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Upphandling av klienter och terminaler  

Sammanfattning 

Inköp av stationära och bärbara datorer (klienter), telefoner och surfplattor (terminaler) sker 
idag genom en så kallad förnyad konkurrensutsättning (avrop) från Addas (Fd SKL 
Kommentus) ramavtal.  

Dessa anskaffningar sker löpande vid behov, vilket tar onödig tid, ger långa leveranstider och 
varierande kvalitet. Då det finns möjlighet att avanmäla sig från Addas ramavtal och istället 
genomföra en egen upphandling, föreslås det ske för att möjliggöra effektivare hantering vid 
inköp av stationära och bärbara datorer (klienter), telefoner och surfplattor (terminaler).  

Bakgrund och upphandlingsupplägg är utförligare beskrivet i bilaga till Tjänsteutlåtande - 
Upphandling av klienter och terminaler, vilken bör vara under sekretess fram till dess att 
tilldelning sker i upphandlingen. 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upphandling avseende klienter och terminaler 

2. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till inköpschef att anta leverantör, teckna avtal 
samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen. 

 

Ärendet 

Inköp av stationära och bärbara datorer, så kallade klienter och inköp av telefoner och 
surfplattor, så kallade terminaler sker idag genom förnyad konkurrensutsättning (avrop) från 
Addas (Fd SKL Kommentus) ramavtal. Dessa anskaffningar sker löpande, vid behov.  

Detta innebär långa ledtider för leverans till verksamheterna, en varierande prisbild och 
blandning av produkter med varierande funktion som är svår att supportera. Det skapar också 
en svårighet i att få överblick och styrning inom området, då beställningar görs utanför avtal på 
grund av ledtider.  
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Då det finns möjlighet att avanmäla sig från Addas ramavtal och istället genomföra en egen 
upphandling, föreslås det ske för att möjliggöra effektivare hantering vid inköp av stationära 
och bärbara datorer (klienter), telefoner och surfplattor (terminaler). 

 

 

 

Katarina Kämpe   Håkan Larsson, 
Kommundirektör   Ekonomichef 

 

 

 

Bilaga 

- Bilaga till Tjänsteutlåtande - Upphandling av klienter och terminaler (sekretess)
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