

Webb

www.sj.se

E-post

foretag@sj.se

		
Bokning
		 www.sj.se eller via er
		affärsresebyrå.

Synologen AB
Synologen är en rikstäckande
medlemsorganisation av engagerade och kunniga optiker.
Synologens medlemmar är de
enda av Sveriges optiker som är kvalitets- och miljöcertifierade enligt den internationella ISO-normen.
Svenska kyrkans avtal omfattar synundersökning,
bildskärmsglasögon samt skyddsglasögon efter dina
behov.
Avtalsnummer

KYR002177

Telefon

08-440 73 50

Webb

www.synologen.se

E-post

info@synologen.se

		
Kontaktperson
		 Pierre Nordgren
		 08-440 73 57
		

Synsam Group Sweden AB
Synsam är Nordens ledande
optikerkedja med ett prisvärt och
brett utbud. I Sverige finns drygt
200 butiker. Synsam arbetar med
Eye Fashion, ögonhälsa och är specialister på optik.
Genom Svenska kyrkans avtal med Synsam kan du
göra en synundersökning och få både bildskärmsglasögon och skyddsglasögon anpassade efter dig och ditt
behov.
Avtalsnummer

KYR002176
69

Telefon

08-6192890

Webb

www.synsam.se

E-post

foretag@synsam.com

		
Kontaktperson
		 Elin von Thelemann
		 Josefine Jonsson

2021

PERSONAL

S:t Lukas
S:t Lukas är en av marknadens
största aktörer inom psykoterapi,
handledning och utbildning, med
professionella mottagningar och
legitimerad personal över hela landet. Erbjudandet till
Svenska kyrkan omfattar bl.a. samtalsstöd, handledning, persongenomgång, utbildning inom bl.a. ledarskap och själavård, krisstöd och samtalsjour.
Avtalsnummer

KYR003053

Telefon

08-616 03 80

Webb

www.sanktlukas.se

E-post

info@sanktlukas.se

		
Kontaktperson
		 Kicki Winbäck,
		kicki.winback@		
		sanktlukas.se

Trippus – kurser och möten
Vi erbjuder ett komplett digitalt
verktyg för att hantera event,
konferenser, möten och kurser.
Full kontroll över dina inbjudningar,
anmälningar, enkäter, deltagarlistor och ni kan även
kommunicera via email, sms och Event-app. Under
eventet hanteras både namnskyltar och interaktion.

Avtalsnummer

KYR002827

70

Telefon

010-888 55 20

Webb
www.trippus.com		
		/SvenskaKyrkan
		
Kontaktperson
		 Rikard Sjöström
		rikard@trippus.se
		 072-387 01 33
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SENASTE NYTT FRÅN
SAMVERKANDE INKÖP
På intranätet hittar du alltid de senaste nyheterna
om ramavtal, mallar med mera. Där kan du också
prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Besök: internwww.svenskakyrkan.se/inkopsstod
PS. Du måste vara inloggad på intranätet för att se sidorna.
Behöver du hjälp? Kontakta internwww.svenskakyrkan.se/kanslistod

postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
webb: www.svenskakyrkan.se
telefon: 018-16 95 00
epost: kyrkokansliet.samverkandeinkop@
svenskakyrkan.se

