
Välkomna till Avropadagen!



Inledning
Anna Clara Törnvall Wittgren, 
Avdelningschef Statens Inköpscentral



Program förmiddag
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 – 09:55 Digitalisera säkert eller låt bli
Margareta Palmqvist, MSB - Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap

10.05 – 10.45 Digitaliseringen är en lagsport
Annika Bränström, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

10.45 – 11.10 Upphandling till samhällsviktig verksamhet
Jan-Olov Olsson, MSB – Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap

11.10 – 11.30 Kaffepaus

11.30 – 12.00 Aktuellt på upphandlingsenheterna
- Enheten för upphandling av varor och tjänster
- Enheten för IT-upphandling

12.00 – 12.15 Aktuellt på förvaltningsenheten

12:30 – 13.20 Lunch



13:30 – 14.15 Pass 1

Lokal: New York Spår 1 Juridiskt spår – Vad händer när det är en fnurra
på tråden? En crash course i leverantörsrelationer

Lokal: Sydney Spår 2 Möbler och inredning
Lokal: Milano Spår 3 AV och videokonferens

14.15 – 14:30 Kaffepaus

14.30 – 15.15 Pass 2

Lokal: Sydney Spår 4 Kaffe- och vattenautomater
Lokal: Milano Spår 5 Programvaror och tjänster
Lokal: New York Spår 6 Samråd vid utkontraktering - Säkerhetspolisen

15.20 – 16.00 Mingel med enklare förtäring  

Program eftermiddag



Digitalisera säkert eller låt bli
Margareta Palmqvist, MSB - Myndigheten 
församhällsskydd och beredskap



Digitaliseringen är en lagsport
Annika Bränström, DIGG - Myndigheten för 
digital förvaltning



Upphandling till samhällsviktig 
verksamhet
Jan-Olov Olsson, MSB –Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap



Enheten för varor och 
tjänster



Projekt FS Projektledare Prel. klart

Flygresor inrikes Hanna Silwer Kvartal 1 -20

Fordonsförhyrning William Friberg Kvartal 1 -20

Litteratur Birgitta Engström Kvartal 1 -20

Språk- Lisa Sundberg Kvartal 1 -20
och översättningstjänster

Utrikes hotell Niklas Björns Kvartal 1 -20



Projekt UH Projektledare Prel. klart
Brandskydd Niklas Björns Kvartal 4 -19 

Brevförmedlingstjänster Jeanette Hemmingsson Kvartal 4 -19

Flygresor utrikes Hanna Silwer Kvartal 4 -20

Företagshälsa Lisa Sundberg Kvartal 1 -20

Förmedling av annonser 
(Mediebyråtjänster) Matilda Sjögren Överprövad

Gåvokort Fredrik Aglo Överprövad

Konferenser och Möten Kjell Kimström Kvartal 4 -19

Ljuskällor Kjell Kimström Kvartal 1 -20

Möbler och inredning Mattias Ek Överprövad
(Arbetsplats och förvaring)

Resebyråtjänster Jeanette Bergh Kvartal 2 -20

Tjänstefordon Lars Johansson Kvartal 1 -20

Tryckeritjänster William Friberg Kvartal 2 -20







Möbler och inredning
Avtalsstart: 

16 september



Enheten för IT-upphandling



IT-upphandlingar som nyligen är avslutade 
eller som håller på att avslutas 

• Den nya familjen ramavtal inom Programvaror och tjänster
Fyra av de fem nya ramavtalen är redo för avrop, dessa är Licensförsörjning,   
Programvarulösningar, Vård Skola Omsorg och Systemutveckling. Det nya ramavtalet 
för Informationsförsörjning ( tilldelad och överprövad) väntas under fjärde kvartalet 
2019.

• Managementtjänster pågående 
Utredning, ledning och verksamhetsstyrning, Verksamhets- och 
organisationsutveckling) och Utveckling chef, grupp och Kompetensförsörjning.

• IT-konsulttjänster klart, pågående och avslag i Kammarrätten
Region Södra: klart för avrop. Region Östra och Region Norra avslag i 
Kammarrätten.
Rikstäckande: Utvärdering påbörjas i november, tilldelningsbeslut väntas i 
slutet av 2019.

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/licensforsorjning/
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/programvarulosningar/
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/vard-skola-omsorg/
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/systemutveckling/


Kort för identifiering och 
behörighetskontroll
• Ett förstudieprojekt påbörjades den 3 september 2019.
• Förstudieprojektet ska utreda om ny upphandling ska genomföras eller inte
• Hur kommer förslaget gällande hur hantering av statliga identitetshandlingar 

påverka en eventuell ny upphandling?
• Kartlägga hur behovet ser ut för kommuner och regioner.
• Analysera om det har skett förändringar på leverantörssidan.
• Utreda hur teknikutvecklingen inom området  har skett. 
• Förstudierapport ska presenteras under våren  2020.
• Ifall  någon vill bidra med kunskap i förstudieprojektet går det bra att 

kontakta projektledaren Renée Skiver via e-post: 
renee.skiver@kammarkollegiet.se



Förstudien Innovationsmäklare 
publicerad

Statens inköpscentral och SKL Kommentus Inköpscentral har kartlagt den 
offentliga sektorns behov av att avropa varor och tjänster inom området 
innovativa lösningar. Studien visar att det finns ett tydligt och växande behov 
av att använda innovativa lösningar i offentlig sektor.  
Kontaktperson: Fredrik Engvall
fredrik.engvall@kammarkollegiet.se



Verksamhets-
och organisations-

utveckling 
(VU)

Managementtjänster -
Tre ramavtalsområden

Utveckling chef
och medarbetare
samt strategisk

kompetensförsörjning 
(UCK)

Utredning, ledning 
och 

verksamhets--
styrning 

(ULV)

Sommaren 2020 Sommaren 2020 Oktober 2020



Nyheter managementtjänster

• Möjligt att ställa krav på säkerhetsskyddsavtal enligt nya 
Säkerhetsskyddslagen vid avrop i alla tre områdena

• Takpris för senior konsult per timme (ULV)

• Krav att leverantörerna ska utveckla sin kompetens inom AI (VU)



Verksamhets- och 
organisationsutveckling (VU)

• Åtta leverantörer tilldelades i juni

• Ligger hos kammarrätten för beslut om prövningstillstånd

Acando Consulting AB Capgemini Sverige AB

Ernst & Young Aktiebolag Forefront Consulting Group AB

IBM Svenska AB PA Consulting Group Aktiebolag

Preera AB Syntell AB



Utredning, ledning och 
verksamhetsstyrning (ULV)

• Sju leverantörer tilldelades i oktober. Klart för avrop

Ekan Aktiebolag Capgemini Sverige AB

Governo AB Sweco Society AB

Ramböll Management 
Consulting AB

Vergenta AB

Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB



Utveckling chef och medarbetare, samt 
strategisk kompetensförsörjning (UCK)

• Annonseras enligt plan i november



Datacenter 2019

• Nytt ramavtal med planerad start 2021-01-01
• Upphandlingsprojekt pågår, annonseras i höst
• Ersätter dagens Datacenter och Telefoniprodukter
• Fyra områden

- Telefoniprodukter
- Nätverk och säkerhet
- Servrar och lagring
- Datacenterlösningar

• Omfattar alla typer av produkter, molntjänster och konsulttjänster



Klient och Mobiltelefoner
• Förstudierapport är publicerad på avropa.se 

• Det kommer att genomföras upphandling av nya ramavtal inom området
- Upphandling påbörjas nu under hösten 2019 och beräknas vara klar
under första halvan av 2020
- Bekräftelseinbjudan kommer att gå ut i slutet av oktober 2019

• Miljö och hållbarhet är mycket viktigt inom området. Undersöker hur krav kan 
ställas på varumärkesägarna 



Klient och Mobiltelefoner forts.

• Ny indelning av ramavtalen



Klient och Mobiltelefoner forts.

• Det har tydligt framkommit önskemål om förenkling av avropsförfarandet 

• Någon form av rangordning 

• Ett antal basprodukter som enkelt kan beställas som de är

• Beloppsgräns

• Förnyad konkurrensutsättning 

• Produkterna kommer kunna köpas som tjänst (utan eget ägande för kund)



Senaste nytt från 
förvaltningsenheten
Zofia Sola



Aktuellt förvaltningsenheten
Nyutvecklad tjänst för avrop av tolkar
• Myndigheter testar tjänsten 
• Kommer tas i drift  innan årsskiftet
• För att få inloggningsuppgifter eller vid övriga frågor kring portalen, kontakta 
tolkar.avropa@kammarkollegiet.se
• Mer information om portalen finner du på avropa.se under tolkförmedlingstjänster

mailto:tolkar.avropa@kammarkollegiet.se


• Uppdaterat utseende som matchar Kammarkollegiets webb

• Förbättrad responsivitet och tillgänglighet

• RSS funktion finns på varje ramavtalssida 

Avropa.se



RSS funktion på Avropa.se
• Prenumerera på nyheter 



Information om hållbarhetskrav



Revisioner
• Företagshälsovård
• Bemanningstjänster
• Språk och översättningstjänster
• Managementtjänster
• Klient
• Datacenter
• Telefoniprodukter
• Mobiltelefoni
• Städtjänster
• Hygien- och städprodukter

• Fordonsförhyrning
• Profil- och presentartiklar
• Tolkförmedlingstjänster



E-fakturalagen

• Började gälla den 1 april 2019 
- Gäller nya upphandlingar

• Leverantörer måste skicka e-faktura till offentlig sektor
• Fakturan ska utformas enligt europeisk standard - PEPPOL BIS 
Billing
• Myndigheter och snart hela offentliga sektorn måste kunna ta 
emot fakturan via PEPPOL-nätverket
• Kammarkollegiet har testat att PEPPOL fungerar för 
myndigheter som avropat E-handelstjänst via ramavtalen med 
CGI och Visma



Övrigt

• Uppdatering av Swedwatch riskanalys avseende sociala aspekter
• Uppdatering av miljöriskanalys Goodpoint
• Uppdatering av PUB-avtalet
• SUA-avtalen

Leverantörsdagar 
• IT och Telekom  17 maj
• Reserelaterade områden  16 september
• Varor och Tjänster  15 november

• Kund och leverantörsnöjdhetsmätning - pågår



Tack!
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