
Välkomna till Leverantörsdagen
- för ramavtalsleverantörer inom varor och tjänster



Program

08.30 – 09:00 Registrering, samt kaffe och smörgås

09.00 – 09.05 Välkomna till Leverantörsdagen
Moderator Linda Måhlen inleder

09.05 – 10.00 Arton månader med GDPR

Daniel Westman, oberoende rådgivare inom IT och medierätt

10.00 – 10.30 Cirkulär ekonomi

Niklas Björns, Upphandlare, SIC

10.30 – 10:55 Kaffepaus

11.00 – 11.30 Uppföljningsprocess på Statens inköpscentral
Gabriella Sydorw, Områdesansvarig Uppföljning, SIC

11:30 – 11:45 Aktuellt på inköpsenheten för varor och tjänster

11.45 – 12.00 Aktuellt på förvaltningsenheten

12.10 Lunch



18 månader med GDPR

Daniel Westman



GDPR på 5 minuter

• Tillämpningsområde: 
Behandling av personuppgifter

• Personuppgiftsansvar

• Grundläggande krav

• Krav på rättsligt stöd

• Särskilda regler för vissa 
uppgifter

• Överföring till tredjeland

• Registrerades rättigheter

• Säkerhet och inbyggt dataskydd

• Konsekvensbedömning, 
incidentrapportering, register

• Dataskyddsombud

• Användning av 
personuppgiftsbiträden

• Tillsyn

• Sanktioner



Förberedelsearbetet



Y2K?



Utveckling

•Vägledningar från Europeiska dataskyddsstyrelsen

•Rättspraxis från EU-domstolen

• Tillsyn inledd på en rad områden

•Höga sanktionsavgifter utdömda i andra länder

•Hållbarhetsperspektiv på data



En ny fas för dataskyddet



Fördjupning:
Personuppgiftsansvar för 

leverantörer



Personuppgiftsansvarig

• ”Den som bestämmer ändamålet med och medlen för 
behandlingen”

•Reellt inflytande ofta avgörande

•Bestäms behandling för behandling

•Vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen på 
gång



Personuppgiftbiträde

• ”Den som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning”

•Osjälvständig (får välja medel på teknisk nivå men inte 
mer)

•Personuppgiftsansvar även för biträdets behandling

•Biträdet dock självständigt ansvar för säkerhet

•Biträdeavtal med tydlig instruktion måste finnas (se 
krav i artikel 28)



Typsituationer kund-leverantör

1. Kund: Personuppgiftsansvarig för sin behandling. 
Leverantör: Personuppgiftsansvarig för sin 
behandling

2. Kund: Personuppgiftsansvarig. Leverantör: 
Personuppgiftsbiträde

3. Gemensamt personuppgiftsansvar (för viss 
behandling). Individuellt för annan. 
(Datadelningsavtal enligt artikel 26)



Daniel Westman

daniel@danielwestman.org
0701-852 699
@netlawswe (Twitter)

http://danielwest.wpengine.com/en/welcome-to-english-version-of-my-page


Statens möjligheter att delta i en 
cirkulär ekonomi
Att upphandla ett cirkulärt möbelflöde
Niklas Björns, Statens inköpscentral



Uppföljningsprocessen på 
Statens inköpscentral (SIC)
Gabriella Sydorw, Områdesansvarig Uppföljning



Agenda

• Hur arbetar SIC med uppföljning och revision

– Vad följs upp?

– När sker uppföljning?

– Hur genomförs uppföljning/revision och av vem?

– Påföljder vid avvikelser

• Varför är uppföljning A och O?



Uppföljning och revisioner av 

ramavtal och ramavtalsleverantörer

Förvaltningsplan

När och hur ofta ska krav  
följas upp?

Vem ska genomföra  
uppföljningen?

Kvalificeringskrav och 

uteslutningsgrunder
Ekonomisk, juridisk och skattemässig status  

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Förvaltningsrapport

Hur har ramavtalet  
fungerat? Analys av ev.  
brister och avvikelser,  

leverantörsdialoger m.m

Krav på upphandlingsföremålet

Kvalitet, priser/rabatter,

ändringar och tillägg, särskilda kontraktsvillkor



Med uppföljning avses en granskning som 

huvudsakligen utförs i egen regi för att säkerställa att 

krav och villkor i ett specifikt ramavtal uppfylls. 

Vad menar vi med uppföljning och 

revision?

Med revision avses en granskning som 

utförs av en extern oberoende part för att 

säkerställa att krav och villkor i ett specifikt 

ramavtal uppfylls. 



När, hur och vem?

När sker uppföljning?

• Enligt tidsplan

• Händelsestyrt

Hur sker uppföljning?

• Skriftliga redogörelser

• Möten och dialog med ramavtals-

leverantörer

• På plats besök

Vem genomför uppföljningen?

• Förvaltare

• Extern resurs (3:e parts revision)

• Samarbeten med andra myndigheter och organisationer



Identifiering och 

bedömning av 

risker

Överlämning 

ramavtal

Planering och 

genomförande

Validering av 

kravuppfyllnad

Väsentlighets-

bedömning
Reklamation Påföljd

Revision

Rapport

Avvikelse? Ja

Nej

SICs uppföljningsprocess



Uppföljning och revisioner av 

ramavtal och ramavtalsleverantörer

• Syftet med ett uppföljningsärende eller en revision är att på ett mer 

genomgående sätt kontrollera kravefterlevnad samt förebygga 

potentiella avtalsbrott.

• 3:e parts revisionerna fokuserar på krav och villkor som är svåra och 

resurskrävande att följa upp. En revision kan även användas som en 

”second opinion” vid ett  brott mot ramavtalet.



Påföljder och sanktioner

Avtalsbrott ska  
åtgärdas inom X
dagar

Om rättelse ej sker  
utgår X% av  
omsättning per vecka  
i upp till 5 veckor.
Vitet kan även ha  
såväl golv som
takbelopp

Kombinationspåföljd  
med vite där  
leverantör hindras  
från att sälja under 
en  viss tidsperoid.

Om avtalsbrott  
kvarstår trots att  
övriga påföljder 
är  uttömda

Rättelse

Vite

Karantän

Uppsägning

/  hävning



Vad händer med resultatet?

• Vid avslutad uppföljning sammanställs 

resultatet och dokumenteras i en

rapport

• Vid slutet av ramavtalsperioden 

överlämnas förvaltningsrapporten till  

upphandlingsenheten som underlag till 

nästa ramavtalsupphandling



Varför är uppföljning A och O?

• Säkerställa att leveranser sker 

enligt avtalad kvalité och

omfattning

• Säkerställa att lagen om 

offentlig upphandling 

upprätthålls samt  att 

konkurrensen inte snedvrids

• Säkerställa att skattemedel 

används på tänkt sätt



Tack!



Aktuellt på inköpsenheten 
för varor och tjänster
Therese Klaar



Pågående och kommande 
projekt



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

Bemanningstjänster Birgitta Österman Kvartal 1 -20

Städtjänster Fredrik Björnström Kvartal 1 -20



Projekt UH Projektledare Prel. klart

Brandskydd Niklas Björns Kvartal 4 -19 

Flygresor utrikes Hanna Silwer Kvartal 4 -20

Företagshälsa Lisa Sundberg Kvartal 4 -19

Konferenser Kjell Kimström Kvartal 4 -19

och Möten 

Ljuskällor Kjell Kimström Kvartal 1 -20

Tjänstefordon Lars Johansson Kvartal 1 -20

Tryckeritjänster William Friberg Kvartal 2 -20

Resebyråtjänster Jeanette Bergh Kvartal 2 -20



Överprövningar Projektledare Status

Möbler och inredning Mattias Ek Överprövad

(Arbetsplats och förvaring)

Förmedling av annonser Matilda Sjögren Överprövad

(Mediebyråtjänster) 

Gåvokort Fredrik Aglo Överprövad



Påbörjas kvartal 1 2020

Flyttjänster

Tolktjänster

Hotelltjänster

Tågresor

Juridiska databastjänster





Senaste nytt från förvaltningsenheten 
samt information från SIC ekonomi
Zofia Sola, Per Eskilsson



Aktuellt förvaltningsenheten

Nyutvecklad tjänst för avrop av tolkar

• Myndigheter testar tjänsten 

• Kommer tas i drift  innan årsskiftet



• 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

•Pågår revisioner inom flertal ramavtalsområden



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

• Seminarier

• Vägledningar

Leverantörsdagar 

• IT och Telekom  17 maj

• Reserelaterade områden  16 september

• Varor och Tjänster  15 november

• Kund och leverantörsnöjdhetsmätning



Tack!


