
Enheten för 
ramavtalsförvaltning

Zofia Sola, enhetschef



• Seminarier för avropande myndigheter

• Infoseminarier om nya ramavtal

- både för leverantörer och myndigheter

• Leverantörsdag 27 april

• Uppföljningsmöten med leverantörer

• Testar stödverktyg för uppföljning

• Utvecklar/förbättrar vår 
uppföljningsprocess



Ekonomi / avtalsuppföljning

• Mediebyråtjänster

• Programvaror och tjänster

• Presentkort

• Bevakningstjänster och 
larmcentraltjänster

Pågående 
revisionsuppdrag



Social hållbarhet

• AV och videokonferens - hårdvara, 
programvara och tjänster

• Personlig skyddsutrustning

Miljö

• Kaffe- och vattenautomater

Informationssäkerhet

• Programvaror och tjänster

Pågående 
revisionsuppdrag
(forts.)



Kundnöjdhetsmättning 2021

• Resultat 64 

Exempel till förbättringsförslag

• Försörjnings/beredskaps klausuler i  
framtida ramavtal

• Beställningsportal för avrop, DIS

• Flera digitala seminarier/utbildningar  

• Ännu bättre sökfunktion på Avropa.se 

• Mer och aktuell information om 
överprövningar 

• Utökad information om befintliga 
ramavtal



Prisjusteringar 

• Begränsade möjligheter enligt lag till 
extra ordinarie prisjusteringar 

• Förfrågningar om prisjusteringar från 
RAL kommer avhandlas för respektive 
ramavtal av ramavtalsansvarig

• Dialoger med ramavtalsleverantörer 
om rådande situationen 



Kriget i Ukraina

• EU har beslutat om ett femte sanktionspaket. 
Sanktionerna innehåller bland annat åtgärder 
som avser offentlig upphandling. 

• Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 
april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 
833/2014 om restriktiva åtgärder mot 
bakgrund av Rysslands åtgärder som 
destabiliserar situationen i Ukraina

• Det blir förbjudet att tilldela eller fortsätta 
fullgörandet av offentliga kontrakt med ryska 
företag. Detsamma gäller kontrakt som 
inbegriper ryska underleverantörer.

• Vägledning från UHM finns på deras hemsida

• Brev till samtliga  ramavtalsleverantörer 
gällande sanktionspaketen har skickats ut

• SIC bevakar frågan noggrant och försöker 
kontrollera  upphandlade leverantörer genom 
att testa systemstöd och hämta information 
från andra informationskällor.



Störningar i leveranskedjor

• Flera omständigheter har påverkat  
leveransförmåga hos leverantörer

• Brist på  komponenter och råvaror 
leder till brist på vissa produkter

• Beställ i god tid



Kontakta oss!

• www.avropa.se

• Respektive förvaltares 
kontaktuppgifter hittar ni på avropa.se

• Prenumerera gärna på våra nyhetsbrev

• Använd er av RSS-funktionen

• För allmänna frågor:
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

http://www.avropa.se/
mailto:ramavtalsservice@kammarkollegiet.se
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