
Statens inköpscentral om 
tillgänglighet i statliga ramavtal 



Fakta om Statens inköpscentral

• Statens inköpscentral

• bildades 1 januari 2011

• förvaltar ca 1 900 ramavtal

• med ca 750 leverantörer

• inom 27 ramavtalsområden

• 64 medarbetare

Under år 2017 omsatte ramavtalen ca 13,6 
miljarder

Offentlig upphandling omsätter totalt ca 
600 miljarder kronor per år



Vårt uppdrag

• Att ingå ramavtal* som är avsedda 

för andra statliga myndigheter

• Inom IT-området gäller uppdraget 

hela offentliga förvaltningen, dvs. 

även kommuner och landsting

*) Varor och tjänster som upphandlas

• ofta

• i stor omfattning

• till stora värden (> 30 Mkr/år)



Förordning om statlig inköpssamordning

3 § En myndighet ska använda de avtal som 
avses i 2 § (de ramavtal som SIC 
upphandlar) om myndigheten inte finner att 
en annan form av avtal sammantaget är 
bättre.

4 § Kammarkollegiet ska verka för att avtal 
som avses i 2 § träffas. När en myndighet 
avser att upphandla utan att använda de 
avtal som avses i 2 §, ska Kammarkollegiet 
underrättas om skälen till detta.

Källa: Förordning 2010:1869, som är en 
förordning om ändring av 1998:796



Vilka ska, får och kan avropa? 

• Myndigheter under regeringen ska
avropa om myndigheten inte finner 
att en annan form av avtal 
sammantaget är bättre.

• Kommuner och landsting får avropa 
från IT-ramavtalen. Bekräftelse 
krävs.  

• Organisationer med statlig 
anknytning kan ansöka om att få 
avropa från de statliga ramavtalen. 



Ramavtalsområden – Avropa 

1. IT och telekom

2. Kontor och inredning

3. Resor och boende

4. Skydd och säkerhet

5. Transport och tjänstefordon

6. Övriga tjänster

 Företagshälsovård

 Managementkonsulter

 Medieförmedling

 Personaluthyrning

 Tolkförmedling

 Städning

 Översättning

http://www.avropa.se/
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Fokusområden

1. Hållbarhet - miljö, sociala och 

arbetsrättsliga krav (NUS 6-7)

2. E-handel (NUS 2)

3. Informationssäkerhet

4. Innovation (NUS 5)

5. Tillgänglighet



Tillgänglighet

• Exempel på krav från våra ramavtal på IT-området

• Upphandlingar

• Avrop från ramavtal

 ”Kravkatalog”

• Dialog med marknaden när det gäller tillgänglighet



Ramavtal 

• IT-konsulttjänster, resurskonsulter, Region Södra

 Eget anbudsområde som erbjuder IT-konsulttjänster inom Användbarhet & Tillgänglighet. 

Möjlighet att specificera ytterligare i en förnyad konkurrensutsättning.  

• Programvaror & tjänster 

 Bl.a. Systemutveckling, Licensförsörjning och Vård, Skola & Omsorg.

 Ingår bl.a. webbplattform (CMS) där det i ramavtalet är kravställt, att anbudsgivaren bör kunna erbjuda en 

konsult med erfarenhet av att bygga eller ändra en webbplats utifrån krav på tillgänglighet. Konsulten ska 

ha erfarenhet av ex.  EN 301 549.

 Möjlighet att specificera ytterligare i en förnyad konkurrensutsättning.  



Avrop vid förnyad konkurrensutsättning

• Kravkatalog 

En bilaga med sammanställning av olika krav som avroparen kan använda 

vid en förnyad konkurrensutsättning. 

Tillgänglighet är en kategori i bilagan.

Ex. krav på funktionalitet, prestanda och användargränssnitt.  



Dialog med markanden

• Förstudie 

• Enkätfrågor

• Leverantörsmöten

Hur arbetar leverantörer med tillgänglighet?

Känner de till standarden EN301549? 

Uppfyller deras produkter standarden EN301549?



Frågor?

Mina kontaktuppgifter:

Josefine Monfors

Mobil: 070 248 57 97

Mail: josefine.monfors@kammarkollegiet.se

Information om våra ramavtal finns på:

www.avropa.se

mailto:josefine.monfors@kammarkollegiet.se


Tack!


