
Enheten för
ramavtalsförvaltning



• Allt arbete bedrivs digitalt

• Stöd och hjälp till avropande 
organisationer

• Uppföljning av ramavtal och 
ramavtalsleverantörer

• Fortsatt utveckling av avropa.se

• Avropstjänst för avrop från ramavtalet 
för Tolkförmedlingstjänster utvecklats 
och tagits i drift

-Flertal myndigheter har anslutits och använder        

tjänsten vid avrop

-Tjänsten är uppskattad av användare

www.avropa.se



På gång på ramavtalsförvaltningen

• Undersöker möjligheten att utveckla tjänst 
för avrop av översättningstjänster från vårt 
ramavtal

• KNI kommer genomföras under hösten

• Avropadagen i oktober, mer information 
följer



Stöd



Vilket stöd ger vi!

• Vägledningar

• Frågor och svar

• Mallar
-avropsmall, kontraktsmall, i förekommande fall 
avropsexempel

• Seminarier

• Filmer

• Nätverk

• Ramavtalsservice

Stödverksamhet

• Rådgivning inför avrop

• Vilka typer av frågor förekommer
- Avropsprocessen
- Juridiska frågor
- Kravställning

• Kontakta oss -vi finns till för att 
hjälpa er. 

• Vi kan skräddarsy seminarier efter 
ert behov 



Kommande Aktiviteter

• Introduktionswebbinarier

• Temawebbinarier

• HR-seminarium

• Reseinfodagen

• eID och e-underskrifter

• Tryckeri, Klient, Litteratur, Kort för 
identifiering och behörighet m.m.



Uppföljning



Uppföljning och revision

• Uppföljning innebär granskning av att krav, 
kriterier och villkor i ramavtal efterlevs.

 Uppföljningar utförs huvudsakligen i egen regi.

 Uppföljningar utförs löpande och på 
förekommen anledning under ramavtalets 
löptid.

 Avropsberättigad myndighet ansvarar för 
uppföljning av avropade kontrakt.

• Med revision avses en mer djupgående 
uppföljning, som utförs av en oberoende tredje 
part.

 Revisioner utförs enligt plan, normalt en gång 
under ramavtalets löptid.

 Ekonomi, hållbarhet eller 
informationssäkerhet.

 Exempel på revisoner som pågår just 
nu: Mediebyråtjänster, kontorsmateriel 
samt programvaror och tjänster



Varför är uppföljning viktig?

• För att säkerställa att ramavtals-
leverantörerna uppfyller krav och 
villkor i ramavtalen och enligt LOU.

• För att säkerställa att leveranser av 
varor eller tjänster håller avtalad nivå -
förebygga och uppmärksamma 
avtalsbrott.

• För att säkerställa en god konkurrens 
och likabehandling av leverantörer.

• För att säkerställa att skattemedel  
används på bästa möjliga sätt.
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