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Koncept för samordnad upphandling av IT-lösningar
BAKGRUND

Vi har under lång tid arbetat med enskilda krav och beställt
IT-lösningar i olika versioner för att fylla samma behov. Detta
har i många fall lett till att verksamheterna internt har en dyr
och svårförvaltad systempark som är svår att integrera vid
utveckling av nya samverkande tjänster.
För att undvika fortsatt inlåsning i verksamhetssystem, krävs
tydliga gemensamma förutsättningar att förhålla sig till vid
upphandling av nya systemstöd och tjänster. På så sätt undviks
att pengar läggs på att lösa likartade problem på flera håll och
att extra pengar läggs på att i efterhand lösa brister som kunde
ha förutsetts om rätt information och förutsättningar funnits.

FÖRSTUDIE

EFFEKTMÅL

OMFATTNING
❑ Utvärdering av framgångsfaktorer och
utmaningar i projektet ”TUV E-arkiv”

EFFEKTMÅL FÖR FYRBODAL
En digital infrastruktur som möjliggör informationsutbyte inom
kommunal sektor och med annan offentlig och privat sektor

❑ Genomföra en förstudie för att
identifiera förutsättningar och likartade koncept

SKR - UTVECKLING I EN DIGITAL TID
Koppling mot målområde, Ledning, styrning och organisation
och Sammanhållen digital service
Relaterar till mål
• Mål 6, Livscykelkostnaden tas i beaktande vid investering i
och finansiering av digitala lösningar
• Mål 15, Gemensamma krav ställs vid utveckling och
upphandling av digitala lösningar

❑ Framtagning av koncept för
gemensam upphandlingsprocess

PROJEKTÖVERSIKT
RISKANALYS

FÖRVÄNTAD NYTTA

KORTSIKTIG NYTTA
❑ Minskade kvalitetsbrister vid samordnad upphandling
❑ Ökad förståelse för vad som krävs för en lyckad
samordnad upphandling

POTENTIELL EKONOMISK NYTTA

CA % BESPARING

Gemensam upphandlingsprocess bör bidra till

20-30% lägre antal timmar

Gemensamt införande bör bidra till

25-45% lägre kostnad

LÅNGSIKTIG NYTTA
❑ Ökat antal samordnade upphandlingar
❑ Ökad teknisk interoperabilitet
❑ Ökad kostnadseffektivitet vid upphandling

Förstudien kommer att belysa
möjligheter och utmaningar med
gemensam upphandlingsprocess
samt beskriva referenser från
liknande initiativ. Förstudien
kommer att föreslå ett koncept
för gemensam
upphandlingsprocess och en
rekommendation för hur vi ska
gå vidare.

RISKER MED ATT GENOMFÖRA FÖRSTUDIEN
❑ Inga risker med att genomföra förstudien identifierade

RISKER MED ATT INTE GENOMFÖRA FÖRSTUDIEN
❑ Vi riskerar att få en bristande kvalitet på upphandlingen
vid genomförande av nästa gemensamma upphandling
❑ Vi riskerar att ha bristande förståelse för komplexiteten i
en gemensam upphandling vilket kan leda till otydlig
ansvarsfördelning

INTRESSENTER AV RESULTAT

TIDSPLAN
Projektet planeras genomföras under en
kalenderperiod om 4-6 månader.

Högt inflytande

CA % BESPARING

Gemensam avtalsförvaltning bör bidra till

60-90% lägre kostnad

Kostnadseffektivt införande av datadriven
leverantörsuppföljning

40-60% lägre införandekostnad

Delvis finansiering söks externt.

Datadriven leverantörsuppföljning

5-15% lägre kontraktsvärde

Ökad effektivitet i verksamhetssystem genom
tydligare och starkare leverantörsuppföljning

10-20% frigjord tid för personal

Medverkande kommuner förväntas bidra med
egna resurser utan kostnad enligt senare
överenskommelse.

FINANSIERING

Lågt intresse

POTENTIELL EKONOMISK NYTTA

Högt intresse

KOMMUN

FÖRETAGARE
Lågt inflytande

