


Kort om Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

• Statens inköpscentral förvaltar cirka 
1900 ramavtal

• Statens inköpscentral har ramavtal med 
cirka 730 leverantörer

• Under år 2020 omsatte ramavtalen ca  13 
miljarder SEK

• Uppdrag att ingå och förvalta ramavtal 

som är avsedda för statliga myndigheter.

• Inom IT-området gäller uppdraget hela 

offentliga förvaltningen, dvs. även 

kommuner och regioner.



Kort om upphandlingen

• Selektivt förfarande

• LUFS

• Avtal till 2024-03-22 samt 
förlängningsoption 2028-03-22

• FKU kontra Fördelningsnyckel 
(beställning), den senare används först

• Angivet tak 300 miljoner

• 7 Ramavtalsleverantörer

Avgränsning

• Inpasseringsläsare

• Säkerhetsskåp

• Detta kan avropas från ramavtalet 
Säkerhetsteknik



Avropsförfarande 1

• Särskild fördelningsnyckel

• Allmänna villkor Fördelningsnyckel

• Det går inte att ställa egna krav

• Utifrån avropsmallen sker 
beställningen till den ”vinnande” 
ramavtalsleverantören

Avropsförfarande 2

• Förnyad konkurrensutsättning

• Allmänna villkor Förnyad 
konkurrensutsättning

• Det går att ställa egna krav inom 
ramavtalets omfattning

• Förhandling vid avrop OK

• Kravkatalogen anger krav & kriterier 
som kan preciseras vid avrop

• Vägledningen ger tips

• Mallar för bl a avrop, kontrakt, PUB-
avtal, säkerhetsskyddsavtal



Allmänna villkor Fördelningsnyckel

• Läs de angivna definitionerna

• Inget kan justeras i villkoren

• Fasta priser i fördelningsnyckeln

• Kap 7.14 Beställning

Allmänna villkor FKU

• Läs de angivna definitionerna

• Vissa kapitel kan justeras vid avrop

• Kap 8.8 Pris- och prisjusteringar

• Kap 8.10.3 Fakturering måste ske inom 
12 månader 

• Kap 8.22 Leverans

• Kap 8.23-24 Produkt resp Funktion 
som tjänst



Tjänster

• Funktion som tjänst

• Åtagande för hela eller delar av 
processen

• Produkt som tjänst

• Betalning periodvis

• Konsulttjänster

Produkter

• Fysisk produkt

• Omfattar bland annat:

• Kort i olika former

• Tjänstekort, SIS kort, EFOS, SITS, ID06, 
blanka…..

• Myfare, chip, lasergravering, färger, 
säkerhetsmönster, bild

• Bärare i olika former

• Tillbehör

• Fotoprodukter

• ”Infrastrukturprodukter” för tekniska 
lösningar ex ”beställningsstation”



Avropa.se





Behov och kravställning

• Lite frågor att fundera på:

• Vad ska identifieringen användas till

• En eller flera funktioner

• Ska identifieringen endast användas 
i myndigheten eller även mot 
externa parter

• Har ni kapacitet att personalisera ex. 
kort själva

• Hur länge ska ett kort med identitet 
vara giltigt

• Måste personalisering ske i Sverige

• Vilken LOA-nivå krävs

• Finns det en backup-plan om 
systemet slutar fungera och inga 
användare kan logga in i sina datorer



Tips inför avrop

• Kravkatalogen, där finns allt som kan 
preciseras

• Allmänna villkor Förnyad 
konkurrensutsättning vissa delar 
dispositiva

• Vägledning, lite allmän information

Nyheter

• ID06 samtliga produkter

• Special kring ID06-fakturering

• E-legitimation enligt DIGG

• Förslag ny lag sommaren 2021 om att 
införa fingeravtryck på chipet



Typer av funktioner som kan 
avropas – E-legitimering

• Kontroll av e-legitimationer utgivna av 
privata aktörer för användning i e-
tjänster riktade mot medborgare och 
företagare

• Exempelvis e-legitimationer med 
kvalitetsmärket Svensk e-
legitimation som:

• BankID ID

• Mobilt BankID

• Freja eID+

• E-leg från AB Svenska Pass

Från ramavtalsområden inom Programvaror och 
tjänster

Typer av funktioner som kan 
avropas – E-underskrift

• Fristående E-underskriftstjänst och 
validering av e-underskrift för användning 
i e-tjänster riktade mot medborgare och 
företagare

• Exempelvis e-underskriftstjänst 
godkänd av DIGG som tjänster från:

• CGI Sverige AB

• Chas Visual Management AB med 
underleverantör

• Cybercom Sweden AB

• Pulsen AB med underleverantör

• Technology Nexus Secured Business 
Solution AB

Från ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster



Typer av funktioner som kan 
avropas – Smarta kort med e-
legitimationer

• Fysiska legitimationshandlingar med 
eller utan e-legitimation för bl a 
medarbetare inom offentlig sektor 
exempelvis 

• Tjänstelegitimation för polis och 
andra med liknande krav på 
legitimation

• Kort för anställda för inloggning

• SIS-kort

• ID06-kort

• Kort som kan utgöra underlag för 
SITHS-kort och liknande

Från ramavtalen inom området Identifiering och 
behörighetskontroll (LUFS-upphandling)

Typer av funktioner som kan 
avropas – E-legitimationer

• E-legitimationer 

• Krav kan ställas med referens till 
DIGGs tillitsnivåer

• Krav kan ställas på 
kvalitetsmärkning Svensk e-
legitimation

Från ramavtalen inom området Identifiering och 
behörighetskontroll (LUFS-upphandling)



Kontaktuppgifter

• Pedra Herdegen

• Telefon: 08-7000 921

• Mail: 
pedra.herdegen@kammarkollegiet.se

• Karl Ekman

• Telefon 08- 7000 893

• Mail: karl.ekman@kammarkollegiet.se




