
Upphandling som strategiskt verktyg 
för offentlig sektors digitalisering



Våra ramavtal - kategorier

Utbildning och 
lärande

DigitaliseringIT-produkter och 
tjänster

Finansiella 
tjänster

HR och 
administrativa 

tjänster

Bygg och 
fastighet

Energi

Vårdrelaterad 
förbrukning/ 

läkemedel

Gata och park

Sociala tjänster

Fordon

Kontor och 
förbrukning

Fastighetsnära 
varor och tjänster



Nytta och värdeskapande
- Befintliga ramavtal

- Relevanta ramavtal 
- Avropsstöd
- Inköpsservice

- Upphandlingsplan
- Serviceavgift 1000 kr 
- Avropsberättigad för möjlighet att 

avropa

- Projekt 
- Nya ramavtalsområden
- Ingår i upphandlingsplan

- Beställarnätverk
- Samverkande beställarkompetens 

specifikt område



Programvaror Digitala tjänster Välfärdsteknologi

IT-produkter och tjänster Digitalisering



IT-produkter och tjänster

Befintliga ramavtal

- IT-konsulttjänster 

- Datakommunikation 
- Telefoni 
- Arbetsplatser och elevdatorer 
- Videokonferenslösningar (AV-produkter) 

Pågående upphandlingar

- Skrivare

- Samt förnyelse av befintliga IT-produkter



Programvaror
Befintliga ramavtal

- Programvaror och 
programvaror som molntjänst
inkl. volymavtal

Pågående upphandlingar

- Nytt ramavtal programvaror och 
förhandling av volymavtalen

Projekt => ev. upphandling

- Andrahands försäljning av programvaror

Pilotavrop – nya tjänster

- Utökat avropsstöd och mallar till avrop 
av nya specifika programvaror/molntjänster 

- piloter pågår inom bl.a.

- Taligenkänning
- AI-screening
- Automatisering av handläggarprocesser



Arbetssätt - Pilotavrop
1. Systematiskt inventera goda exempel där medlem upphandlat 

produkt/tjänst från marknaden

2. Identifiera om produkten/tjänsten kan integreras i befintliga 
ramavtal på SKL Kommentus

3. Identifiera andra leverantörer som levererar liknande 
produkter/tjänster

4. Lotsa leverantörer in i ramavtal

5. Ta fram och tillgängliggöra konkreta avropsstöd som utgår från 
specifik tillämpning

6. Kommunicera tillämpning och nytta



Digitala tjänster

Befintliga ramavtal

- eArkivslösningar, inkl anskaffningstj.
- Utskriftstjänster, inkl Mina Meddelanden

Pågående upphandlingar

- Boknings- och bidragslösningar

Projekt => ev. upphandling

- Säker digital kommunikation

- Innovationsmäklare



Välfärdsteknologi

Befintliga ramavtal

- Digitala trygghetslarm och  
larmmottagning

Pågående upphandlingar

- Trygghetsskapande teknik
lösningar för att utan dröjsmål uppmärksamma 
om en boende behöver stöd och hjälp.

Projekt => ev. upphandling

- Digitala lås

Beställarnätverk

- SKL beställarnätverk välfärdsteknologi



Inför avrop – vill och kan vi avropa? 
Får jag använda ramavtalet?
- Kontrollera med upphandlingsansvarig i din kommun/region för 

avropsanmälan 
- Titta i fliken Är jag berättigad

Vad behöver min verksamhet?
- Specificera era behov och krav på det som ska köpa från ramavtalet. 

- Vilket behov har ni idag och i framtiden? 
- Nuvarande och kommande volymerna? 
- Kostnaderna för produkten idag – och budgeten framöver?

- Bra behovsanalys ger förutsättningar för en bra affär!

För hjälp Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/programvaror/programvaror-och-programvaror-som-molntjanst-2016/


Tack!

Yvonne Tonnquist
Avtalsansvarig Välfärdsteknologi
08-709 59 61
yvonne.tonnquist@sklkommentus.se

Tommy Bengtsson
Avtalsansvarig Digitala Tjänster
08 – 709 55 20 
tommy.bengtsson@sklkommentus.se

Ida Engberg
Kategoriansvarig Digitalisering
08-709 59 94
Ida.engberg@sklkommentus.se

Rikard Fischbach
Avtalsansvarig Programvaror
08-709 5951
Rikard.fischbach@sklkommentus.se

Madelene Malmstedt
Avtalsansvarig Digitalisering
040 – 685 25 94 
madelene.malmstedt@sklkommentus.se

Tommy Olsson
Kategoriansvarig IT-produkter och tjänster
08-709 59 89
Tommy.olsson@sklkommentus.se

Det går inte att visa bilden.


