


Vi tar parti för våra kunder

Ägare:

Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, samt 256 

av Sveriges kommuner 

Vision:

Offentlig sektors mest 

värdeskapande 

samarbetspartner



Vårt erbjudande

› Erbjuder ramavtal i eget namn och 
ombudsavtal för kommuner, 
landsting/regioner och kommunala 
bolag

› Varor och tjänster från drygt 80 
ramavtal inom ett 60-tal 
ramavtalsområden och med ca 950 
leverantörer

› Avtalsomsättning 5,6 mdkr, 770 unika 
avropande kunder

› Finns representerade med personal i 
Stockholm, Malmö, Borås och Mora



Våra ramavtal - kategorier

Utbildning och 
lärande

Digitalisering

IT-produkter och 
tjänster

Finansiella 
tjänster

Administrativa 
tjänster

Bostäder och 
Entreprenad

Teknik och 
Energi

Vårdrelaterad 
förbrukning

Gata och park

Resetjänster

Läkemedel

Sociala tjänster

Fordon

Förbrukning 
administration 
och kontor



Mer välfärd på ramavtal

› En gemensam upphandling 
istället för flera

› En risk för överprövning istället 
för flera

› Högre kvalitet på produkter och 
tjänster

› Samordnad expertkompetens 

› Lägre pris och effektivare 
administration



Strategisk positionering för samordning

Regionala 
upphandlingar

Lokal upphandling

• Totalmarknaden för offentlig upphandling är ca 800 mdr
• Exklusive statliga myndigheter ca 600 mdr
• Potentialen för nationellt samordnade ramavtal ca 30 mdr (5 %)

Nationella ramavtal



Verksamhetsnytta

Affärs-
nytta

Långsiktigt hållbara varor 
och tjänster

Samhälls-
nytta

Våra värdeord:
Nyfikna, Schyssta, Vassa, 
Relevanta Administrativ

nytta

Kompetens



Bostadshus

› 240 av landets 290 kommuner med 94 
procent av Sveriges befolkning uppger att 
det saknas bostäder. Bostadsbristen 
drabbar enskilda, är kostsamt för 
kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt

› Samarbetsprojekt mellan SKL och SKL 
Kommentus Inköpscentral

› Hela byggsystem som förkortar byggtiden 
och pressar byggkostnaderna utan att 
försämra kvaliteten på arkitektonisk 
gestaltning, hållbarhet och tekniska 
egenskaper

› 15 000 nya lägenheter under ramavtalstiden



Digitala Trygghetslarm

› Teknikskifte för säkrare larm 

med digital kommunikation och 

frekvent funktionsövervakning

› Samverkansprojekt med 

tidigare regeringsuppdrag för 

teknikskiftet och mellan 

Myndigheten för delaktighet 

(MFD), SKL och SKI

› Ca 200 000 trygghetslarm totalt 

i ordinärt boende i Sverige som 

behöver genomgå detta 

teknikskifte



Fordon

› Ramavtal för köp av personbilar och 
transportfordon upp till 3,5 ton, med alla typer 
av drivmedel; bensin, diesel, gas, etanol och el

› Fordonen uppfyller också högt ställda miljö- och 
säkerhetskrav

› Ett av offentligsveriges största ramavtal, med 
de bästa priserna 

› Över 3 000 fordon/år avropas från ramavtalet

› 257 avropande UM – ett av våra största avtal 

› Ramavtalsleverantören är generalagentur, men 
köpet genomförs hos den lokala ÅF

› Naturligt och självklart val för många 
upphandlande myndigheter



Stationstankning

› Ramavtal för drivmedel och övriga produkter 

via bensinstation

› Offentligsveriges högsta drivmedelsrabatter

› Samma anbudsgivare om man gör en egen 

upphandling

› Naturligt och självklart val för många 

upphandlande myndigheter

› ”Marknadsandel” på 65 % bland kommuner 

och 80 % bland landsting/regioner

› 311 avropsanmälda UM – vårt största avtal 



Andra exempel

Uppföljandekontroller – ger UM möjlighet att 
följa upp egna ställda krav

HVB-hem – samordning med mycket stor 

administrativ besparing

Möbler – särskild fördelningsnyckel som gör det 

enkelt att beställa – vårt största avtal i 

omsättning

Beläggningsarbeten – SKL, SBUF och SKI i 

samarbete för att ta fram upphandlingsunderlag



Leverantörsmarknaden

› Ett gediget förstudiearbete inför en ny upphandling för att förhindra att 

upphandlingen sätts upp på ett sätt som kan vara skadligt för konkurrens 

och marknadens funktion

› För att möjliggöra att lokala, regionala och nischade aktörer ska kunna 

lämna anbud delas de allra flesta projekt in i olika anbudsområden

– Produkt- eller tjänsteområde

– Geografiska områden

– Oftast både och



Stora ramavtal=stora leverantörer

eller………?

87 % av våra ca 950 leverantörer är SME enligt EU:s definition
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Framtiden……

Laddinfrastruktur

Solcellsentreprenader

Stadsnätsutbyggnad……

Boknings- och bidragssystem


