
Välkomna till Avropadagen!



Avropadagen – program

08.30 – 09:00 Registrering, samt kaffe och smörgås

09.00 – 09.10 Välkommen till Avropadagen

Inledning av Anna Clara Törnvall Wittgren, 

avdelningschef

09.10 – 10.00 The priorities of EU public procurement policy

Katharina Knapton-Vierlich, European Commission DG for 

Internal market, industry, entrepreneurship & SMEs.

10.05 – 10.50 Samråd i nya säkerhetsskyddslagen

Johan Gyllenstierna, gruppchef för gruppen 

för samråd och utkontraktering Säkerhetspolisen

10.50 – 11.05 Kaffepaus

11.10 – 11.45 Aktuellt på upphandlingsenheterna

- Enheten för upphandling av varor och tjänster

- Enheten för IT-upphandling

11.45 – 12.00 Aktuellt på förvaltningsenheten

12.00 – 12.15 Frågestund

12:30 – 13.20 Lunch

13:30 – 14.15 Pass 1

Lokal: Milano Spår 1 – Tolkförmedlingstjänster

Lokal: Sydney Spår 2 – Skrivare som tjänst och produkt

Lokal: New York Spår 3 – Programvarulicenser  - så att du vet vad 

och hur du köper

14.15 – 14:30 Kaffepaus

14.30 – 15.15 Pass 2

Lokal: Sydney Spår 4 – Tolkportal, en presentation

Lokal: New York Spår 5 – Programvaror och tjänster

Lokal: Milano Spår 6 – Att tänka på vid partsbyte

15.20 – 16.00 Mingel med enklare förtäring  



Sydney

New York
Pass 1:

Programvarulicenser – så att du vet vad och hur du köper

Pass 2:

Programvaror och tjänster

Pass 1:

Skrivare som tjänst och produkt

Pass 2:

Tolkportal, en presentation

Pass 1:

Tolkförmedlingstjänster

Pass 2:

Att tänka på vid partsbyte

Milano



Inledning
Anna Clara Törnvall Wittgren, avdelningschef 
Statens Inköpscentral



The priorities of EU public 
procurement policy
Katharina Knapton-Vierlich, European Commission, DG for internal market, 
industry, entrepreneurship & SMEs



Samråd i nya säkerhetsskyddslagen
Johan Gyllenstierna, gruppchef för gruppen för samråd och utkontraktering, Säkerhetspolisen



Nya säkerhetsskyddslagen
Samråd vid utkontraktering

Säkerhetsskyddsenheten

Johan Gyllenstierna 



Vem gäller lagen?

Lagen gäller för utövare av säkerhetskänslig 

verksamhet

1 § Denna lag gäller för den som till någon del 

bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige 

förpliktande internationellt åtagande om 

säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). 



Vad är säkerhetsskydd?

2 § Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot 

spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten 

samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör 

säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats av 

sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.



Samråd 
Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2 kap. 6 §

En statlig myndighet som avser att genomföra en upphandling som innebär krav på 

säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska vidta de 

åtgärder som anges i andra stycket, om 

1. leverantören kan få tillgång till eller möjlighet att förvara 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre 

utanför myndighetens lokaler, eller

2. leverantören kan få tillgång till säkerhetskänsliga informationssystem utanför 

myndighetens lokaler och obehörig åtkomst till systemen kan medföra allvarlig skada för 

Sveriges säkerhet.



2:a stycket

En statlig myndighet som avser att genomföra en sådan upphandling ska 

innan förfarandet inleds 

1. genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning identifiera och 

dokumentera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller 

säkerhetskänsliga informationssystem som leverantören kan få del av och 

som kräver säkerhetsskydd, och

2. samråda med den myndighet som enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 

utövar tillsyn över den aktuella verksamheten.



Säkerhetspolisens föreskrifter PMFS 
2019:2

7 kap. 2 §

Verksamhetsutövaren ska innan ett förfarande enligt 2 kap. 6 §

säkerhetsskyddslagen (2018:585) påbörjas, analysera om uppdraget rör 

säkerhetskänslig verksamhet. Om förfarandet rör sådan verksamhet ska 

verksamhetsutövaren ta fram en plan för hur säkerhetsskyddet ska regleras i 

uppdraget.



Samrådskraven

1. Statlig myndighet

2. Upphandling

3. Hemlig eller högre

4. Utanför myndighetens lokaler (SUA nivå 1)

5. Särskild säkerhetsbedömning (förordningen)

6. Analys (föreskriften)

7. Samråd



Samrådskraven

1. Statlig myndighet

2. Upphandling

3. Hemlig eller högre

4. Utanför myndighetens lokaler (SUA nivå 1)

5. Särskild säkerhetsbedömning (förordningen)

6. Analys (föreskriften)

7. Samråd



Upphandlingsförfaranden

• Öppen upphandling

• Selektiv upphandling

• Förhandlad upphandling

• Förenklad upphandling

• Urvalsupphandling

• Direktupphandling 

• Upphandling anses påbörjad när marknaden har fått kännedom om 

upphandlingsbehovet.

• RFI räknas inte som upphandling



Avrop från Ramavtal

- På egen hand inlett en upphandling av ett ramavtal före 1 april 2018?

- Avrop från t.ex. Kammarkollegiets ramavtal?

Säkerhetspolisen har gjort en syftestolkning

- Avrop skall samrådas i samma syfte som upphandlingar.



Samrådskraven

1. Statlig myndighet

2. Upphandling

3. Hemlig eller högre

4. Utanför myndighetens lokaler (SUA nivå 1)

5. Särskild säkerhetsbedömning (förordningen)

6. Analys (föreskriften)

7. Samråd



Definitioner 

Kvalificerat hemlig synnerligen allvarlig skada 

Hemlig allvarlig skada 

Konfidentiell inte obetydlig skada

Begränsat hemlig ringa skada

på Sveriges säkerhet - Nationellt





Samrådskraven

1. Statlig myndighet

2. Upphandling

3. Hemlig eller högre

4. Utanför myndighetens lokaler (SUA nivå 1)

5. Särskild säkerhetsbedömning (förordningen)

6. Analys (föreskriften)

7. Samråd



Säkerhetsskyddsavtal

Statliga myndigheter, kommuner och landsting som avser att genomföra en upphandling och 

ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader ska se till att det i ett 

säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd enligt 1 § ska tillgodoses av 

leverantören om 

1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 

säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller 

2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig 

verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. 

Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet. 

Det som anges i första och andra styckena gäller även för enskilda verksamhetsutövare som 

ingår avtal om varor, tjänster och byggentreprenader med utomstående leverantörer.



Inget säkerhetsskyddsavtal för begränsat hemligt

7 kap. 1 § PMFS 2019:2 

En verksamhetsutövare som avser att genomföra en 

upphandling eller motsvarande som rör 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 

säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller 

säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande 

betydelse för Sveriges säkerhet, ska säkerställa att 

säkerhetsskyddet regleras på något annat sätt än 

genom ett säkerhetsskyddsavtal.



Säkerhetsskyddsavtal
Nivå 1: Leverantören kommer att utanför verksamhetsutövarens lokaler

eller utrymmen:

– få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade

uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre,

eller

– få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet där åtkomst till verksamheten

kan medföra en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet

Nivå 2: I verksamhetsutövarens lokaler eller utrymmen. Kommer att..

Nivå 3: I verksamhetsutövarens lokaler eller utrymmen. Kan komma att



Samrådskraven

1. Statlig myndighet

2. Upphandling

3. Hemlig eller högre

4. Utanför myndighetens lokaler (SUA nivå 1)

5. Särskild säkerhetsbedömning (förordningen)

6. Analys (föreskriften)

7. Samråd



Samrådskraven

1. Statlig myndighet

2. Upphandling

3. Hemlig eller högre

4. Utanför myndighetens lokaler (SUA nivå 1)

5. Särskild säkerhetsbedömning (förordningen)

6. Analys (föreskriften)

7. Samråd



Särskild säkerhetsbedömning

vid samråd

1. Verksamheten

2. Identifiera och 
säkerhetsskydds-

klassificera

3. Konsekvensanalys

4. Lämplighetsprövning5. Hotanalys

6. Sårbarhetsanalys 

7. Skyddsåtgärder

Vilka 

skyddsvärden och 

uppgifter kommer 

att omfattas av 

upphandlingen?

Vilka hot kan finnas 

mot skyddsvärdena 

som ska upphandlas?

Vilka brister finns i 

skyddsvärdena eller i 

och kring skyddet av 

skyddsvärdena?

Vad behöver göras 

för att reducera 

brister i skyddet som 

identifierats i 

sårbarhetsanalysen?

Verksamhetsbeskrivning 

av det som ska 

upphandlas och varför 

SUA-nivå 1?

Vilka konsekvenser 

kan uppstå om det 

skyddsvärda röjs 

eller saboteras?

Är det lämpligt att 

verksamheten 

upphandlas?



Samrådskraven

1. Statlig myndighet

2. Upphandling

3. Hemlig eller högre

4. Utanför myndighetens lokaler (SUA nivå 1)

5. Särskild säkerhetsbedömning (förordningen)

6. Analys (föreskriften)

7. Samråd



Bedömningsunderlag 

1. Särskild säkerhetsbedömning vid samråd

2. Upphandlingsdokument 
- Utkast till säkerhetsskyddsavtal

- Säkerhetsskyddskrav i upphandlingsdokument (tidigare benämnt 

förfrågningsunderlag) som har bäring på säkerhetsskydd



Utfall efter Säpos bedömning

Beslut om att upphandlingen inte får genomföras (Ej lämpligt)

Föreläggande (komplettering av underlag)

Avslutat samråd (Anbudsförfarandet kan börja, tillräcklig info, tillräcklig kravställning)

Fortsatt samråd (Tillräcklig kravställning men bedömt nödvändigt med fortsatt samråd)



Bedömningsunderlag vid fortsatt samråd

SÄPO kan komma att begära in:

1. Ev. säkerhetsskyddsinstruktion för uppdraget som 

upphandlingen avser

2. Myndighetens kontrollplan (T.ex. 

uppföljningsrutiner)

3. Undertecknat säkerhetsskyddsavtal

4. Dokumentation för genomförd uppföljning (t.ex. 

protokoll från förstagångsbesök)

5. Myndighetens beslut om godkännande av 

leverantörens säkerhetsskydd



Utfall efter Säpos bedömning

Föreläggande (komplettering av underlag)

Beslut om att upphandlingen inte får genomföras trots att 

ytterligare åtgärder har vidtagits (Ej möjligt att tillse tillräckliga 

skyddsåtgärder eller att åtgärderna inte kommer att kunna följas upp)

Avslutat samråd (Upphandlingen kan genomföras med SUA-nivå 1 under 

förutsättning att myndigheten säkerställer att 

säkerhetsskyddskraven kontrolleras och efterlevs genom 

hela uppdragets livscykel)



Uppföljning !

Viktigt att myndigheten har en plan och ett system för uppföljning och 

kontroll av att skyddsåtgärderna efterlevs!



Samråd enligt 3 kap. 2 §
Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Innan ett informationssystem som kan förutses komma att behandla 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen 

konfidentiell eller högre tas i drift, eller i väsentliga avseenden förändras, ska 

verksamhetsutövaren skriftligen samråda med Säkerhetspolisen. 

Om verksamhetsutövaren hör till Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 7 kap. 

1 § första stycket 1, ska denne i stället samråda med Försvarsmakten. 

Samrådsskyldigheten gäller även i fråga om andra informationssystem än 

sådana som anges i första stycket, om obehörig åtkomst till systemen kan 

medföra en skada för Sveriges säkerhet som inte är obetydlig.



Vägledningar kommer förhoppningsvis i 
juni
Säkerhetspolisens specialister håller på att framställa vägledningar för 

säkerhetsskyddsarbete.

Grundläggande säkerhetsskydd

Säkerhetsanalys

Informationssäkerhet

Fysiskt skydd

Personalsäkerhet

Säkerhetsskyddsavtal



• samradutkontraktering@sakerhetspolisen.se

• sakerhetsskydd@sakerhetspolisen.se



Kaffepaus



Aktuellt på 
upphandlingsenheterna



Enheten för upphandling av 
Varor och tjänster



Förstudier

• Flygresor utrikes

• Konferenser och möten 2019

• Resebyråtjänster

• Tryckeritjänster



Upphandlingar
Brevförmedlingstjänster 2019-06

Drivmedel 2019-09

Företagshälsa 2020-01

Förmedling av annonser 2019-06

Gåvokort och presentkort Överprövad

Kontorsmaterial 2019-09

Ljuskällor 2019-09

Möbler och inredning 2019-09

Rekryteringstjänster 2020-01

Revisions- och granskningstjänster 2019-08

Säkerhetsteknik 2019-06

Taxitjänster Överprövad

Tjänstefordon 2019-09

Utrikes hotell 2020-05

Prel. klart



Utveckling



Utrikes hotell

• SIC har under 2018 genomfört en förstudie för att utreda om en 

upphandling ska genomföras inom området utrikes hotell. Bakgrunden är att 

det här området, som idag inte ingår i SICs avtalsportfölj, återkommande 

efterfrågats av de avropande myndigheterna.

• Totalt har myndigheterna redovisat kostnader på cirka 200 mnkr årligen för 

utrikes hotell. Av 107 tillfrågade myndigheter svarar ca 20 myndigheter att det 

finns ett stort behov av ramavtal avseende utrikes hotell sett till deras 

resmönster och volymer.

• Allt sammantaget anser SIC att det finns skäl att gå vidare och påbörja en 

upphandling, sett till de relativt stora volymer som myndigheterna redovisat. 

En upphandling kommer därför att påbörjas i maj 2019.



Exempel på städer som kan bli aktuella att upphandla ramavtal 

avseende logi:

• Köpenhamn

• Oslo

• Helsingfors

• Bryssel

• London

• Paris

• Geneve

• Berlin

Utrikes hotell



Förordning (1998:796) om statlig 
inköpssamordning

(urval)

2 § För varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor 

omfattning eller som uppgår till stora värden skall det finnas ramavtal eller 

andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna. Därvid skall 

små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar beaktas.



Utmaningar

• Geografiskt läge i respektive stad

- T.ex. Bryssel – nära Europaparlamentet och/eller Grand-Place?

• Hur många avtal i respektive stad?

• Prisnivå – rimligt i förhållande till bl a säkerhet och service?

• Miljökrav

- Vilka?

• Sociala krav

- Vilka?



Referensgrupp
• Intresserade av att delta i en referensgrupp hittar mina kontaktuppgifter på 

avropa.se under fliken ”Upphandlingar”. 



Enheten för IT-upphandling



Pågående upphandlingar
Enheten för IT-upphandling



Programvaror och tjänster –
Informationsförsörjning
• Nuvarande ramavtal löper ut 2019-11-30

• Nytt ramavtal för Informationsförsörjning på väg

• Tilldelningsbeslut kvartal 2, 2019

• Omfattar programvaror, publika molntjänster, privata molntjänster och

it-konsulttjänster som:

Stödjer myndigheternas e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete, primärt 

internt eller i kontakt med medborgare och andra utomstående intressenter.

Några exempel: e-tjänster, bibliotekssystem, diarium, dokumenthantering, e-

arkiv, projektverktyg, upphandlingsverktyg, visselblåsarfunktioner, 

ärendehantering, elektroniska underskrifter och e-ID, med mycket mera.

• Aktuell status: www.avropa.se/Upphandlingar/programvaror-och-tjanster/

http://www.avropa.se/Upphandlingar/programvaror-och-tjanster/


Managementtjänster

• Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) – upphandling pågår, sista 

anbudsdag är den 13 maj.

• Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) – annonsering under maj 

månad

• Utveckling chef och medarbetare (kompetensutveckling UCK) – annonsering 

planerad i september



IT-konsulttjänster Rikstäckande
• Nytt ramavtalsområde.

• Ett ramavtal som blir rikstäckande.

• Riktar sig till leverantörer som kan leverera resurskonsulter inom hela 

Sverige och inom samtliga sju olika kompetensområden. (Samma 

fördefinierade kompetensområden som i upphandlingarna för regionerna.)

• Avropsform: förnyad konkurrensutsättning.

• Planerad annonsering i juni 2019.



Vad omfattas av detta kommande ramavtal?

Ett avrop måste vid avropstillfället omfatta minst två resurskonsulter från minst två

olika av de i upphandlingen fördefinierade kompetensområdena. 

”Samordnade avrop – resurskonsulter - flera kompetenser”.

Exempel:  

• Grupp konsulter från olika kompetensområden till samma projekt. 

• Fler än en konsult från fler än ett kompetensområde till olika projekt. 

• Avrop flertal konsulter från olika kompetensområden vid samma tillfälle till spridda 

orter.

Avgränsning 1: en eller flera resurskonsulter från ett och samma kompetensområde 

ska avropas från ramavtalen avseende regionerna. (Region Södra, Norra och Östra)

Avgränsning 2: avrop av uppdragstjänster med leveransansvar av ett visst resultat 

omfattas inte. (Programvaror & tjänster, Systemutveckling)

IT-konsulttjänster Rikstäckande



Pågående förstudier
Enheten för IT-upphandling



Förstudien Datacenter och Telefoniprodukter

• December 2018 – maj 2019

• Kontaktperson Sten Algotson och Daniel Melin

• Särskilt fokus på sammanslagning av ramavtalen samt hållbarhet

• Upphandling  juni 2019 – kvartal 2. 2020

• Beräknade överprövningar i cirka ett år

• Nuvarande ramavtal löper som längst:

- Datacenter: 2021-03-31

- Telefoniprodukter: 2020-09-30



Förstudie Klienter och mobiltelefoner

• Omfattar nuvarande ramavtal Klienter (Klient 1-4) och Mobiltelefoner

• Förstudien ska vara klar den 30 september 2019

• Kontaktperson Sara Wedholm

• Informationsinsamling och analys pågår

• Hållbarhet stort fokus

• Nytt upplägg undersöks, där alternativa anbudsområden kan skapas; 

- ett för helheten för att möta behov av leveranser av både klienter och 

mobiltelefoner samt,

- två delområden d.v.s. ett för klienter och ett för mobiltelefoner  



Nya ramavtal 2019
Enheten för IT-upphandling



Kommunikationslösningar

• Klart för avrop i januari 2019

• Ramavtalsområden 

Kommunikationslösningar, Telefoni, 

Infrastruktur, Samarbetslösningar.



Programvaror och tjänster

• Helt anpassade till GDPR och med säkerhetsskyddsavtal för nivå 1-3

• Fem ramavtal i en familj, varav fyra klara för avrop:

• Nedan klara för avrop i februari / maj 2019:

- Licensförsörjning

- Vård Skola Omsorg – Nyhet

- Programvarulösningar – Inkluderar EA och PA och 
upphandlingsverktyg

- Systemutveckling (ej PT meddelades den 25 april från 
kammarrätten, klart för avrop förmodligen i mitten av maj)



Överprövningar

• IT-konsulttjänster resurskonsulter, region Östra

Omfattar leveranser i följande län: Stockholm, Uppsala, 

Södermanland, Östergötland, Örebro samt Västmanland. 

(Skriftväxling förvaltningsrätten klart)

• IT-konsulttjänster resurskonsulter, region Norra

Omfattar leveranser i följande län: Värmland, Dalarna, 

Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt 

Norrbotten. (Skriftväxling förvaltningsrätten klart)



Aktuellt på 
Förvaltningsenheten



Information får förvaltningsenheten

• Senaste nytt

- Förbättringar Avropa.se

- NKI  mätning

- Tolkportal

• Uppföljningar/revisioner  

• Stödet, seminarier m.m.



Förbättringar som gjorts på Avropa.se:

• Sökfunktionen

• Dokumentstrukturen

• Frågor och svar

• Utgångna ramavtal har gjorts mer synliga på startsidan

• Förstudier och Upphandlingar har fått tydligare layout

• Uppdatering av Leverantörsinformationssidan

• Konferens och möten nytt sök

• RSS

Avropa.se



RSS funktion på Avropa.se
• Prenumerera på nyheter 



Sammanfattning av resultatet 
kundnöjdhetsmätning
• NKI   65%  nöjda  (61% -2017)

• Vad som ska förbättras/utvecklas

• Avropa.se 

- Filmer

- Mer information om vad kan avropas från ramavtal

- Information om  hållbarhetskrav som kan ställas vid 
avrop



• Video /webbmöten

• Avropsportal

• Fler seminarier

• Rangordnade avtal för små myndigheter  

• Förenkla avropsblanketter

Sammanfattning av resultatet 
kundnöjdhetsmätning



Övrigt
• Tolkportal 

• Leverantörsdagar 

- IT och Telekom, 17 maj

- Reserelaterade områden, september

- Varor och Tjänster, november

• Avropadagen, 25 oktober 



Statens inköpscentrals uppföljningsprocess
- Vad, hur och varför
Gabriella Sydorw, Områdesansvarig Uppföljning



Revision en del av uppföljningsarbetet
• Med uppföljning avses en granskning som huvudsakligen utförs i egen regi 

för att säkerställa att krav och villkor i ett specifikt ramavtal uppfylls. 

• Med revision avses en granskning som utförs av en extern oberoende part 

för att säkerställa att krav och villkor i ett specifikt ramavtal uppfylls. 

• Tredjeparts revisioner är en del av uppföljningsprocesen. 

Uppföljningsinsatser sker dock löpande under hela ramavtalets löptid.



Identifiering och 

bedömning av 

risker

Överlämning 

ramavtal

Förbered 

kravuppföljning

Validering av 

kravuppfyllnad

Väsentlighets-

bedömning
Reklamation Sanktion

Revision

Rapport

Avvikelse? Ja

Nej

Uppföljningsprocessen



Pågående revisioner

• Klient

• Bemanningstjänster

• Städtjänster

• Datacenter

• Fordonsförhyrning



Hur används resultatet?

• En erfarenhetsrapport lämnas till upphandlingsenheterna och blir underlag 

för:

- Kravställning vid framtida upphandlingar

- Bedömning av leverantörernas yrkesmässighet

• Framöver kommer en nyhetsnotis att publiceras på ramavtalssidan när en 

revision har genomförts.   



Avropsstöd
Karl Ekman, Områdesansvarig Stöd



Avropsstöd

• Kundundersökningen 2018

- Struktur

- Information

- Mer webbinarier

• Vi kommer att försöka göra en kortare introduktions film om vår struktur 

samt en film om tolkportalen

• Vi reser gärna!



Seminarier
• Introduktionsseminarium

• Kravställning – Ramavtal och kontrakt

• Väsentliga förändringar/tillåtna ändringar – Ramavtal och kontrakt

• Utvärderingsmodeller – Ramavtal och kontrakt

• Överlåtelse/byte av part – Ramavtal och kontrakt

• Avtalsbrott, reklamationer och påföljder

• Licenshantering

• Ändamålsenliga avtal – kontraktsuppföljning

• Personuppgiftsbiträdesavtal

• SUA – vid avrop



Frågestund


