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IT-utbildning 

Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig 

Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig 
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Kort om ramavtalet  

• Avtalsperiod: 2016-05-12 - 2018-05-31 (2020-05-11) 

• Ramavtalet kan användas av samtliga statliga myndigheter samt 

några organisationer enligt särskild anmälan 

• Ramavtalet kan användas av vissa kommuner och landsting via 

särskild fullmakt/bekräftelse 

• Avrop av IT-utbildning och konsulttjänster 

• Avrop mot ramavtalet görs genom förnyad konkurrensutsättning 
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Förändringar jämfört med IT-utbildning 2010 

• Ny generation av Huvuddokument och Allmänna villkor 

• Nytt dokument: Avropsregler – reglerar hur avrop får genomföras 

• Förnyat och omarbetat förfrågningsunderlag 

• Förenkling av Utbildningsområden och Programvaruområden 

• Underleverantör får bistå flera olika anbudsgivare 

• Takpriser per Utbildningsområde togs bort  

• Villkor för av- och ombokningsregler lades till 

• Krav rörande tillgänglighet, open source m.m. lades till 

• Utbildningskorg  syfte att inte samtliga leverantörer ska belastas 

vid mindre enstaka avrop 

 

  

 



Sid 5 

Ramavtalsleverantörer  

Datacentralen i Södra Sverige AB  

IT-utbildning i Stockholm AB (Lexicon)   

Kompetensnavet AB    

Learning Tree International Aktiebolag  

NFI Competence AB   

Redpill Linpro AB    

Service Management Portalen i Sverige AB  
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Webbplatsen avropa.se 
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IT-Utbildning 

Utbildningsområden 

- Programvara (för alla typer av användare) 

- Systemutveckling 

- Ledning och styrning (för personal på IT-avdelning) 

- Infrastruktur  

 Utbildningsformer 

- Öppen utbildning (lärarledd, schemalagd och öppen för 

deltagare från andra organisationer) 

- Kundanpassad utbildning (lärarledd framtagen för specifik 

kunds behov)  

- Färdigpaketerad självstudieutbildning, t.ex. via Internet, 

utan lärare   
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Konsulttjänster 

Avser endast IT-kompetens 

Kompetenskartläggning 
- Kartlägga IT-kompetens hos anställda och behov av IT-

utbildning, ta fram plan för kompetensväxling 

Kompetensförvaltning 
- Hålla reda på vilka IT-utbildningar anställda genomfört och 

planerar att genomföra 
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Vad ingår inte i ramavtalet 

Kundanpassad självstudieutbildning eller verktyg för 

självstudieutbildning (Systemutveckling) 

Generell utbildning i projektledning, ledarskap, presentationsteknik, 

organisationsutveckling (Managementkonsuttjänster) 

Kompetenskartläggning och kompetensförvaltning inom andra 

områden än IT 

Systemutveckling eller programvara (Programvaror & tjänster) 

Utbildning till andra än anställd personal inom den avropande 

organisationen 
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Förnyad konkurrensutsättning 

• Skriftlig avropsförfrågan skickas samtidigt till samtliga 

leverantörer  

• Avropande enhet avgör vilka villkor och krav som är relevanta 

för det specifika avropet samt vilken vikt de ska tillmätas 

(kravkatalog i Avropsregler) 

• Tidsfristen för avropssvar ska fastställas med hänsyn till 

avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid som 

behövs för att lämna avropssvar 

• Ramavtalsleverantör som vid avropstillfället inte kan leverera 

efterfrågad tjänst är ändå skyldig att svara på avropet och 

ange skäl till varför ramavtalsleverantören inte kan leverera 

• Avropsmall och avropsblanketter kan användas (finns på 

www.avropa.se)  

 

http://www.avropa.se/
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Behovsanalys – samordning av avrop 

Mycket att vinna med samordnade avrop 

En samlad bild över sitt utbildningsbehov ger möjlighet till att göra 

färre samordnade avrop 

Minskar administrativa hanteringen av avropen 

Möjlighet till lägre priser (inga takpriser på utbildning i ramavtalet) 

Mer kontinuitet i leveranser 

Kan sätta upp rutiner för löpande bokning/beställning av utbildning 

Kan avropa kartläggning av kompetens och behov av IT-utbildning 
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Priser 
 

• Inga takpriser för IT-utbildning 

• Takpriser för konsulttjänster (utbildningstjänster) 

 

 

 

Leverantör Timpris  

kompetens- 

kartläggning 

Timpris  

kompetens- 

förvaltning 

Datacentralen i Södra Sverige AB 1 750 1 750 

IT-utbildning i Stockholm AB 1 250 1 250 

Kompetensnavet AB 690 450 

Learning Tree International Aktiebolag 2 000 1 000 

NFI Competence AB 600 600 

Redpill Linpro AB 1 400 1 400 

Service Management Portalen i Sverige AB 1 499 1 499 
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Avropsformer  

Kundanpassad utbildning 

Konsulttjänster (kompetenskartläggning, 

kompetensförvaltning) 

Flergångskort (öppen utbildning) 

Specificerad öppen utbildning 

Specificerad färdigpaketerad självstudieutbildning 

Utbildningskorg (öppen utbildning och självstudieutbildning) 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrzwIbpk8YCFYapcgodJ7sADg&url=http://driva-webshop.se/tag/webbutik/&ei=peF_VbqNAYbTygOn9oJw&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNFro_me2boOLuqcL_Zdd4XQNsiN7w&ust=1434530556075042
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Flergångskort  

Avser öppna utbildningar 

Avrop avser ett visst antal utbildningsdagar per 

utbildningsområde (ej specifika utbildningar) 

Betalas i förskott 

Avropade utbildningar bokas successivt av valfri medarbetare 

hos kunden 

Kan användas av Kunder som har planerat in att köpa en viss 

mängd öppna utbildningar inom ett eller flera identifierade 

utbildningsområden och vill göra ett gemensamt större avrop 

av dessa 
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Specificerad öppen utbildning    

Avser öppna utbildningar 

Avrop avser ett visst antal specificerade utbildningar 

För att undvika alltför små avrop bör ett avrop minst avse 

fem utbildningsdagar (alternativ är utbildningskorg) 

Avropade utbildningar bokas av valfri medarbetare hos 

kunden 

Kan både användas av Kunder som behöver avropa 

enstaka utbildningar och där utbildningskorg eller 

flergångskort inte är ett alternativ samt av Kunder som vill 

avropa en större volym av specificerade öppna 

utbildningar 
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Specificerad färdigpaketerad 

självstudieutbildning    

Avrop avser ett visst antal självstudieutbildningar som 

levereras via Internet eller annan media 

Kan både användas av Kunder som behöver avropa 

enstaka utbildningar och där utbildningskorg inte är ett 

alternativ samt av Kunder som vill avropa en större volym 

av självstudieutbildningar 
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Utbildningskorg  

Avser öppna utbildningar och färdigpaketerade 

självstudieutbildningar  

Ska ha en kontraktsperiod på 12 månader 

I avrop specificerar Kunden en bedömd omfattning av 

behovet av utbildning för hela kontraktsperioden 

Utbildningsbehovet specificeras per utbildningsområde 

och/eller per specifika utbildningar 

Kunden garanterar ej någon viss beställningsvolym eller att 

vissa typer utbildningar kommer att beställas 

Förutom prissättning av i avropsförfrågan specificerad 

utbildning ska Leverantörer i sina avropssvar offerera en 

generell rabatt på övriga öppna utbildningar som de 

tillhandahåller 

 

 

 

 

 



Sid 18 

Utbildningskorg - forts 

Utbildningar i den avropade utbildningskorgen beställs successivt 

av valfri medarbetare hos kunden  

Kontraktet för den totala utbildningskorgen får maximalt vara värt 

400 000 SEK 

Det totala värdet på Leverantörernas offererade utbildningskorgar 

i sina avropssvar kan dock överstiga 400 000 SEK 

Det går att avropa flera utbildningskorgar i ett och samma avrop 

om de avser olika tidsperioder 

Utbildningskorg kan användas av Kunder som har svårt att 

förutse sitt behov av utbildning under en längre period framåt 

men som inte vill göra enstaka avrop varje gång behov uppstår  
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Kombination av avropsformer  
Det går att i avrop kombinera flera avropsformer och kan bestå av: 

Specificerade kundanpassade utbildningar 

Specificerade utbildningstjänster 

Specificerade öppna utbildningar 

Specificerade färdigpaketerade självstudieutbildningar 

Flergångskort för ett antal utbildningsområden 

Optioner på ytterligare utbildning eller tjänster enl. ovan (kan vara 

i antal deltagare, antal utbildningar, antal timmar, längd på 

kontraktet etc.) 

 Ett kontrakt får vara 48 månader  
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Kombination vi avrop av IT-utbildning  

exempel 
Utbildning som måste utformas till kunds särskilda behov och inte 

ges som öppen utbildning avropas som specificerad kundanpassad 

utbildning 

Öppen utbildning som man är säker på att man behöver avropas 

som specificerad öppen utbildning, självstudieutbildning, 

flergångskort  

Öppen utbildning som man tror man behöver men är osäker på tid, 

plats och omfattning avropas som utbildningskorg med angivande 

av namn på utbildningar 

Behov av annan öppen utbildning som uppstår senare (efter att  

avropet gjorts) kan bokas via utbildningskorgen (övriga rabatterade 

kurser) 
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Regler för av- och ombokning  

• För Öppen Utbildning (Allmänna villkor punkt 9) 
• Avbokning ska ske skriftligen 

• Vid avbokning minst tre veckor för första utbildningsdag utgår 

ingen ersättning 

• Vid avbokning 2-3 veckor före första utbildningsdag utgår 

ersättning med 50 % av avgiften 

• Vid avbokning en vecka före första utbildningsdag utgår 100 % av 

avgiften 

• Rätt att byta ut deltagare 

• Vid ombokning mindre än en vecka före första utbildningsdag har 

leverantör rätt till påslag om 30% 

• Leverantör har rätt att ställa in öppen utbildning (kund har ej rätt 

till ersättning för egna direkta kostnader) 

• För Kundanpassad Utbildning anges regler som krav i 

avropsförfrågan  
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Stöddokument  

Avropsregler (bilaga till ramavtalet) 

Vägledning 

Snabbguide 

Enkel avropsblankett i Excel för öppna utbildningar 

Utökad avropsblankett i Excel för övriga utbildningar 

och konsulttjänster 

Avropsmall (checklista i Wordformat) 

Mall för kontrakt (Wordformat) 
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Avropsblanketter i Excelformat  

Enkel avropsblankett för öppna utbildningar 

- 4 flikar (en för resp. avropsform) 

- Anger utbildningsområde, utbildningsform, utbildning, plats, 

tidpunkt samt ett fält för krav/önskemål/kommentar 

- Utvärdering på lägsta pris  

- Leverantören svarar enbart med uppgift om specifik utbildning, 

pris, plats och tidpunkt 

- Enkel mall för kontrakt 

Utökad avropsblankett – som ovan men med fler möjligheter 

- Både för utbildning och konsulttjänster 

- Kan lägga in krav, tilldelningskriterier och vikter 

- Valfri utvärdering 

- Leverantören ska även besvara och kommentera ställda krav 
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Underleverantörer (UL) 

Ramavtalsleverantör ansvarar fullt ut för UL så som för egen 

del 

Uppfylls inte kraven, kan SIC besluta att UL inte längre får 

anlitas på ramavtalet 

Underleverantör får inte ta emot avrop, ge avropssvar, 

fakturera eller ha direkt avtalsrelation med en myndighet 

Samarbetsavtal måste finnas mellan UL och 

ramavtalsleverantör hela ramavtalsperioden 

Lärare (juridisk person eller enskild firma) räknas inte som 

underleverantör 

Ramavtalsleverantörer kan ansöka om nya underleverantörer 

från 12 november 
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Frågor och avslutning 

?? 
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Kontaktuppgifter 

Ulla Karin Josefsson 

Ramavtalsansvarig 

08 – 700 06 46 

ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se 

 

 

 

mailto:ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se
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Välkommen att kontakta oss 

För frågor om specifika ramavtal, se 

www.avropa.se, alternativt kontakta 

ramavtalsförvaltare 

Ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär 

08-700 07 70,  

ramavtalsservice@kammarkollegiet.se 

www.avropa.se 

www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral 

Helpdesk för juridiska frågor om våra ramavtal, 

må, on, fre 09.00 – 11.00 på telefon 08 - 700 07 51 

Vid övriga upphandlingsfrågor, ett samlat 

upphandlingsstöd finns på 

Upphandlingsmyndigheten 

 

 

 

http://www.avropa.se/
mailto:ramavtalsservice@kammarkollegiet.se
http://www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral
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Tack! 


