
Spår 5  - Programvaror och tjänster  

Avropadagen 25 oktober 2019 i Stockholm



Välkomna!

• Mikael Larsson ramavtalsansvarig  

mikael.larsson@kammarkollegiet.se
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Nya Programvaror och tjänster 

• Fem olika ramavtalsområden inom ”familjen” Programvaror och tjänster

• Licensförsörjning (LIC) Löper fr o m  2019-02-18

• Programvarulösningar (PL) Löper fr o m  2019-02-18

• Systemutveckling (SU) Löper fr o m 2019-05-08

• Vård Skola Omsorg (VSO) Löper fr o m  2019-01-01 

• Informationsförsörjning (IF) Överprövat i FR (okt -19)
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Ersatt ramavtalsområdena inom 
Programvaror och tjänster 2014

• Grundläggande IT     

• Kontorsstöd                

• Informationsförsörjning (löper ut 30 november 2019)

• Systemutveckling
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Kortfakta om ramavtalen

• Upphandlat på nya LOU (2016:1145)

• Fem ramavtalsområden i familjen (IF, LIC, PL, SU och VSO)

• Ramavtalsområdena ”fungerar ihop”. ”Guide för avrop” finns på avropa.se  

• Möjlig förlängning av ramavtalen med upp till 24 månader

• Avropsform är förnyad konkurrensutsättning

• Ett Kontrakts giltighetstid får överstiga 48 månader, se nästa bild.
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Avtalslängd på Kontrakt vid Avrop? 

Följande står att läsa i bilaga Kravkatalog:

• Ett Kontrakts giltighetstid får överstiga 48 månader i det fall Kund bedömer 

att särskilda skäl föreligger. Kunds egen bedömning styr.

• Ett Kontrakt kan inte tilldelas efter det att Ramavtalet har upphört att gälla.

• Detta hindrar dock inte att tillhandahållande av programvaror och tjänster 

kan ske vid en senare tidpunkt. Leveransen kan således påbörjas både innan 

och efter ramavtalets löptid, så länge Kontrakt ingås inom ramavtalets löptid
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Ramavtalets löptid 24 + 24 

månader= 48 månader



Indelning av ramavtalsområdet 

• De fem ramavtalsupphandlingar ingår i en familj som fungerar tillsammans 

och har gemensamma avtalsvillkor

• Systemutveckling, Informationsförsörjning och Vård Skola Omsorg är 

fokuserade på olika typer av nischade leveranser

• Licensförsörjning fokuserar mestadels på bibehållande av alla sorters   

programvarulicenser

• Programvarulösningar omfattar behov som täcker mer än en av de andra 

ramavtalsupphandlingarna alternativt när behovet är utanför någon av de 

andra ramavtalsupphandlingarna
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Familjen Programvaror och tjänster  
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Guide för avrop – Programvaror och tjänster
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Nyheter i ramavtalen

• I Programvarulösningar finns ekonomiadministrativa system, 

personaladministrativa system, beslutsstöd och budgetverktyg

• I Licensförsörjning finns licenstjänster (SAM), rådgivning m m

• Krav på certifiering för 15 programvarutillverkare ställd i Licensförsörjning

• Vård Skola Omsorg är ett helt nytt ramavtalsområde

• Bibliotekssystem

• Skolportaler

• Teamtjänst(Konsulttjänst)

• Upphandlingsverktyg

• MEN avtalsstrukturen är densamma som i gamla Programvaror

och tjänster 2014  
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Avtalsstruktur

Huvuddokument

Kravkatalog

Kontrakts 

huvuddokument
Säkerhetsskyddsavtal 

Nivå 1, 2, 3

Personuppgifts-

biträdesavtal

SV 

Konsulttjänst

SV Publik 

molntjänst

SV Privat  

Molntjänst

SV proprietär 

programvara

SV Öppen 

källkod

Allmänna villkor

Ramavtal

Kontrakt

Avropsberättigade
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SV 

Licenstjänst



Informationsförsörjning (Överprövat)

• Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster som stödjer 

myndigheternas e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete

• Exempelvis e-tjänster, dokumenthantering, diarium, e-arkiv, 

bibliotekssystem, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem, 

ärendehantering, workflow, elektroniska underskrifter med e-legitimation 

och identifiering med e-legitimation. Upphandlingsverktyg.

• Ramavtalet omfattar alla konsulttjänster men inga licenstjänster
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Vård Skola Omsorg

• Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt 

används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, 

grundskola, gymnasium och högre utbildning

• Exempelvis schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, 

friskvård, patienthantering, kontaktytor mot vårdtagare

• E-legitimations- och underskrifttjänster

• Ramavtalet omfattar alla konsulttjänster men inga licenstjänster
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Ramavtalsleverantörer på VSO

• Vård Skola Omsorg

• Atea Sverige AB

• Bouvet Public Skills AB

• Evry Sweden AB

• HiQ International AB

• Pulsen AB

• Tieto Sweden AB
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Licensförsörjning

• Licensförsörjning omfattar programvarulicenser, standardiserade 

molntjänster och licenstjänster samt supportavtal, uppgraderingar och 

uppdateringar av befintligt innehav av programvaror

• Licenstjänster innebär alla typer av tjänster som hjälper en myndighet med 

sina licenser

• Exempel på licenstjänster är inventering, stöd vid revision, rådgivning, 

uppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikationer, hjälp 

vid licensavrop och fakturagranskning

• En myndighet kan ha en rådgivare(ramavtalsleverantör) som sen inte får 

sälja licenserna

• Ramavtalet omfattar inga konsulttjänster, dock kan givetvis licenstjänst 

utföras av en person(konsult)
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• Adobe

• BMC

• Citrix

• Computer Associates

• IBM

• Micro Focus

• Microsoft

• Oracle

• Red Hat

• SAP

• SAS Institute

• Symantec

• Trend Micro

• Veritas

• VMware
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Namngivna Licensgivare i upphandlingen Licensförsörjning 



Licensförsörjning
• Licensförsörjning omfattar programvarulicenser, standardiserade 

molntjänster och licenstjänster samt supportavtal, uppgraderingar och 

uppdateringar av befintligt innehav av programvaror

• I bilaga Kravkatalog:

4.1.3 I ett och samma Avrop kan krav ställas på Supporttjänst, Uppgradering och Uppdatering till 

många olika befintliga programvaror. Även utökning av befintlig it-miljö förenlig med punkt 4.1.4 

kan ingå i Avropet. Både Leverans vid en tidpunkt och successiv Leverans under en tydligt 

definierad tidsperiod kan ingå. Programvara och/eller tjänst som inte angetts i Avropet är endast 

tillåten att köpa inom ramen för det Kontrakt som tecknats efter Avropet om programvara 

och/eller tjänst endast omfattar en icke väsentlig del av Kontrakt. 

4.1.4 Om det är nödvändigt för Kund att uppnå teknisk kompatibilitet i befintlig it-miljö får en 

specifik programvara namnges vid Avrop om detta står i proportion till behovet och om avropet 

inte på annat sätt strider mot LOU. Kund ska i detta fall tydligt beskriva sin it-miljö och ange 

tillämpliga kompatibilitets- och integrationskrav. 

4.1.5 Att avropa Supporttjänst, Uppgradering och Uppdatering till befintlig programvara får ske 

med angivande av befintlig programvara.

• Ramavtalet omfattar inga konsulttjänster endast Licenstjänster!
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Licenstjänster i Licensförsörjning

• Licenstjänster innebär alla typer av tjänster som hjälper en myndighet med 

sina licenser

• Exempel på licenstjänster är inventering, stöd vid revision, rådgivning, 

uppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikationer, hjälp 

vid licensavrop och fakturagranskning

• En myndighet kan ha en rådgivare som sen inte får sälja licenserna

Punkt 4.15 i bilaga Kravkatalog:

Vid Avrop av Licenstjänst har Kund rätt att i sin Avropsförfrågan ange att den 

Ramavtalsleverantör samt den Licenstjänstleverantör som tillhandahåller 

Licenstjänst kommer att vara utesluten från kommande Avrop gällande 

programvara och Publik molntjänst som omfattas av Licenstjänst.
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Licensrådgivning 

• Krav på Licensrådgivning.                                                                     

Anbudsgivaren ska erbjuda licensrådgivning som licenstjänst.                 

Med licensrådgivning menas att anbudsgivaren ger kund råd kring 

licensoptimering för att t.ex. minimera kunds licenskostnader samt att 

hålla kund uppdaterad på licensgivares regler för kunds programvaror. 

• Krav ställt för Personlig specialiserad licensrådgivning för licensgivare(på 

de 15 angivna). Utvärderings(Bör)krav
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Webbshop heter nu Begränsad 
programvarukorg!

• Finns i Licensförsörjning och Programvarulösningar

• Kund kan avropa en begränsad programvarukorg där Kund enkelt kan köpa 

programvara, Supporttjänst, Uppgraderingar samt Uppdateringar som 

omfattas av Kontrakt. 

• Kund ska i Avropsförfrågan beskriva omfattning och vilka behov 

programvarukorgen ska tillgodose. 

• En programvarukorgs löptid är ett år räknat från ingående av Kontrakt och 

Kund kan endast ha en programvarukorg per ramavtal vid en given 

tidpunkt. 

• Under programvarukorgs löptid kan köp göras för maximalt 500 000 SEK
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Programvarulösningar

• Programvarulösningar omfattar samtliga programvaror och tjänster 

inklusive alla kategorier av konsulttjänster och licenstjänster som ingår i 

Informationsförsörjning, Licensförsörjning, Systemutveckling samt Vård 

Skola Omsorg

• Programvarulösningar ska användas när behovet täcker mer än ett av de 

andra ramavtalen alternativt när behovet är utanför något av de andra 

ramavtalen
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Nytt i Programvarulösningar

• EA-system, budgetverktyg, PA-system, rekryteringssystem

• Enkätverktyg 

• Nyhetsbrev    

• Programvara för container-hantering

• Krav på E-handel och webbshop

• - Uppkoppling mot webbshop (s.k. punch-out)

• - Avgränsad webbshop (grundläggande funktioner i en webbshop)

• - Elektronisk order och elektronisk faktura

• Det som INTE kan avropas från Programvarulösningar är t.ex. PEPPOL, 

skanning, utskrift, operatörstjänst för fakturor, e-handelsmeddelanden & 

banktjänster
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Ramavtalsleverantörer på LIC och PL

• Licensförsörjning 

• Atea Sverige AB

• Crayon AB

• Dustin Sverige 

• Pulsen AB

• SoftwareONE AB
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• Programvarulösningar 

• Atea Sverige AB

• Crayon AB

• Cybercom Sweden AB

• Dustin Sverige AB

• Forefront Consulting 

Group AB

• Redpill Linpro AB



Systemutveckling

• Systemutveckling omfattar programvaror och tjänster som används för 

systemutveckling och systemförvaltning

• Exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning 

av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och 

programvaror för systemutveckling

• Ramavtalet omfattar konsulttjänster i form av t.ex. installation, 

konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, 

systemutveckling, test och utbildning

• Ramavtalet omfatta Publik molntjänst

• Ramavtalet omfattar Privat molntjänst

• Ramavtalet omfattar inga licenstjänster

• Ramavtalet omfattar inga IaaS-tjänster 
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Mer om Systemutveckling
Kravställning  - utdrag från bilaga Kravkatalog

Hållbarhet Vid Avrop kan krav komma att ställas på miljöegenskaper och sociala aspekter t.ex. att 

distansöverbryggande teknik ska användas i syfte att minska antalet resor, eller grad av energieffektivitet vid 

exekvering av programkod, möjligheter till virtualisering av programvara, energieffektivitet i datacenter för 

Drifttjänst, ingående material, avsaknad av konfliktmineraler och kemikalier.

Hårdvara Vid Avrop kan krav komma att ställas på att programvara är lämpad för viss hårdvara. 

Informationsmodell och informationsstruktur Vid Avrop kan krav komma att ställas på att det som avropas kan 

hantera viss information, t.ex. i form av en informationsmodell som programvarans informationsstruktur 

motsvarar.

Informationssäkerhet Vid Avrop kan krav komma att ställas på informationssäkerhet t.ex. behörighet, loggning, 

certifiering samt möjlighet att sätta rättigheter. Infrastruktur Vid Avrop kan krav komma att ställas på att det som 

avropas är lämplig för viss infrastruktur, t.ex. IPv6 eller DNSSec. 

Integration Vid Avrop kan krav komma att ställas på att det som avropas är möjlig att integrera med Kunds 

befintliga it-miljö.

Kompatibilitet Vid Avrop kan krav komma att ställas på att programvara eller molntjänst helt eller delvis ska vara 

funktionellt likvärdig med befintlig programvara eller molntjänst. Även krav på att programvara eller molntjänst 

ska fungera tillsammans med annan programvara eller molntjänst kan komma att ställas. Krav på kompatibilitet 

kan exempelvis avse filformat, gränssnitt, anrop eller integration i ett processflöde. 

Programmeringsspråk Vid Avrop kan krav komma att ställas på programmeringsspråk, t.ex. JAVA eller C. 

Kompetens Vid Avrop kan krav komma att ställas på Konsults erfarenhet, kunskaper och kompetensnivå enligt 

Statens inköpscentrals kompetensmodell. 
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Konsulttjänster

Tre typer av konsulttjänster:

• Resurstjänst - Med Resurstjänst avses att Ramavtalsleverantör 

tillhandahåller Konsult som resurs och där Ramavtalsleverantör inte åtagit 

sig att tillhandahålla ett visst avtalat resultat med överenskomna 

egenskaper. 

• Uppdragstjänst - Med Uppdragstjänst avses att Ramavtalsleverantör 

tillhandahåller Konsult och tar huvudansvar för utförande av visst 

specificerat uppdrag med tillhandahållande av visst avtalat resultat. 

• Teamtjänst - Med Teamtjänst avses att Ramavtalsleverantör tillhandahåller 

ett arbetslag med Konsulter som etappvis utför deluppdrag i syfte att 

slutligen tillgodose ett visst behov
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Kompetensmodell/klassning (bilaga 
Kravkatalog)
• Nivå 1 Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuell roll. Erfarenhet – kortare 

arbetserfarenhet eller ny i rollen som konsult. Ledning – kräver arbetsledning. Självständighet 

– kan självständigt utföra enklare uppgifter. 

• Nivå 2 Kunskap – har utbildning inom aktuell roll, viss svårighetsgrad. Erfarenhet – har 

deltagit i utförandet av ett flertal liknande uppdrag. Nivån uppnås normalt efter 1-3 år inom 

aktuell roll. Ledning – kräver arbetsledning. Självständighet – kan självständigt utföra 

avgränsade arbetsuppgifter.

• Nivå 3 Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll. Erfarenhet – är en förebild för andra 

Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4–8 år inom aktuell roll. Ledning – tar 

ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp. Självständighet – kan arbeta självständigt. 

• Nivå 4 Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll. 

Erfarenhet – har utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med 

mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt efter 9–12 år inom aktuell roll. Ledning – tar 

huvudansvar för ledning av större grupp. Självständighet – mycket stor. 

• Nivå 5 Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuell roll, uppfattas som expert på 

marknaden. Erfarenhet – (som nivå 4). Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i 

ledande befattning. Självständighet – mycket stor.
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Ramavtalsleverantörer på SU

• Systemutveckling 

• CAG Group AB

• Knowit Aktiebolag

• Pulsen AB

• R2Meton Group AB

• Redpill Linpro AB

• Sogeti Sverige AB
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Några vanliga frågor i familjen P&T

1. Vilket ramavtal ska jag välja? Förra gången avrop från 

Kontorsstöd/Grundläggande IT. – Se ”Gudie för avrop”

2. Vilka Underleverantörer finns på ramavtalet?  - RFI

3. Behöver jag som avropare kontrollera underleverantörerna i anbuden?

4. Vilka programvaror/system/molntjänster finns på ramavtalet? - RFI

5. Hur långt tid kan ett avropat kontrakt tecknas på? 

6. Kan Programvaror och tjänster(SU) ersätta ramavtalen för IT-

resurskonsulter?

7. Finns det takpriser för konsulttjänster i ramavtalen? 
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Information på avropa.se
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Licensförsörjning och Programvarulösningar
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Stöddokument på Avropa

• Vägledning för avrop

• Guide för avrop

• Bilaga kravkatalog

• Mall för avropsförfrågan

• Mall för kontrakt

• Utkast personuppgiftsbiträdesavtal

• Utkast säkerhetsskyddsavtal(SUA) 

nivå 1,2,3
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Avtals-och stöddokument på avropa
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Hjälp oss att bli bättre –

delta i våra årliga 

utvärderingar!

Frågor?



Tack!


