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Innehåll
Hur ser Statskontorets uppdrag ut?
Vad innebär uppdraget i praktiken?
För- och nackdelar med gemensam 
upphandling
Framtida utveckling
Just nu…



Uppdrag kopplat till inköp
Samordningsuppdrag

Statlig inköpssamordning
Upphandlingsuppdrag 

IKT offentlig förvaltning
Utvecklingsuppdrag

E-handelsuppdrag offentlig förvaltning

’åstadkomma 
besparingar för offentlig 
sektors användning av IT 

och telekom’



Innebörd för kommuner

Har MÖJLIGHET att delta i upphandling 
genom  fullmakt 
Fullmakten ett åtagande – inte bara en option
Kommunala bolag?
Använder avtalen genom att tillämpa dess 
villkor och rutiner



Köpare Säljare

Regelverket (LOU, 
uppdrag etc)



Upphandlingen handlar om mer 
än teknik…

Upphandl.område, 
-form, konstruktion, 

-avtalstider, processer
-villkor, antal leverantörer, 

-krav och kriterier, tillämpning 

Upphandl.område, 
-form, konstruktion, 

-avtalstider, processer
-villkor, antal leverantörer, 

-krav och kriterier, tillämpning 

Förstudien CENTRAL för 
Att fastställa förutsättningarna 
för varje specifik upphandling 
– som alla blir helt unika i sitt 
slag - I syfte att göra den 
goda affären



Sammantaget ger detta oss 
ramavtal som har…

Brett utbud av produkter och tjänster inom 15 
områden med olika leverantörer
Geografiskt tillgänglighet genom underleverantörer 
och ÅF
Olika affärsmodeller
Bra avtalsvillkor

- Förutsätter bra rutiner vid avropstillfället!



För- och nackdelar

Fördelar
effektivare inköp och 
försäljning – tid och 
kostnader
trygghet och kvalitet
bra avtalsvillkor även 
för små förvaltningar
liten risk för subjektivitet
standardisering och 
interoperabilitet

Nackdelar
längre från besluten
lite ’lokal’ hänsyn
behovsanpassning
sämre för mindre 
företag?
Sämre förutsägbarhet 
för leverantörer – ett 
problem?



Framtiden
Nya upphandlingsregler

Ännu mer komplext? Ramavtal, inköpscentraler etc
Förnyad konkurrensutsättning – förenklade avropsrutiner en 
nödvändighet
Nya elektroniska upphandlingsformer – kräver 
standardisering!!

Innehåll i avtal
Fler anbudsområden, dela upp marknaden i mindre delar
Öka förutsebarheten i volymer etc
Aktivare medverkan från avropare

Fler ’kringtjänster’, aktivt avropsstöd, mallar, 
checklistor



Just nu:
Nyligen tecknade volymavtal med MS, IBM och 
Novell
Beslut före sommaren:

PC, stationärt – bärbart - bildskärm
Telefoni och datakom
SHS

Server avvaktar Länsrätten
Nätverk startar maj
Informationsförsörjning pågår – beslut sen höst
Skrivare/kopiatorer annonseras september
Verksamhetsövergång till ESV??



Tack!
www.statskontoret.se

www.avropa.nu

http://www.statskontoret.se/
http://www.avropa.nu/
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