
Välkomna till Leverantörsdagen 
Inom IT och Telekom 

 



Program - Leverantörsdagen för IT och telekom 

08.30 – 09:00  Registrering, samt kaffe och smörgås 

 

09.00 – 09.05  Välkommen till Leverantörsdagen 

    Inledning av Anna Clara Törnvall Wittgren, avdelningschef 

 

09.05 – 10.00  Ett år med GDPR 

    Daniel Westman, oberoende rådgivare inom IT och medierätt 

 

10.00 – 10.45  Praktisk hantering av nya säkerhetsskyddslagen 

    Ylva Söderlund, biträdande säkerhetsskyddschef på Trafikverket 

 

10.45 – 11.10  Kaffepaus 

 

11.10 – 11.45  Aktuellt på upphandlingsenheten 

    - Status för pågående upphandlingar 

    - Planerade förstudier 

     

11.45 – 12.10  Aktuellt på förvaltningsenheten 

 

12.10 – 12.20  Frågestund 

 

12.30 – 13.20  Lunch 
 



Inledning 
Anna Clara Törnvall Wittgren, avdelningschef 
Statens Inköpscentral 

 



Ett år med GDPR 
Daniel Westman, oberoende rådgivare inom IT 
och medierätt 

 



Praktisk hantering av nya 
säkerhetsskyddslagen 
Ylva Söderlund, biträdande 
säkerhetsskyddschef på Trafikverket 

 



Kaffepaus 

 



Aktuellt på 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/
http://www.avropa.se/Upphandlingar/programvaror-och-tjanster/
http://www.avropa.se/Upphandlingar/programvaror-och-tjanster/
http://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) – annonserad i maj 

 

• 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 

 



Förstudien Datacenter och Telefoniprodukter 

• Referensgrupp 

• Leverantörsmöten 

• Två väl fungerande ramavtal 

• Telefoniprodukter används mindre och mindre över tid 

• Hållbarhet allt viktigare för både myndigheter, leverantörer & tillverkare 

• Stort område som behöver en ny ramavtalsindelning 

 



Förstudien Datacenter och Telefoniprodukter 

• Projektgruppen föreslår 4 nya ramavtal: 

• Servrar och lagring 

• Nätverksprodukter och säkerhet 

• Telefoniprodukter 

• Datacenterlösningar 

 

 



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 



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) 

 

 

 

 

 



Upphandlingsplan 2019/2020 
IT och telekom 

 



Pågående förstudier Beräknat klart Planerade förstudier Beräknat klart 

IT och telekom IT och telekom 

Datacenter och Telefoniprodukter Kvartal 2 2019 Administrativa system Kvartal 2 2020 

Klienter och mobiltelefoner Kvartal 3 2019 
AV och videokonferens - hårdvara, 

programvara och tjänster. 
Kvartal 2 2020 

Övriga tjänster 
Kort för identifiering och 

behörighetskontroll 
Kvartal 4 2019 

Innovationsmäklare Kvartal 2 2019 Rakelutrustning som produkt och tjänst Kvartal 2 2020 

Skrivare som tjänst och produkt Kvartal 2 2020 



Pågående upphandlingar Beräknad tilldelning 

It och telekom 

 

Informationsförsörjning Kvartal 2 2019 

IT-konsulttjänster - Team, Rikstäckande Kvartal 3 2019 

Managementtjänster 

Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) Kvartal 3 2019 

Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning (UCK) Kvartal 4 2019 

Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) Kvartal 2 2019 



Planerade upphandlingar Beräknas starta 

IT och telekom 

Datacenter och Telefoniprodukter Kvartal 3 2019 

Administrativa system Kvartal 3 2020 

Klienter och mobiltelefoner Kvartal 1 2020 

Kort för identifiering och behörighetskontroll Kvartal 1 2020 

Rakelutrustning som produkt och tjänst Kvartal 2 2020 



Aktuellt på Förvaltningsenheten 

 



Information från förvaltningsenheten 

•    Senaste nytt 

- Förbättringar Avropa.se 

- NKI /LNI  mätningar 

- Tolkportal 

• Stödet, seminarier m.m.    

• Uppföljningar/revisioner   

 

 



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 

 

• Konferens och möten nytt sök 

 

• RSS 
 
 

             
 

Avropa.se 



RSS funktion på Avropa.se 

• Prenumerera på nyheter  



Sammanfattning av resultatet 
leverantörsnöjdhetsmätning 

 

• LNI    70%  nöjda   (67% -2017) 
 

• Leverantörer tycker att  kraven i upphandlingsdokumenten  
är rimliga och bra 

• Upphandlingsprocessen fungerar bra 

• Upphandlingsverktyget (TendSign) fungerar bra 
   



Fritextsvar: 

• Fler möten önskas under förstudiefasen 

• Geografisk indelning –mindre områden 

• Långsiktiga  planer  för upphandlingar/förstudier 

• Utveckla centralsystem för avrop 

• Mer utbildning  till avropare 

• Följ upp avtalen 

•  Upphandlingsdokument på engelska 

• Tillgång till statistik  

  

  

Sammanfattning av resultatet -önskemål 



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. Uppföljande 

revisioner genomförs om nödvändigt. 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 

• Datacenter 

• (Bemanningstjänster) 

• (Städtjänster) 

• (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.    

 



Frågestund 

 


