
Ramavtal
2022-06-27

Avtalsnamn IT-konsultpartner - 
Infrastruktur (rang 2)

Ref. nr. 2021-12693

Startdatum 2022-06-28
Slutdatum 2024-06-28
Förlängning 2 st förlängningar à 1 år

Avtalsparter

Köpare
Kriminalvården  
2021000225

Säljare
Chas visual management AB  
5567264758

Adress
Kriminalvården 
60180 
NORRKÖPING 
Sverige

Adress
Stubbsundsvägen 11 
13141 
NACKA 
Sverige

Kontaktperson
Linda Högfelt 
011 496 3470 (tel) 
linda.hogfelt@kriminalvarden.se

Kontaktperson
My Malmberg 
+46 (0)8 744 55 49 (tel) 
0704249420 (mob) 
ramavtal@chas.se

1. Avtal

1.1 Avtalsparter och kontaktpersoner
Mellan Kriminalvården, med organisationsnummer 202100-0225 (härefter ”Kriminalvården”) 
och Chas visual management AB med organisationsnummer 5567264758 (härefter ”leverantören”) 
och gemensamt benämnda ”parterna” har följande upphandlingskontrakt härefter ”avtalet” träffats.

1.2 Avtalshandlingar
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Om det förekommer mot varandra stridande 
bestämmelser i dessa handlingar gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder 
annat, i ordning mellan varandra enligt följande:

Säkerhetsskyddsavtal / Verksamhetsskyddsavtal med eventuellt tillhörande bilagor1. 
Skriftliga tillägg och ändringar till avtalet.2. 
Avtalet med bilagor.3. 
Upphandlingsdokument inklusive frågor och svar.4. 
Leverantörens anbud inklusive bilagor.5. 

Observera att beställning och/eller bekräftelse inte får innehålla uppgifter/överenskommelser i strid 
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med dessa avtalshandlingar.

1.3 Avtalstid och förlängning
Avtalet träder i kraft efter båda parters undertecknande och är giltigt i 2 år. Avtalet upphör 
automatiskt att gälla efter avtalstidens slut, om inte förlängning har vidtagits, eller vid den tidigare 
tidpunkt då gränsen för maximalt nyttjande uppnåtts.

Kriminalvården har rätt, men inte skyldighet, att förlänga hela eller delar av avtalet med upp till 24 
månader men med i övrigt oförändrade villkor. Avtalsförlängning kan ske vid flera tillfällen. Total 
avtalstid kan således bli maximalt 4 år. Förlängning ska ske skriftligen och bör ske senast 4 månader 
före avtalstidens utgång.

 Tecknat avtal innebär inte några garantier från Kriminalvården avseende inköpsvolymer.

1.4 Avtalsform
Ramavtal har tecknats med två (2) leverantörer.

Avrop kommer i första hand att ske från den ramavtalsleverantör som ligger först i rangordningen. I 
de fall leverantören inte har resurser att fullgöra sitt åtagande inom den kompetens eller tidsperiod 
som anges av Kriminalvården i samband med avrop kommer Kriminalvården att vända sig till nästa 
ramavtalsleverantör i rangordning. Vid varje avrop ska en skriftlig överenskommelse göras avseende 
omfattning, tidsplan samt återrapportering av uppdraget.

SLA, se punkt 1.11.2, gäller enbart den leverantör som är rangordnad som etta vid var tid.

Om den leverantör som är rangordnad som etta inte uppfyller de krav som framgår av SLA (se punkt 
1.11.2) kan Kriminalvården byta plats på leverantörerna i rangordningen. Utvärdering av SLA görs 
löpande men förändring av rangordning kan ske i samband med varje nytt avtalsår. Beslut om 
förändrad rangordning ska som senast börja gälla en (1) månad efter avslutat avtalsår. Se punkt 
1.11.3 för mer information

1.5 Uppdraget

1.5.1 Omfattning
Avtalet omfattar resurstillsättning och strategiskt partnerskap mellan Leverantören och 
Kriminalvården. Kriminalvården kommer att ha ett ramavtal gällande konsulttjänster 
informationssäkerhet och IT-säkerhetsgranskningar, de konsulttjänsterna omfattas inte av denna 
upphandling

Inom Kriminalvården pågår en digital förändringsresa som ständigt ställer krav på kvalitetshöjningar, 
effektiviseringar och nya sätt att arbeta, samtidigt som ett högt säkerhetstänkande är i konstant 
fokus. För att kunna möta nuvarande och framtida krav längs denna resa finns både ett behov av att 
utveckla vår interna förmåga men även av extern kompetens.

Behovet av extern kompetens sträcker sig från djup spetskompetens inom strategiska områden till 
generell kompetens som t.ex. IT tekniker och utvecklare.

I egenskap av IT-konsultpartner till Kriminalvården förväntas du i stor omfattning bidra till att leverera 
innovativa och effektiva IT-lösningar som utvecklar vår verksamhet, genom att leverera motiverad 
kompetens på ett planerat och flexibelt sätt. Detta förutsätter att konsultpartner och Kriminalvården 
har ett arbetssätt som premierar samarbete, proaktivitet och långsiktighet.

1.5.2 Effektmål
Avtalets Effektmål är baserade på att Konsultpartnern har en egen verksamhet inom de områden 
som konsulter kommer avropas. För att säkerställa kontinuitet och strukturkapital under hela 
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avtalstiden krävs att leverantören bedriver verksamhet i egen regi, med egna anställda, inom 
efterfrågade kompetensområden. Därigenom kommer leverantören även kunna bidra med stöd 
avseende t.ex. bemanning av effektiva och beprövade team, metoder, omvärldsbevakning och 
lösningar.

Andra viktiga faktorer är Konsultpartnerns sammantagna förmåga inom efterfrågat område, 
samarbetet, kontaktvägar och ingångar till ledande aktörerna på IT-marknaden. Genom egna 
strategiska samarbeten med de leverantörer och tillverkare som Kriminalvården har, och kan bli, 
beroende av, kan Konsultpartnern tillföra viktiga erfarenheter, kompetenser och resurser.

Effektmål:

Ett samarbete som medför generellt mervärde inom avropade kompetensområden•
Flexibilitet och enkelhet avseende avrop och tillsättning av roller•
Kostnadseffektivitet•
Anpassad tillgång på kompetens och resurser över tid•

1.5.3 Kriminalvårdens samverkansmodell
I syfte att etablera bra och för båda parter givande samarbeten har Kriminalvården etablerat en 
samverkansmodell. Modellen ger ett strukturerat sätt att samarbeta på olika organisatoriska nivåer 
och inom olika leveranser. Detta sker på tre nivåer, operativ, taktisk och strategisk nivå.

Modellen bemannas i samråd mellan Konsultpartner och Kriminalvården. Det är av yttersta vikt att 
samarbetet fungerar bra på alla nivåer. Kriminalvården förbehåller sig dock rätten att på taktisk och 
operativ nivå byta ut personer som man inte bedömer uppfyller Kriminalvårdens behov. Det är båda 
parters ansvar att samarbetet bedrivs i en öppen, trevlig och ärlig anda.

samverkansmodellen utgör även eskaleringsväg för frågeställningar som behöver hanteras mellan 
Kriminalvården och Konsultpartnern.

Några viktiga principer för samarbetet inom samarbetsmodellen är att:

All samverkan, utöver dagliga kontakter och rena driftsrelaterade eller liknande möten, hanteras 
inom modellen.

•

Samverkansmodell utgör eskalering för samtliga ärenden som rör avtalet och leveransen.•
De olika nivåerna (forumen) bemannas av olika personer.•
Samtliga möten inom modellen protokollförs.•

För ytterligare information, se Bilaga samverkansmodell.

1.5.4 Nivåbeskrivningar
Konsulter avropas på olika nivåer. Nivåerna är som följer:

JUNIOR:

Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet eller ej vana som konsult

Ledning – kräver arbetsledning

Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter.

NIVÅ 3:

Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – uppnås normalt efter 4-8 års arbete inom aktuellt område/roll, är förebild för andra 
konsulter på lägre nivå.
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Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp

Självständighet – kan arbeta självständigt

NIVÅ 4:

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket 
hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.

Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

Självständighet – mycket stor

NIVÅ 5:

Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område/roll, uppfattas som expert/guru på 
marknaden.

Erfarenhet – (som 4)

Ledning – har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning

Självständighet – mycket stor.

1.5.5 Rollbeskrivningar - IT-Infrastruktur
Nedan följer de olika rollbeskrivningar som avtalats

Efter att avtal tecknats, d.v.s. under avtalstiden ska parterna ha möjlighet att lägga till nya 
rollbeskrivningar för vilka ett återkommande behov uppstått efter att avtal tecknats. Se mer 
information kring detta i avtalsvillkoren.

1.5.5.1 IT-tekniker (operativsystem PC/server)
Området avser arbete med design, implementation, drift, underhåll och felsökning inom området 
generella programvaror och operativsystem för PC och server.

Leverantören skall vara väl insatt i och ha dokumenterad erfarenhet av installationer av generella 
programvaror och därtill hörande frågor på såväl PC som server. Leverantören skall även vara väl 
insatt i och ha god erfarenhet av operativsystem, hårdvara och klustringsteknik.

Konsulttjänster i rollen som IT-tekniker avser arbete med design, implementation, migrering, drift, 
underhåll och felsökning huvudsakligen inom områden specificerade nedan. Områdena och deras 
innehåll kommer utvecklas under avtalstiden men nedan beskrivs områden och behov utifrån 
produkter och lösningar som används idag.

-VDI 
Initialt avses huvudsakligen kompetens gällande följande Citrixprodukter: 

Netscaler•
XenApp•
XenDesktop•
XenMobile•
XenServer•

 
- Serverinfrastruktur med tillhörande hårdvarunära mjukvara 
- Tunna klienter med tillhörande infrastruktur och tillhörande mjukvara 
- Antiviruslösningar och säkerhetsprodukter (initialt avses huvudsakligen kompetens avseende 
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lösningar från McAfee) 
- Microsoft

Active Directory•
APP-V•
Exchange•
Klientoperativsystem•
MIM•
SCCM•
SCOM•
Serveroperativsystem•
Skype for Business•
SQL Server•

 
- Microsoft säkerhetsprodukter (t.ex. Security Baseline, Advanced Threat Analytics) 
- Microsoftbaserad PKI 
- VMware vCloud Suite 
- Smarta kort

1.5.5.2 Nätverkstekniker
Nätverkstekniker ska arbeta ska arbeta med konfiguration och underhåll av LAN, WAN, 
Brandväggar, samt trådlösa nät.

Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta i en större nätverksmiljö. Konsulten ska ha kompetens 
inom routing, Brandväggslösningar, switching i datacenter och i accessnät samt kompetens inom 
området trådlösa nätverk.

Vi ser även behov av kunskap inom SDWAN.

Huvudsakligen kompetens inom följande av Kriminalvården använda produkter:

Cisco routing•
Brandväggslösningar från CheckPoint•
Switiching i både Aruba och Cisco•
Trådlösa nätverk med VLC och Cisco•

1.5.5.3 IT-säkerhetskonsult
Uppdragen innebär arbete med utveckling och införande av framtagna tekniska säkerhetslösningar 
och regelverk inom områden som t.ex. behörighetskontrollsystem, PKI, digitala signaturer, 
logghantering, säkerhetsanalyser, brandväggar och antiviruslösningar.

Konsulten skall arbeta med design, implementation, drift, underhåll och felsökning inom följande 
områden:

IT-system och IT-beroende verksamheter•
datorkommunikation och virusdetektering•
behörighetskontroll, skyddad datalagring, kommunikation, elektronisk signering samt PKI-
lösningar mm

•

patchhantering och skydd mot skadlig kod•
säkerhet i webbtjänster•
brandväggslösningar och andra intrångsskyddssystem•
kryptering•

1.5.5.4 Teknisk projektledning
Den tekniska projektledaren leder och ansvarar för det tekniska arbetet i, ett i tid och omfattning 
avgränsat uppdrag, ett projekt. I arbetet ingår att utarbeta tidsplaner, bemanna projektet med teknisk 
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kompetens, ta beslut och följa upp tekniska frågor i projektet. Den tekniska projektledaren ska, 
förutom att ha kunskap om den teknik som projekt innefattar, även ha vetskap om olika 
utvecklingsmetoder och andra arbetssätt i ett tekniskt utvecklingsprojekt.

1.5.5.5 Infrastrukturarkitekt
Ansvarar för att framtagen systemteknisk lösning är förankrad i de krav som ställs på utveckling och 
drift gällande både programvara och hårdvara såväl på klientsidan som på serversidan. Ser till att 
valda tekniska lösningar resulterar i en implementering av ett system som svarar upp mot ställda 
krav samt att valda lösningar ansluter sig till val av systemarkitektur. Ansvarar således för den 
övergripande arkitekturen, Samverkar med lösningsarkitekter för att skapa ett sammanhållet IT-
landskap i enlighet med gällande principer, IT-Infrastrukturarkitekt säkerställer att de IT-
Säkerhetsmässiga kraven implementeras på ett relevant sätt. Definierar också arkitekturmönster och 
modelleringsregler för analys och design, samt utvecklar i förekommande fall riktlinjer för design och 
konstruktion. Har god kunskap om de involverade systemen och de aktuella 
utvecklingsplattformarna.

Rollen IT-Infrastrukturarkitekt arbetar med att strukturera, dokumentera och föreslå den infrastruktur 
som matchar organisationens behov. Är inblandad i de flesta IT-relaterade projekt men jobbar även 
med löpande drift, förbättringar, designar och optimerar de möjliggörande IT-
infrastrukturkomponenterna.

Rollen som teknisk arkitekt arbetar på samma sätt som IT-Infrastrukturarkitekten, dock inom ett 
avgränsat område såsom IT-arbetsplats, kommunikation, server och lagring m.m.

Leverantören skall vara väl insatt i och ha dokumenterad erfarenhet av teknisk IT-säkerhet.

Leverantören skall vara väl insatt i och ha stor erfarenhet av aktuella standarder på området som 
ISO/IEC 27001 respektive 27002 samt BITS och BITS+.

1.5.5.6 Förvaltningsledare IT
Leder och ansvarar för IT-nära verksamheten i ett IKT-förvaltningsobjekt. I arbetet ingår planering 
och realisering av förvaltningsplanen inklusive uppföljning och rapportering. Kriminalvården arbetar 
med portföljsstyrning som bland annat bygger på PM3.

1.5.5.7 Mobil IT-servicetekniker
Mobila IT-servicetekniker bidrar till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten. Detta 
genom att agera lokalt IT-stöd. Med stort fokus på kundservice och kundnöjdhet. Krav under punkt 
2.5.5.1.1 IT-tekniker (operativsystem PC/server) ska uppfyllas.

Teknikerna är mobila inom sina olika geografiska ansvarsområden med följande 16 utgångsorter: 
Örebro, Sala, Eskilstuna, Malmö, Luleå, Umeå, Härnösand, Gävle, Göteborg, Tidaholm, Mariestad, 
Kalmar, Västervik, Skänninge, Stockholm, Norrköping.

B-körkort är ett krav.

1.5.6 Kontaktperson
Leverantören ska under hela avtalsperioden tillhandahålla en (1) kontaktperson som kommer att 
agera direkt mot Kriminalvården.
 
Kontaktpersonen ska stödja Kriminalvårdens beställare med att hitta lämpliga konsulter samt 
förmedla dem. Kontaktpersonen ska ha minst tre (3) års erfarenhet av förmedling av IT-
konsulttjänster.
 
Vid byte av kontaktperson förmedlas cv till Kriminalvården för att säkerställa uppfyllt krav.
 
Leverantören ska ha en förstärkningsresurs som kan "täcka upp" vid exempelvis sjukdom, semester 
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etc. Förstärkningsresursens erfarenhet ska minst motsvara angiven kontaktpersons erfarenhet.

1.5.7 Underleverantör
Eventuella underleverantörer ska skriftligen godkännas av Kriminalvården. Kriminalvården 
garanterar inte att underleverantör kommer att godkännas. Kriminalvården kan komma att begära in 
kopia av samarbetsavtal, skriftligt åtagande eller liknande handling där det framgår att 
underleverantören har åtagit sig att ställa resurser och kapacitet till leverantörens förfogande för 
fullgörande av uppdraget hos Kriminalvården. Handlingen ska vara undertecknad av behörig 
företrädare för underleverantören. Leverantören ansvarar för underleverantörs åtagande såsom för 
sitt eget i enlighet med avtalet.

1.5.8 Leverantörens personal
Leverantören ska utföra uppdraget i enlighet med god yrkessed.

Leverantören eller dennes personal har inte rätt att utnyttja information och dylikt på ett sådant sätt 
som direkt eller indirekt kan komma till skada för Kriminalvården.

Leverantören förbinder sig att vid genomförande av uppdrag använda personal med erforderlig 
kompetens för ändamålet. Leverantörens personal som har kontakt med Kriminalvården ska 
behärska det svenska språket både muntligt och skriftligt, om inte annat särskilt avtalats. I de fall 
Kriminalvården anser att leverantörens personal saknar efterfrågad kompetens eller har uppenbara 
samarbetssvårigheter är leverantören skyldig att utan oskäligt uppehåll ersätta med annan egen 
personal. Om leverantören inte kan tillhandahålla kompetent och lämplig personal kan 
Kriminalvården avsluta uppdraget och göra ett nytt avrop där leverantören inte behöver tillfrågas.

Leverantören ska ha resurser att förmedla avtalade IT-konsulter under den tid avtalet omfattar. 
Sjukdom, annan frånvaro, eller förlust av enskild person får inte medföra att leverantörens 
möjligheter att tillhandahålla för uppdraget kompetenta resurser påverkas negativt.   
  
Leverantörens personal ska inte varit dömd för brott eller haft verkställd kriminalvårdspåföljd under 
de senaste fem (5) åren eller vara föremål för pågående kriminalvårdspåföljd. Detsamma gäller för 
eventuella underleverantörers personal som leverantören samarbetar med.

Leverantören har inte rätt att byta ut personal under pågående uppdrag utan överenskommelse med 
Kriminalvården.

Föreskrifter utfärdade av Kriminalvården ska följas av leverantörens personal vid utförande av arbete 
i Kriminalvårdens lokaler.

Leverantören har fullt arbetsgivaransvar för sig och sin personal. I arbetsgivaransvaret ingår bland 
annat kompetensutveckling och utbildning av personalen.

Leverantören är skyldig att vidta åtgärder för att gällande svenska lagar och regler för svensk 
arbetsrätt följs. Detsamma ska gälla för eventuella underleverantörer som leverantören anlitar för att 
fullgöra avtalet. På begäran av Kriminalvården ska leverantören lämna uppgifter och handlingar som 
krävs för att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras.

1.6 Beställning och leverans

1.6.1 Avrop
Avrop kommer ske löpande under avtalstiden. Målsättningen från Kriminalvårdens sida är att 
planering och tillsättning av uppdrag ska ske med god framförhållning och i samråd med 
leverantören. Leverantören ska ha god överblick över sina resurser, medverka till att uppdrag kan 
tillsättas i stor utsträckning och medverka till att god framförhållning vid planeringen av tillsättning av 
uppdrag säkerställs. 
I vissa fall kan behov uppkomma med kort varsel varför leverantören också ska kunna ha ett flexibelt 
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förhållningssätt till sådana situationer.

1.6.2 Avropsförfrågan
Kriminalvården kommer tillsammans med leverantören planera framtida uppdrag med god 
framförhållning varför leverantören bör ha viss kännedom om kommande avrop innan en formell 
avropsförfrågan skickas från Kriminalvården.

Av avropsförfrågan ska som minst följande framgå:

- Rollbeskrivning enligt avtalet

- Nivåbeskrivning enligt avtalet

- Kort beskrivning av uppdraget

- Huruvida uppdraget kan utföras på distans eller inte

- Tidsuppskattning – hur lång tid avropet ska pågå och eventuell förlängning

- Om Kriminalvården önskar intervjua erbjuden konsult ska detta framgå av avropsförfrågan

- Om Kriminalvården har särskilda önskemål avseende en konsults kompetens eller erfarenhet ska 
detta framgå av avropsförfrågan

- Om Kriminalvården vill ha referenser och/eller CV avseende erbjuden konsult ska detta framgå av 
avropsförfrågan

- Vilken nivå på registerkontroll som ska tillämpas 
 

Ett avrop kan avse en eller flera konsulter. Om det är t.ex. ett större uppdrag ska avropsförfrågan 
innehålla alla de resurser som efterfrågas.

1.6.3 Bekräftelse på mottagen avropsförfrågan
Leverantören ska snabbast möjligt bekräfta att avropet mottagits och att inga otydligheter 
uppmärksammats, dock senast inom 24 timmar räknat helgfri måndag-fredag. Exempel: 
Avropsförfrågan skickas kl. 17 på helgfri fredag – leverantören ska bekräfta senast kl. 17 helgfri 
måndag.

Finns det otydligheter i avropsförfrågan ska leverantören be Kriminalvården om förtydligande 
omgående.

1.6.4 Svar på mottagen avropsförfrågan
Leverantören ska efter bekräftad avropsförfrågan senast inom femton (15) arbetsdagar erbjuda 
Kriminalvården konsulter som uppfyller de krav som följer av avropsförfrågan. Erbjuden 
konsult/erbjudna konsulter ska kunna påbörja aktuellt uppdrag senast två (2) månader efter 
bekräftad avropsförfrågan eller enligt överenskommelse mellan Kriminalvården och leverantören.

1.6.5 Kriminalvårdens accept av erbjuden konsult
Kriminalvården ska efter mottaget svar på avropsförfrågan skyndsamt bestämma om erbjuden 
konsult uppfyller ställda krav, dock senast inom fem (5) arbetsdagar. Under dessa fem (5) 
arbetsdagar ska erbjuden konsult finnas tillgänglig för intervju (om Kriminalvården bedömer att 
intervju är nödvändigt för att bedöma konsultens lämplighet för uppdraget). Under de fem (5) 
arbetsdagarna ska leverantören säkerställa att erbjuden konsult inte bokas in för annat uppdrag som 
kan påverka det avropade uppdraget hos Kriminalvården.
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Om kraven uppfylls ska särskilt avropsavtal tecknas mellan Kriminalvården och leverantören, 
se nedan 1.6.6

Om Kriminalvården bedömer att ställda krav inte är uppfyllda ska avropet anses som ej tillsatt och ny 
avropsförfrågan skickas till den leverantör som är rangordnad som nummer två (2).

Om Kriminalvården sedan tidigare känner till att erbjuden konsult visat samarbetssvårigheter, 
misskötsamhet, inte utfört uppdrag enligt förväntningar eller liknande i tidigare utförda uppdrag kan 
Kriminalvården tacka nej till erbjuden konsult. I dessa fall ska uppdraget anses tillsatt men 
Kriminalvården har rätt att tacka nej till erbjuden konsult. Leverantören ska i detta fall få möjlighet att 
offerera annan konsult - processen börjar i dessa fall om vid punkt 1.6.4 ovan.

1.6.6 Avropsavtal
Kriminalvården upprättar ett avropsavtal inför varje avrops utförande. Mall för avropsavtal ska 
konstrueras i samarbete mellan Kriminalvården och vald leverantör.
 
Av avropsavtalet ska följande information framgå:
 
- Kriminalvårdens kontaktperson för uppdraget
- Vem som ska utföra uppdraget
- Vilken rollbeskrivning och nivå konsulten har
- Särskild kompetens för uppdraget 
- Beskrivning av uppdraget
- Avropets avtalstid med eventuella optioner
- Att säkerhetsskyddsavtal är upprättat i enlighet med Kriminalvårdens krav
 
Avropsavtal får ha slutdatum som senast två (2) år efter ramavtalets slutdatum inklusive eventuell 
förlängning.

1.6.7 Uppdragsstart
Uppdrag ska kunna inledas inom 62 dagar efter det att Kriminalvården gjort skriftligt avrop räknat 
från dag då beställning skickades från Kriminalvården.

1.6.8 Lokaler och utrustning
Leverantören ska kunna erbjuda IT-konsulter som kan arbeta på plats i Kriminalvårdens huvudkontor 
som är beläget i Norrköping i nära anslutning till tågstationen. Vissa uppdrag kommer kunna utföras 
på distans, antingen helt eller delvis. Huruvida ett uppdrag ska utföras helt på distans, delvis på 
distans eller på huvudkontoret i Norrköping ska alltid framgå av Kriminalvårdens avrop. Leverantören 
är ansvarig för att Konsulten har ändamålsenlig utrustning för utförande av Konsulttjänsten utan 
kostnad för Kriminalvården, om inte annat särskilt avtalats. 
Konsulten ska utföra arbete under kontorstid mellan 08:00 - 17:00 om inte annat överenskommits.

Rollen Mobil IT-servicetekniker ska kunna erbjudas på följande orter: Norrköping, Västervik, 
Stockholm, Kalmar, Skänninge, Örebro, Eskilstuna, Salberga, Malmö, Luleå, Gävle, Härnösand, 
Umeå, Göteborg och Tidaholm. Orter kan komma att läggas till eller tas bort under avtalstiden. 
 
För det fall Kunden tillhandahåller Leverantören och Konsulten utrustning, t.ex. datorer, 
programvara, dokumentation och annat för utförande av Konsulttjänsten, så ska dessa endast 
användas enligt Kundens riktlinjer och för att utföra Konsulttjänsten.

1.6.9 Beredskap/jour
Ersättning vid eventuell beredskapstjänstgöring och jourtjänstgöring ska överenskommas mellan 
parterna i varje enskilt fall.

1.6.10 Byte av konsult under pågående uppdrag
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Leverantören har rätt att byta ut konsult under pågående uppdrag om särskilda skäl finns. Exempel 
på särskilda skäl kan vara att en konsult säger upp sig och byter arbetsgivare eller att konsulten blir 
sjukskriven. Om leverantören ska byta ut en konsult ska ersättaren ha likvärdig eller bättre 
kompetens än den befintliga konsulten. Vid eventuellt byte av konsult ska leverantören inte fakturera 
för ersättarens första tio (10) arbetsdagar.

Eventuellt byte av konsult ska genomföras med så lite påverkan på pågående uppdrag som möjligt. 
Detta innebär t.ex. att befintlig konsult ska kunna göra en överlämning till ersättaren av befintliga 
arbetsuppgifter om inte annat överenskommits.

När leverantören initierar byte av konsult ska Kriminalvården godkänna ny konsult i enlighet med 
punkt 1.6.5.

Kriminalvården har rätt att kräva att få konsult utbytt när denne påbörjat uppdraget för 
Kriminalvården om det visar sig att konsulten inte har den kompetens som efterfrågats i 
avropsförfrågan. Byte ska ske omgående till en konsult som uppfyller de krav som ställts i 
avropsförfrågan. Samma förutsättningar gäller vid byte initierat av Kriminalvården som ovan gäller 
för leverantörens initiering.

1.6.11 Kriminalvårdens avbrott
Kriminalvården har rätt att med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid utan angivande av 
skäl säga upp avropsavtal eller del därav såvitt avser icke genomförda delar. Om Kriminalvården 
avbryter pågående avropsavtal utan att avbrottet beror på leverantören ska ersättning utgå för utfört 
arbete. Uppsägningstiden ska i dessa fall vara en (1) månad räknat från det datum då 
Kriminalvården underrättat leverantören om avbrottet. Leverantören har rätt till ersättning under 
uppsägningstiden. Konsulten ska vara tillgänglig för arbetsuppgifter som Kriminalvården anvisar 
under uppsägningstiden och som är hänförliga till Kriminalvårdens IT-verksamhet om Kriminalvården 
så begär.

Om Kriminalvården avbryter pågående avropsavtal på grund av att konsulten visat sig ha bristande 
kompetens i förhållande till avropsförfrågan, samarbetssvårigheter, visat misskötsamhet eller dylikt 
utgår ingen ersättning för utfört arbete.

Kriminalvården äger rätt att avbryta pågående avrop omgående om politiska beslut fattas eller 
organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna för avropets 
fullföljande. I dessa fall utgår ersättning för utfört arbete.

1.6.12 Information avseende leverantörens verksamhet
Leverantören förbinder sig att fortlöpande hålla Kriminalvården underrättad om förändringar i sin 
verksamhet, som i ej obetydlig utsträckning påverkar leverantörens leverans till Kriminalvården. 
Vidare åtar sig leverantören att informera Kriminalvården om förestående förändringar, 
rationaliseringar och förändringar av ägarförhållandena avseende sin verksamhet. 
Kriminalvården åtar sig att informera leverantören om förestående viktigare förändringar inom 
Kriminalvården som kan ha betydelse för leverantörens verksamhet enligt detta avtal.

1.6.13 Felansvar
Om Leverantören brister i att utföra uppdraget enligt Avtalet, eller tillhandahåller ett resultat som 
innehåller fel eller brister i förhållande till Uppdragsbeskrivning eller Avtalet i övrigt, är Leverantören, 
efter Kriminalvårdens reklamation, skyldig att omedelbart vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att 
Leverantören fullgör uppdraget, korrigerar fel eller brister i resultatet, eller i övrigt vidtar rättelse så att 
Avtalet efterlevs.

1.7 Ersättning och fakturering

1.7.1 Ersättning
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Avtalad ersättning är fast och angiven exklusive mervärdesskatt i Bilaga Priser. Inga tillkommande 
kostnader accepteras, om inte parterna skriftligen i förhand överenskommit om annat.

1.7.2 Prisjustering
Priserna gäller fast i två år. Part äger därefter ömsesidig rätt att påkalla prisjustering en gång per år. 
Parts förslag till prisjustering tillställes motparten skriftligen senast tre (3) månader innan avtalsårets 
slut. Begäran om prisjustering som lämnas senare än ovan angiven tidpunkt behöver inte beaktas. 
Som underlag för en eventuell prisförändring ska  SCB:s publicerade Labor Cost Index för 
tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och 
kommunikationsverksamhet) användas. Om indexet upphör att publiceras i en allmänt tillgänglig 
databas, ska parterna komma överens om motsvarande likvärdigt index.

Beräkning av prisförändring utgår utifrån förändring i index mellan basmånad och jämförelsemånad.  
Bastal är K4 2021 vilken jämförs mot samma bastal aktuellt år Följande regleringar görs på 
motsvarande sätt med ett års förskjutning. Beräkningsgrund för prisförändringen ska vara högst 80 
% av det avtalade priset.

Parterna ska vara överens innan prisjustering träder i kraft. Överenskommelse ska omfatta 
prisnivåer och ikraftträdandedatum. Av parterna överenskommen prisförändring ska gälla fast i 
minst ett år.

1.7.3 Ersättning för resor och boende
Ersättning för resa, restid, boendekostnad eller traktamente utgår inte vid resor till och från 
avtalade verksamhetsställen.

Ersättning för övriga resor utgår endast om Kriminalvården skriftligen beordrat dem. För dessa resor 
har leverantören rätt till ersättning för verifierade kostnader. Ersättning utgår i enlighet med 
Skatteverkets vid var tid gällande regler för ersättning av resekostnader. Ersättning för restid eller 
traktamenten för utgår inte såvida inte annat överenskommits på Kriminalvårdens uttryckliga initiativ. 
Leverantören ska beakta relevanta miljöaspekter vid utförande av tjänster. Minimal miljöbelastning 
med hänsyn till mötes- och reseeffektivitet ska alltid eftersträvas när alternativa valmöjligheter finns. 
Även resor i samband med utförande av tjänster ska vara så miljösparande som möjligt och 
genomföras på ett för Kriminalvården kostnad- och tidseffektivt sätt. Vid val av boende ska hänsyn 
till kostnad tas. Om Kriminalvården begär ska distansöverbryggande teknik användas i syfte att 
minska antalet resor.

1.7.4 Fakturering
Fakturering ska ske månadsvis i efterskott efter fullgjord och godkänd leverans. Betalning sker 30 
dagar efter erhållen korrekt faktura. Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller motsvarande får inte 
debiteras. Vid försenad betalning äger leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Villkor 
som anges i fakturan och som inte omfattas av avtalet är inte bindande för Kriminalvården. 
Kriminalvården godkänner endast faktura från leverantören, vilken är den part Kriminalvården 
tecknat avtal med. Faktura från underleverantör godkänns inte.

För Leverantörs fordringar som uppkommit genom detta avtal gäller en preskriptionstid om tolv 
månader räknat från den dag fordringen uppkommit och leverantör haft rätt att fakturera 
Kriminalvården. Efter preskriptionsavbrott gäller en preskriptionstid om tolv månader.

Fakturan ska minst innehålla:

Specifikation om levererad tjänst/produkt.•
Leveransdatum.•
Kriminalvårdens referensperson.•
Kriminalvårdens rekvisitions- / inköpsordernummer.•
Datum för utfärdandet (fakturadatum).•
Ett unikt löpnummer (fakturanummer).•
Avtalets diarienummer.•
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Leverantörens fullständiga adress, organisations- och momsregistreringsnummer, referens och 
telefonnummer.

•

Uppgift om att leverantören innehar F-skattesedel.•
Leverantörens plusgiro, bankgiro eller betalningsadress.•

Fakturering ska ske elektroniskt. För bästa hantering rekommenderar vi att fakturering sker via 
formatet Peppol Bis Billing 3, men vi stödjer även andra äldre format enligt nedan:

EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6, Fulltext)•
cXML•
Svefaktura 1.0•
FINVOICE•
OIO XML•
OIO UBL 2.02•
e2b XML•
Inmatning i kostnadsfri fakturaportal : https://www.proceedo.net/suppliercenter/•

Observera att fakturering ska ske elektroniskt i enlighet med Lag (2018:1277) om elektroniska 
fakturor till följd av offentlig upphandling.

Mer information om fakturering till Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/om-
kriminalvarden/att-gora-affarer-med-kriminalvarden/fakturering-och-e-handel/

I det fall fakturaunderlag inte kan eller bör levereras elektroniskt (ex. färdbiljetter, sekretessunderlag 
etc.) ska dessa insändas enligt överenskommelse.

1.8 Uppföljning och statistik

1.8.1 Uppföljning av avtalet och uppdraget
Uppföljning av avtalet ska ske i enlighet med Bilaga Samverkansmodell. Ingen ersättning lämnas vid 
uppföljning. 

1.8.2 Kontroll under avtalstiden
Kriminalvården har rätt att under avtalstiden kontrollera att leverantören löpande under avtalstiden 
uppfyller kraven gällande t.ex. betalning av skatter och avgifter, företagsregistrering, uteslutning 
enligt 13 kap. LOU, ekonomisk stabilitet, kvalitetssystem, miljö samt uppförandekod som ställdes i 
upphandlingen.

1.8.3 Rapportering
Leverantören ska kostnadsfritt och utan begäran leverera statistik månadsvis över pågående 
uppdrag. Format och innehåll överenskommes mellan Kriminalvården och leverantören inom ramen 
för samverkansmodellen.

1.9 Säkerhet och sekretess

1.9.1 Sekretess
Leverantören ansvarar för att dess personal informeras om och tillämpar den sekretess som gäller 
för Kriminalvården samt i tillämpliga delar följer dess föreskrifter, anvisningar och allmänna råd. 
Sekretess omfattar även uppgifter om Kriminalvårdens inre förhållanden eller andra liknande 
uppgifter som leverantören och dess personal kan få kännedom om i samband med tjänstens 
genomförande.

Kriminalvården ansvarar för att Leverantören får relevant information om sekretess, föreskrifter, 
säkerhet, in- och utpassering och annat av betydelse för utförandet av tjänsten.
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Leverantören ansvarar för att all av denne för tjänsten anlitad personal informeras om och tillämpar 
den sekretess som gäller inom Kriminalvården. Berörd personal hos leverantören kan komma att 
underteckna ett sekretessavtal.

1.9.2 Säkerhetsskyddsavtal och registerkontroll
En förutsättning för att Kriminalvården och Leverantören ska kunna teckna avtalet är att 
Leverantören har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Kriminalvården, se Bilaga 
Säkerhetsskyddsavtal nivå 3. Kopplat till detta säkerhetsskyddsavtal kommer säkerhetsskyddschef 
och vd (eller motsvarande) att register kontrolleras innan ramavtalet vinner laga kraft och kan 
tecknas. I det fall Kriminalvården bedömer att företagsledningen eller anställda hos Leverantören  
kan komma att ta del av uppgifter som på Myndigheten omfattas av sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) och som rör Sveriges säkerhet, så kommer särskilda 
säkerhetsskyddsavtal som motsvarar resp. uppdrag att tecknas. Detta innebär att beroende på 
uppdrag, verksamhetsställe samt dess säkerhetsklassning, kommer säkerhetsskyddsavtal av nivå 
2/3 behöva tecknas.

Leverantören ska tillse och ansvara för att samtliga underleverantörer som anlitas under avtalstiden. 
Underleverantörer ska som huvudregel teckna egna säkerhetsskyddsavtal med Kriminalvården och 
upprätta säkerhetsskyddsinstruktion för varje uppdrag som skickas in till Kriminalvården. 
Leverantören och eventuella underleverantörer ska acceptera samtliga säkerhetsskyddsvillkor utan 
reservationer, ändringar eller tillägg. 

Kriminalvården kan om man så bedömer och när som helst under avtalstiden ändra krav på nivå av 
säkerhetsskyddsavtal. Leverantören ska då teckna ett nytt avtal med den begärda nivån och i 
enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Dessa säkerhetsskyddsavtal återfinns i bifogade dokument:

Säkerhetsskyddsavtal KV nivå 2•
Säkerhetsskyddsavtal KV nivå 3•
Säkerhetsskyddsinstruktion•
Leverantörsutbildning säkerhetsskydd•
Bilaga 1 säkerhetsskyddsavtal KV•

Av bilaga "Säkerhetsskyddsavtal nivå 2/3", avsnitt Säkerhetsskyddsåtgärder, framgår bland annat att 
företaget ska upprätta en säkerhetsskyddsinstruktion. Bilaga "Säkerhetsskyddsinstruktion" är en 
säkerhetsinstruktion som av Kriminalvården bedöms vara av lägsta godkända nivå.

IT-konsulter kan komma att användas för uppdrag inom säkerhetskänslig verksamhet som därmed 
ger tillgång till känsliga och sekretessbelagda uppgifter och detta ställer särskilda krav på IT-
konsulterna. I dessa fall ska IT-konsult förbinda sig att på Kriminalvårdens begäran bli föremål för 
säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt 
säkerhetsskyddsförordningen(2021:955).

Kontrakts giltighet och fortbestånd är villkorat av att ett gällande Säkerhetsskyddsavtal föreligger 
mellan Kriminalvården och leverantören. Leverantören har inte rätt till ersättning i det fall 
Kriminalvården säger upp Kontrakt till följd av att gällande Säkerhetsskyddsavtal saknas. Om det 
förekommer motstridiga uppgifter mellan Säkerhetsskyddsavtal och Kontrakt i övrigt ska 
Säkerhetsskyddsavtal gälla framför Kontrakt och dess bilagor. Säkerhetsskyddsavtal ska inte 
omfatta affärsmässiga villkor som avgifter, viten, betalning, etc. 

En säkerhetsprövning av de personer, hos leverantören och eventuella underleverantörer, som ska 
arbeta med uppdraget görs i samband med avtalstecknande/avrop. 
För mer information om säkerhetsskydd, se www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html

1.9.3 Revision
Leverantören ska acceptera att Kriminalvården har rätt att anlita en oberoende part att utföra revision 
av kvalitet och prissättning av utfört, planerat och föreslaget arbete. Leverantören ska delta i en 
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sådan revision utan att debitera nedlagt arbete. Om revisionen visar att prissättning behöver justeras 
eller utfört arbete behöver kompletteras ska leverantören utföra dessa åtgärder.

1.9.4 Behandling av personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter
Kriminalvården gör bedömningen att personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter som hanteras 
i uppdraget ska anses vara röjda i de fall leverantören eller någon underleverantör till dennes 
uppdrag omfattas av sådan lagstiftning eller rättsakt som ger tredjeland eller andra organisationer 
rätt att utan att internationell rättshjälp anlitats eller annan laglig grund föreligger enligt svensk rätt, 
komma åt personuppgifter eller sekretessreglerad data som ingår i uppdraget, varvid Kriminalvården 
inte kan acceptera en sådan tjänst.

Leverantören garanterar att varken leverantören eller någon underleverantör till dennes uppdrag 
omfattas av den amerikanska lagstiftningen Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD 
Act) eller någon motsvarande rättsakt i annat tredjeland (exempelvis Kina och Indien) som ger 
tredjeland eller andra organisationer rätt att komma åt personuppgifter och sekretessreglerad data 
som hanteras i uppdraget.

Leverantören garanterar att leverantören och samtliga underleverantörer som är delaktiga i 
leverantörens uppdrag behandlar personuppgifter lagrade i system inom EU/ESS eller länder som 
lyder under Dataskyddsförordningen (GDPR) alternativt har en adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 
GDPR och som inte omfattas av nationell lagstiftning som avses i förgående stycke.

1.9.5 Kriminalvårdens behandling av personuppgifter
Leverantören är medveten om och tillåter att Kriminalvården kan komma att vidta åtgärder som 
innebär behandling av personuppgifter avseende leverantörens personal, vilken omfattas av EU:s 
dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). I de fall det krävs samtycke från 
leverantörens personal/konsulter ansvarar leverantören för att inneha sådant samtycke.

Leverantören ska tillämpa dataskyddsprinciperna om inbyggt integritetsskydd som standard i 
utvecklingen av informationssystemet samt tekniska lösningar, vilket innebär att personuppgifterna i 
informationssystemet ska skyddas med lämpliga tekniska skyddsåtgärder utifrån GDPR och annan 
registerlagstiftning.

1.9.6 Identifikation och inpasseringskontroll
All av leverantören anlitad personal ska bära ID-/företagskort för att styrka sin behörighet och vara 
beredda att genomgå sådan särskild inpasseringskontroll som förekommer inom Kriminalvården.

1.10 Ansvar

1.10.1 Myndighetstillstånd, lagar och förordningar
Leverantören ska ansvara för att uppdraget utförs så att det uppfyller vid varje tillfälle tillämpliga och 
gällande, lagar, förordningar och andra offentliga föreskrifter och anvisningar samt av 
tillsynsmyndighet angivna krav vad avser säkerhet, miljö, arbetsmiljö och arbetarskydd.

Leverantören ansvarar för att alla erforderliga tillstånd för verksamheten föreligger och att de villkor 
som uppställts i dessa är uppfyllda. Principalansvaret för all av leverantören anlitad personal ska 
åvila leverantören.

1.10.2 Försäkring
Leverantören ansvarar för att hålla sin verksamhet och sin egendom försäkrad på ett sedvanligt sätt.

Leverantören förbinder sig att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring som täcker leverantörens 
ansvar enligt avtalet. Försäkringen ska gälla under hela avtalstiden samt sex månader efter 
avtalstidens slut.
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Kopia av försäkringsbeviset kan komma att begäras in. Vid begäran från Kriminalvården ska 
leverantören senast fyra veckor efter att begäran framförts uppvisa giltigt försäkringsbevis som 
motsvarar ställda krav.

Om Leverantören inte uppfyller ställda krav gällande försäkring, och rättelse inte sker inom fjorton 
(14) dagar från skriftlig påminnelse från Kriminalvården, äger Kriminalvården rätt att häva avtalet.

1.10.3 Hävning av avtal
Vardera part har rätt att häva avtalet, helt eller i separata delar, om motparten inte fullgör sina 
åtaganden enligt avtalet, och rättelse inte sker inom 30 dagar efter det att part genom meddelande 
sänt en skriftlig erinran, under förutsättning att avtalsbrottet är av betydelse för parten.

Därutöver har vardera part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet, helt eller separata delar, 
under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för parten.

Avtalsbrott av väsentlig betydelse för Kriminalvården är bland annat att:

Erforderliga tillstånd att bedriva verksamheten saknas.•
Villkor i erforderliga tillstånd inte uppfylls.•
Överlåtelse, eller försäljning, av avtalet sker utan Kriminalvårdens skriftliga medgivande.•
Den sekretess som gäller för och inom Kriminalvården inte iakttas av leverantören.•
De regler kring säkerhet som gäller inom Kriminalvården inte iakttas av leverantören.•
Leverantören upprepade gånger i övrigt brister i avtalad tjänst.•

Kriminalvården har även rätt att med omedelbar verkan häva avtalet med leverantören om det 
framkommer omständigheter som skulle medfört att leverantören uteslutits från upphandlingen enligt 
13 kap. LOU.

1.10.4 Information avseende leverantörens verksamhet
Leverantören förbinder sig att fortlöpande hålla Kriminalvården underrättad om förändringar i 
verksamheten, som i ej obetydlig utsträckning påverkar tjänsten eller som i väsentlig mån avviker 
från avtalet.

Vidare åtar sig leverantören att informera Kriminalvården om förestående viktiga förändringar, 
rationaliseringar och förändringar av ägarförhållandena avseende verksamheten.

Kriminalvården åtar sig att informera leverantören om förestående viktiga förändringar inom 
Kriminalvården som kan ha betydelse för leverantörens verksamhet enligt avtalet.

1.10.5 Jäv
IT-konsult kan komma att nekas uppdrag om jäv enligt 11 § förvaltningslagen (1986:223) föreligger, 
eller om IT-konsulten har egna intressen i aktuellt uppdrag.

1.10.6 Immateriella rättigheter
Resultatet av leverantörens uppdrag, såsom dokumentation, program, system, beräkningar, 
konstruktioner, ritningar, modeller, mönster, mediaproduktioner och anvisningar för hantering av 
utrustning är Kriminalvårdens egendom efter avslutat uppdrag och fullgjord betalning. Kriminalvården 
ska vara ensam rättsinnehavare därtill. Det gäller oavsett om resultatet är patenterbart, 
upphovsrättsligt skyddat eller skyddat genom annan s.k. immateriell rätt.

1.10.7 Ansvar vid skada
Part har rätt till ersättning för den skada som uppkommer genom motpartens avtalsbrott, om inte 
motparten visar att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför dennes kontroll.

Leverantören svarar för direkta skador som kan drabba Kriminalvården, klienter eller tredje man på 
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grund av fel eller försummelse eller vårdslöshet hänförlig till leverantören, dess personal eller av 
leverantören anlitad underleverantör. Som skada definieras även avsaknad av F-skattsedel.

1.10.8 Leverantörens skyldigheter vid förnyad upphandling
Vid förnyad upphandling ska leverantören i skälig utsträckning bistå Kriminalvården och eventuell ny 
leverantör med information kring uppdraget utan särskild ersättning gällande uppdragets utförande.

1.10.9 Intrång
Leverantören ansvarar för att denne har erforderliga tillstånd och rättigheter att leverera avtalat 
åtagande. Leverantören ansvarar för att det inte krävs någon ytterligare licens eller ytterligare 
kostnader på grund av leveransen än de som leverantören specificerat och kommunicerat till 
Kriminalvården. Leverantören garanterar att Kriminalvården inte, på grund av leveransen, gör intrång 
i tredje parts immateriella rättigheter. Leverantören åtar sig därför att på egen bekostnad försvara 
Kriminalvården mot krav som riktas mot denne med anledning av leveransen.

Leverantörens åtagande att försvara Kriminalvården mot krav gäller endast om Kriminalvården givit 
leverantören meddelande härom inom skälig tid. Leverantören är inte ansvarig för krav som riktas 
mot Kriminalvården med anledning av intrång som inte härrör från leverantörens leverans eller om 
Kriminalvården inte följt de instruktioner som leverantören lämnat.

1.10.10 Ansvarsbegränsning
Leverantörens skadeståndsansvar ska vara begränsat till direkt skada och begränsat till 10 Mkr per 
skadetillfälle och 20 Mkr per år. Denna begränsning omfattar inte prisavdrag, räntor och viten.

De ansvarsbegränsningar som följer av denna paragraf gäller inte om leverantören har orsakat 
skadan/förlusten genom grov vårdslöshet eller för de fall som avses i avsnitt Intrång. Denna 
ansvarsbegränsning gäller inte heller om leverantören felaktigt behandlat personuppgifter då detta 
regleras i tecknat personuppgiftsbiträdesavtal.

1.11 Avtalsbrott

1.11.1 Skadestånd
Om avtalet upphör på grund av avtalsbrott utgår ersättning jämlikt det positiva kontraktsintresset till 
den skadelidande. Leverantören är i det sammanhanget skyldig att redovisa och härvidlag 
överlämna samtliga i anledning av uppdraget relevanta handlingar.

1.11.2 SLA (Service Level Agreement)
Följande krav gäller för den leverantör som är rangordnad som etta:

Leverantören ska bekräfta alla avropsförfrågningar inom 24 timmar i enlighet med punkt 1.6.3. 
Acceptabel servicenivå är 100 %.

Leverantören ska svara på alla avropsförfrågningar inom 15 arbetsdagar i enlighet med punkt 1.6.4. 
Acceptabel servicenivå är 100 %.

Leverantören ska ha en tillsättningsgrad som är som lägst 90 %. Tillsättningsgraden räknas fram 
genom att dividera antalet avrop som slutar med att konsulten utför uppdrag åt Kriminalvården med 
antalet avropsförfrågningar. Acceptabel servicenivå är 90 %.

Leverantören ska leverera statistik avseende uppfyllnadsgrad av ovanstående servicenivåer till 
Kriminalvården. Statistiken ska levereras på de operativa och taktiska mötena. Slutgiltigt 
utformningen och hur den ska presenteras/levereras överenskommes under implementeringen.

1.11.3 Viten under avtalstiden

2021-12693 IT-konsultpartner - Infrastruktur (rang 2)

Sida 16/19

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
e6

8e
4a

bf
-5

f9
7-

40
e5

-8
ba

c-
49

80
db

8d
30

79



Kriminalvården har rätt till vitesersättning enligt följande förutsättningar: 
 
Om ovanstående servicenivå i punkt 1.11.2 avseende svarstid på avropsförfrågningar ej uppfylls 
har Kriminalvården rätt till vite om 50 000 SEK. 
Om ovanstående servicenivå i punkt 1.11.2 avseende tillsättningsgrad ej uppfylls har Kriminalvården 
rätt till vite om 50 000 SEK. 
 
Om avvikelsen understiger 90 % avseende tillsättningsgraden har Kriminalvården rätt att 
ändra rangordningen mellan leverantörerna. 
 
Viten baseras på de avropsförfrågningar som gjorts per avtalsår. 
 
Administrationsavgift  
Vid debitering av vite utgår även 1500 SEK i administrationsavgift per debitering

1.11.4 Kriminalvårdens uppsägningsrätt
Kriminalvården äger rätt att säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid om en väsentlig 
förändring av Kriminalvårdens organisation vidtagits eller kommer att vidtas och detta väsentligen 
påverkar förutsättningarna för detta avtal. Sådan väsentlig förändring kan utgöras av att ett 
verksamhetsställe avvecklas.

Om Kriminalvårdens behov av tjänsten för ett särskilt objekt på grund av till exempel 
lokalförändringar eller myndighetsbeslut, internt eller externt, upphör helt eller delvis, har 
Kriminalvården rätt att säga upp Avtalet, helt eller delvis, med en månads uppsägningstid.

Utöver eventuella andra uppsägningsgrunder enligt avtalet, har Kriminalvården rätt att med 
omedelbar verkan, och utan något ansvar för Kriminalvården att utge ersättning, säga upp hela eller 
delar av avtalet enligt vad som anges i 17 kap 17§ LOU.

Kriminalvården avgör till vilken tidpunkt avtalet sägs upp, vilken ska vara rimlig med hänsyn till 
Kriminalvårdens behov och eventuell ny upphandling.

1.11.5 Dokumentation och äganderätt
All upphovsrätt som rör exempelvis dokumentation, system, konstruktioner, ritningar, 
mediaproduktioner och anvisningar för hantering av utrustning eller annat material som är ett 
arbetsresultat av vad leverantören genererar specifikt för Kriminalvården tillhör Kriminalvården. Efter 
skriftligt godkännande av Kriminalvården kan leverantören få möjlighet att nyttja materialet i annat 
sammanhang.

Vid avslutat uppdrag ska samtliga dokument, utredningsmaterial, licenser samt övrigt material som 
Kriminalvården tillhandahållit till leverantören för uppdragets fullföljande eller dokument och 
utredningsmaterial som är ett resultat av uppdraget utan ersättning överlämnas till Kriminalvården.

Digital information och dataprogram som tillhandahålls av Kriminalvården för uppdragets 
genomförande är Kriminalvården egendom och får inte användas i andra sammanhang utan 
Kriminalvårdens skriftliga medgivande.

Om leverantören i samråd med Kriminalvården utvecklar något under avtalstiden kan ett separat 
avtal avseende immaterialrätten för detta tecknas mellan parterna.

Leverantörens upparbetade know-how genom uppdrag hos Kriminalvården får nyttjas under 
förutsättning att eventuell sekretess i uppdraget beaktas.

1.12 Övriga villkor

1.12.1 Viljeinriktning
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Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som 
kan tänkas uppkomma till följd av exempelvis ständig utveckling eller förändrade förhållanden. 
Parterna ska sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden 
för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Avtalet bygger på 
ömsesidigt förtroende mellan parterna.

1.12.2 Antidiskrimineringsklausul
Leverantören förbinder sig att vid utförande av avtalet följa tillämplig lag mot diskriminering som 
gäller för denne under avtalstiden.  
Leverantören ska ha ett fortlöpande arbete med aktiva åtgärder och på annat sätt verka för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4-12 §§ diskrimineringslagen (2008:567) samt 
dokumenteras i enlighet med 3 kap. 13-14 §§ diskrimineringslagen.

Leverantören ska på begäran från Kriminalvården inkomma med följande uppgifter och handlingar till 
Kriminalvården 
1) Dokumenterat arbete mot diskriminering enligt diskrimineringslagen eller motsvarande tillämplig 
lag. 
2) Sanningsförsäkran som anger om leverantören eller anställd som leverantören svarar för, vid 
utförande av avtalet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot 
diskriminering enligt tillämplig lag.

Om Leverantören inte inom skälig tid lämnar information i enlighet med kraven avseende 
antidiskriminering eller om Leverantören vid utförandet av Avtalet inte uppfyllt sina skyldigheter 
avseende aktiva åtgärder enligt ovan, ska Leverantören betala vite till Kriminalvården om SEK 2000 
per vecka för varje vecka som påbörjas från det att sju dagar förflutit sedan Leverantören mottog 
underrättelse från Kriminalvården angående detta avtalsbrott till det rättelse påvisats för 
Kriminalvården.

1.12.3 Begränsning av marknadsföringsrätt
Hänvisning till uppdraget eller i övrigt till Kriminalvården i reklam eller marknadsföring får ej göras av 
leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Kriminalvårdens skriftliga godkännande. 
Denna begränsning gäller även efter uppdragets upphörande.

1.12.4 Tillägg eller andra ändringar av avtal
Ändringar eller tillägg till avtalet ska för att vara gällande göras skriftligen och behörigen 
undertecknas av parterna.

1.12.5 Överlåtelse av avtal
Leverantören äger inte rätt att utan Kriminalvårdens i förväg skriftliga medgivande, helt eller delvis 
överlåta, eller sälja, avtalet till tredje part.

1.12.6 Force majeure
Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan 
omständighet som part inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet ska 
part i nödvändig omfattning, vara befriad från detsamma. Föreligger ovannämnda omständigheter 
har Kriminalvården rätt att så länge de består, själv utföra leverantörens åtaganden. Ersättning till 
leverantören reduceras i förhållande till vilken grad denne inte kan fullgöra sina åtaganden. 
Arbetskonflikt som har sin grund i partens brott mot kollektivavtalet får inte åberopas som 
befrielsegrund.

Parterna ska informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av 
denna bestämmelse.
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1.12.7 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande frågor ska i första 
hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan enas inom en månad från 
den dag förhandling påkallades, äger part rätt att hänskjuta frågan för avgörande i svensk domstol 
med tillämpning av svensk lag. Norrköpings Tingsrätt ska vara första instans och alla förhandlingar 
ska ske på svenska.

Även om tvist föreligger ska parterna fullgöra sina avtalsenliga åtaganden till dess Kriminalvården 
annat angivit eller domstol annat meddelat.
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: m5nvQOid9XMgfB3PSLQYzQ

OLA GRANDIN JÖNSSON

2022-06-27 16:09

Serienummer: jOxSDTwdG2/40LKlQI6D/Q

ANN-MARIE ANITA MY MALMBERG

2022-07-04 08:35

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
2022-06-27_1409_Avtal.pdf

Övriga dokument i försändelsen
Prisbilaga Chas.pdf
2022-06-27_1406_Bilaga Kontaktpersoner.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-06-27 14:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-27 14:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-27 14:30 En avisering har skickats till My Malmberg
2022-06-27 14:30 En avisering har skickats till Ola Jönsson
2022-06-27 16:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ola Jönsson
2022-06-27 16:09 OLA GRANDIN JÖNSSON har signerat dokumentet 2022-06-27_1409_Avtal.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

m5nvQOid9XMgfB3PSLQYzQ)
2022-06-27 16:10 Bilagan öppnades av Ola Jönsson
2022-06-27 16:10 Alla dokument har undertecknats av Ola Jönsson
2022-06-27 16:19 Dokumentet öppnades via länken som skickades till My Malmberg
2022-06-27 16:19 Bilagan öppnades av My Malmberg
2022-07-04 08:35 ANN-MARIE ANITA MY MALMBERG har signerat dokumentet 2022-06-27_1409_Avtal.pdf via BankID Sverige (Unikt 

ID: jOxSDTwdG2/40LKlQI6D/Q)
2022-07-04 08:35 Alla dokument har undertecknats av My Malmberg

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Avtalsnamn IT-konsultpartner - 
Infrastruktur (rang 2)


Ref. nr. 2021-12693


Startdatum 2022-06-28
Slutdatum 2024-06-28
Förlängning 2 st förlängningar à 1 år


Avtalsparter


Köpare
Kriminalvården  
2021000225


Säljare
Chas visual management AB  
5567264758


Adress
Kriminalvården 
60180 
NORRKÖPING 
Sverige


Adress
Stubbsundsvägen 11 
13141 
NACKA 
Sverige


Kontaktperson
Linda Högfelt 
011 496 3470 (tel) 
linda.hogfelt@kriminalvarden.se


Kontaktperson
My Malmberg 
+46 (0)8 744 55 49 (tel) 
0704249420 (mob) 
ramavtal@chas.se


1. Avtal


1.1 Avtalsparter och kontaktpersoner
Mellan Kriminalvården, med organisationsnummer 202100-0225 (härefter ”Kriminalvården”) 
och Chas visual management AB med organisationsnummer 5567264758 (härefter ”leverantören”) 
och gemensamt benämnda ”parterna” har följande upphandlingskontrakt härefter ”avtalet” träffats.


1.2 Avtalshandlingar
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Om det förekommer mot varandra stridande 
bestämmelser i dessa handlingar gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder 
annat, i ordning mellan varandra enligt följande:


Säkerhetsskyddsavtal / Verksamhetsskyddsavtal med eventuellt tillhörande bilagor1. 
Skriftliga tillägg och ändringar till avtalet.2. 
Avtalet med bilagor.3. 
Upphandlingsdokument inklusive frågor och svar.4. 
Leverantörens anbud inklusive bilagor.5. 


Observera att beställning och/eller bekräftelse inte får innehålla uppgifter/överenskommelser i strid 
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med dessa avtalshandlingar.


1.3 Avtalstid och förlängning
Avtalet träder i kraft efter båda parters undertecknande och är giltigt i 2 år. Avtalet upphör 
automatiskt att gälla efter avtalstidens slut, om inte förlängning har vidtagits, eller vid den tidigare 
tidpunkt då gränsen för maximalt nyttjande uppnåtts.


Kriminalvården har rätt, men inte skyldighet, att förlänga hela eller delar av avtalet med upp till 24 
månader men med i övrigt oförändrade villkor. Avtalsförlängning kan ske vid flera tillfällen. Total 
avtalstid kan således bli maximalt 4 år. Förlängning ska ske skriftligen och bör ske senast 4 månader 
före avtalstidens utgång.


 Tecknat avtal innebär inte några garantier från Kriminalvården avseende inköpsvolymer.


1.4 Avtalsform
Ramavtal har tecknats med två (2) leverantörer.


Avrop kommer i första hand att ske från den ramavtalsleverantör som ligger först i rangordningen. I 
de fall leverantören inte har resurser att fullgöra sitt åtagande inom den kompetens eller tidsperiod 
som anges av Kriminalvården i samband med avrop kommer Kriminalvården att vända sig till nästa 
ramavtalsleverantör i rangordning. Vid varje avrop ska en skriftlig överenskommelse göras avseende 
omfattning, tidsplan samt återrapportering av uppdraget.


SLA, se punkt 1.11.2, gäller enbart den leverantör som är rangordnad som etta vid var tid.


Om den leverantör som är rangordnad som etta inte uppfyller de krav som framgår av SLA (se punkt 
1.11.2) kan Kriminalvården byta plats på leverantörerna i rangordningen. Utvärdering av SLA görs 
löpande men förändring av rangordning kan ske i samband med varje nytt avtalsår. Beslut om 
förändrad rangordning ska som senast börja gälla en (1) månad efter avslutat avtalsår. Se punkt 
1.11.3 för mer information


1.5 Uppdraget


1.5.1 Omfattning
Avtalet omfattar resurstillsättning och strategiskt partnerskap mellan Leverantören och 
Kriminalvården. Kriminalvården kommer att ha ett ramavtal gällande konsulttjänster 
informationssäkerhet och IT-säkerhetsgranskningar, de konsulttjänsterna omfattas inte av denna 
upphandling


Inom Kriminalvården pågår en digital förändringsresa som ständigt ställer krav på kvalitetshöjningar, 
effektiviseringar och nya sätt att arbeta, samtidigt som ett högt säkerhetstänkande är i konstant 
fokus. För att kunna möta nuvarande och framtida krav längs denna resa finns både ett behov av att 
utveckla vår interna förmåga men även av extern kompetens.


Behovet av extern kompetens sträcker sig från djup spetskompetens inom strategiska områden till 
generell kompetens som t.ex. IT tekniker och utvecklare.


I egenskap av IT-konsultpartner till Kriminalvården förväntas du i stor omfattning bidra till att leverera 
innovativa och effektiva IT-lösningar som utvecklar vår verksamhet, genom att leverera motiverad 
kompetens på ett planerat och flexibelt sätt. Detta förutsätter att konsultpartner och Kriminalvården 
har ett arbetssätt som premierar samarbete, proaktivitet och långsiktighet.


1.5.2 Effektmål
Avtalets Effektmål är baserade på att Konsultpartnern har en egen verksamhet inom de områden 
som konsulter kommer avropas. För att säkerställa kontinuitet och strukturkapital under hela 
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avtalstiden krävs att leverantören bedriver verksamhet i egen regi, med egna anställda, inom 
efterfrågade kompetensområden. Därigenom kommer leverantören även kunna bidra med stöd 
avseende t.ex. bemanning av effektiva och beprövade team, metoder, omvärldsbevakning och 
lösningar.


Andra viktiga faktorer är Konsultpartnerns sammantagna förmåga inom efterfrågat område, 
samarbetet, kontaktvägar och ingångar till ledande aktörerna på IT-marknaden. Genom egna 
strategiska samarbeten med de leverantörer och tillverkare som Kriminalvården har, och kan bli, 
beroende av, kan Konsultpartnern tillföra viktiga erfarenheter, kompetenser och resurser.


Effektmål:


Ett samarbete som medför generellt mervärde inom avropade kompetensområden•
Flexibilitet och enkelhet avseende avrop och tillsättning av roller•
Kostnadseffektivitet•
Anpassad tillgång på kompetens och resurser över tid•


1.5.3 Kriminalvårdens samverkansmodell
I syfte att etablera bra och för båda parter givande samarbeten har Kriminalvården etablerat en 
samverkansmodell. Modellen ger ett strukturerat sätt att samarbeta på olika organisatoriska nivåer 
och inom olika leveranser. Detta sker på tre nivåer, operativ, taktisk och strategisk nivå.


Modellen bemannas i samråd mellan Konsultpartner och Kriminalvården. Det är av yttersta vikt att 
samarbetet fungerar bra på alla nivåer. Kriminalvården förbehåller sig dock rätten att på taktisk och 
operativ nivå byta ut personer som man inte bedömer uppfyller Kriminalvårdens behov. Det är båda 
parters ansvar att samarbetet bedrivs i en öppen, trevlig och ärlig anda.


samverkansmodellen utgör även eskaleringsväg för frågeställningar som behöver hanteras mellan 
Kriminalvården och Konsultpartnern.


Några viktiga principer för samarbetet inom samarbetsmodellen är att:


All samverkan, utöver dagliga kontakter och rena driftsrelaterade eller liknande möten, hanteras 
inom modellen.


•


Samverkansmodell utgör eskalering för samtliga ärenden som rör avtalet och leveransen.•
De olika nivåerna (forumen) bemannas av olika personer.•
Samtliga möten inom modellen protokollförs.•


För ytterligare information, se Bilaga samverkansmodell.


1.5.4 Nivåbeskrivningar
Konsulter avropas på olika nivåer. Nivåerna är som följer:


JUNIOR:


Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuellt område/roll


Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet eller ej vana som konsult


Ledning – kräver arbetsledning


Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter.


NIVÅ 3:


Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll


Erfarenhet – uppnås normalt efter 4-8 års arbete inom aktuellt område/roll, är förebild för andra 
konsulter på lägre nivå.
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Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp


Självständighet – kan arbeta självständigt


NIVÅ 4:


Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll


Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket 
hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.


Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp


Självständighet – mycket stor


NIVÅ 5:


Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område/roll, uppfattas som expert/guru på 
marknaden.


Erfarenhet – (som 4)


Ledning – har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning


Självständighet – mycket stor.


1.5.5 Rollbeskrivningar - IT-Infrastruktur
Nedan följer de olika rollbeskrivningar som avtalats


Efter att avtal tecknats, d.v.s. under avtalstiden ska parterna ha möjlighet att lägga till nya 
rollbeskrivningar för vilka ett återkommande behov uppstått efter att avtal tecknats. Se mer 
information kring detta i avtalsvillkoren.


1.5.5.1 IT-tekniker (operativsystem PC/server)
Området avser arbete med design, implementation, drift, underhåll och felsökning inom området 
generella programvaror och operativsystem för PC och server.


Leverantören skall vara väl insatt i och ha dokumenterad erfarenhet av installationer av generella 
programvaror och därtill hörande frågor på såväl PC som server. Leverantören skall även vara väl 
insatt i och ha god erfarenhet av operativsystem, hårdvara och klustringsteknik.


Konsulttjänster i rollen som IT-tekniker avser arbete med design, implementation, migrering, drift, 
underhåll och felsökning huvudsakligen inom områden specificerade nedan. Områdena och deras 
innehåll kommer utvecklas under avtalstiden men nedan beskrivs områden och behov utifrån 
produkter och lösningar som används idag.


-VDI 
Initialt avses huvudsakligen kompetens gällande följande Citrixprodukter: 


Netscaler•
XenApp•
XenDesktop•
XenMobile•
XenServer•


 
- Serverinfrastruktur med tillhörande hårdvarunära mjukvara 
- Tunna klienter med tillhörande infrastruktur och tillhörande mjukvara 
- Antiviruslösningar och säkerhetsprodukter (initialt avses huvudsakligen kompetens avseende 
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lösningar från McAfee) 
- Microsoft


Active Directory•
APP-V•
Exchange•
Klientoperativsystem•
MIM•
SCCM•
SCOM•
Serveroperativsystem•
Skype for Business•
SQL Server•


 
- Microsoft säkerhetsprodukter (t.ex. Security Baseline, Advanced Threat Analytics) 
- Microsoftbaserad PKI 
- VMware vCloud Suite 
- Smarta kort


1.5.5.2 Nätverkstekniker
Nätverkstekniker ska arbeta ska arbeta med konfiguration och underhåll av LAN, WAN, 
Brandväggar, samt trådlösa nät.


Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta i en större nätverksmiljö. Konsulten ska ha kompetens 
inom routing, Brandväggslösningar, switching i datacenter och i accessnät samt kompetens inom 
området trådlösa nätverk.


Vi ser även behov av kunskap inom SDWAN.


Huvudsakligen kompetens inom följande av Kriminalvården använda produkter:


Cisco routing•
Brandväggslösningar från CheckPoint•
Switiching i både Aruba och Cisco•
Trådlösa nätverk med VLC och Cisco•


1.5.5.3 IT-säkerhetskonsult
Uppdragen innebär arbete med utveckling och införande av framtagna tekniska säkerhetslösningar 
och regelverk inom områden som t.ex. behörighetskontrollsystem, PKI, digitala signaturer, 
logghantering, säkerhetsanalyser, brandväggar och antiviruslösningar.


Konsulten skall arbeta med design, implementation, drift, underhåll och felsökning inom följande 
områden:


IT-system och IT-beroende verksamheter•
datorkommunikation och virusdetektering•
behörighetskontroll, skyddad datalagring, kommunikation, elektronisk signering samt PKI-
lösningar mm


•


patchhantering och skydd mot skadlig kod•
säkerhet i webbtjänster•
brandväggslösningar och andra intrångsskyddssystem•
kryptering•


1.5.5.4 Teknisk projektledning
Den tekniska projektledaren leder och ansvarar för det tekniska arbetet i, ett i tid och omfattning 
avgränsat uppdrag, ett projekt. I arbetet ingår att utarbeta tidsplaner, bemanna projektet med teknisk 
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kompetens, ta beslut och följa upp tekniska frågor i projektet. Den tekniska projektledaren ska, 
förutom att ha kunskap om den teknik som projekt innefattar, även ha vetskap om olika 
utvecklingsmetoder och andra arbetssätt i ett tekniskt utvecklingsprojekt.


1.5.5.5 Infrastrukturarkitekt
Ansvarar för att framtagen systemteknisk lösning är förankrad i de krav som ställs på utveckling och 
drift gällande både programvara och hårdvara såväl på klientsidan som på serversidan. Ser till att 
valda tekniska lösningar resulterar i en implementering av ett system som svarar upp mot ställda 
krav samt att valda lösningar ansluter sig till val av systemarkitektur. Ansvarar således för den 
övergripande arkitekturen, Samverkar med lösningsarkitekter för att skapa ett sammanhållet IT-
landskap i enlighet med gällande principer, IT-Infrastrukturarkitekt säkerställer att de IT-
Säkerhetsmässiga kraven implementeras på ett relevant sätt. Definierar också arkitekturmönster och 
modelleringsregler för analys och design, samt utvecklar i förekommande fall riktlinjer för design och 
konstruktion. Har god kunskap om de involverade systemen och de aktuella 
utvecklingsplattformarna.


Rollen IT-Infrastrukturarkitekt arbetar med att strukturera, dokumentera och föreslå den infrastruktur 
som matchar organisationens behov. Är inblandad i de flesta IT-relaterade projekt men jobbar även 
med löpande drift, förbättringar, designar och optimerar de möjliggörande IT-
infrastrukturkomponenterna.


Rollen som teknisk arkitekt arbetar på samma sätt som IT-Infrastrukturarkitekten, dock inom ett 
avgränsat område såsom IT-arbetsplats, kommunikation, server och lagring m.m.


Leverantören skall vara väl insatt i och ha dokumenterad erfarenhet av teknisk IT-säkerhet.


Leverantören skall vara väl insatt i och ha stor erfarenhet av aktuella standarder på området som 
ISO/IEC 27001 respektive 27002 samt BITS och BITS+.


1.5.5.6 Förvaltningsledare IT
Leder och ansvarar för IT-nära verksamheten i ett IKT-förvaltningsobjekt. I arbetet ingår planering 
och realisering av förvaltningsplanen inklusive uppföljning och rapportering. Kriminalvården arbetar 
med portföljsstyrning som bland annat bygger på PM3.


1.5.5.7 Mobil IT-servicetekniker
Mobila IT-servicetekniker bidrar till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten. Detta 
genom att agera lokalt IT-stöd. Med stort fokus på kundservice och kundnöjdhet. Krav under punkt 
2.5.5.1.1 IT-tekniker (operativsystem PC/server) ska uppfyllas.


Teknikerna är mobila inom sina olika geografiska ansvarsområden med följande 16 utgångsorter: 
Örebro, Sala, Eskilstuna, Malmö, Luleå, Umeå, Härnösand, Gävle, Göteborg, Tidaholm, Mariestad, 
Kalmar, Västervik, Skänninge, Stockholm, Norrköping.


B-körkort är ett krav.


1.5.6 Kontaktperson
Leverantören ska under hela avtalsperioden tillhandahålla en (1) kontaktperson som kommer att 
agera direkt mot Kriminalvården.
 
Kontaktpersonen ska stödja Kriminalvårdens beställare med att hitta lämpliga konsulter samt 
förmedla dem. Kontaktpersonen ska ha minst tre (3) års erfarenhet av förmedling av IT-
konsulttjänster.
 
Vid byte av kontaktperson förmedlas cv till Kriminalvården för att säkerställa uppfyllt krav.
 
Leverantören ska ha en förstärkningsresurs som kan "täcka upp" vid exempelvis sjukdom, semester 


2021-12693 IT-konsultpartner - Infrastruktur (rang 2)


Sida 6/19







etc. Förstärkningsresursens erfarenhet ska minst motsvara angiven kontaktpersons erfarenhet.


1.5.7 Underleverantör
Eventuella underleverantörer ska skriftligen godkännas av Kriminalvården. Kriminalvården 
garanterar inte att underleverantör kommer att godkännas. Kriminalvården kan komma att begära in 
kopia av samarbetsavtal, skriftligt åtagande eller liknande handling där det framgår att 
underleverantören har åtagit sig att ställa resurser och kapacitet till leverantörens förfogande för 
fullgörande av uppdraget hos Kriminalvården. Handlingen ska vara undertecknad av behörig 
företrädare för underleverantören. Leverantören ansvarar för underleverantörs åtagande såsom för 
sitt eget i enlighet med avtalet.


1.5.8 Leverantörens personal
Leverantören ska utföra uppdraget i enlighet med god yrkessed.


Leverantören eller dennes personal har inte rätt att utnyttja information och dylikt på ett sådant sätt 
som direkt eller indirekt kan komma till skada för Kriminalvården.


Leverantören förbinder sig att vid genomförande av uppdrag använda personal med erforderlig 
kompetens för ändamålet. Leverantörens personal som har kontakt med Kriminalvården ska 
behärska det svenska språket både muntligt och skriftligt, om inte annat särskilt avtalats. I de fall 
Kriminalvården anser att leverantörens personal saknar efterfrågad kompetens eller har uppenbara 
samarbetssvårigheter är leverantören skyldig att utan oskäligt uppehåll ersätta med annan egen 
personal. Om leverantören inte kan tillhandahålla kompetent och lämplig personal kan 
Kriminalvården avsluta uppdraget och göra ett nytt avrop där leverantören inte behöver tillfrågas.


Leverantören ska ha resurser att förmedla avtalade IT-konsulter under den tid avtalet omfattar. 
Sjukdom, annan frånvaro, eller förlust av enskild person får inte medföra att leverantörens 
möjligheter att tillhandahålla för uppdraget kompetenta resurser påverkas negativt.   
  
Leverantörens personal ska inte varit dömd för brott eller haft verkställd kriminalvårdspåföljd under 
de senaste fem (5) åren eller vara föremål för pågående kriminalvårdspåföljd. Detsamma gäller för 
eventuella underleverantörers personal som leverantören samarbetar med.


Leverantören har inte rätt att byta ut personal under pågående uppdrag utan överenskommelse med 
Kriminalvården.


Föreskrifter utfärdade av Kriminalvården ska följas av leverantörens personal vid utförande av arbete 
i Kriminalvårdens lokaler.


Leverantören har fullt arbetsgivaransvar för sig och sin personal. I arbetsgivaransvaret ingår bland 
annat kompetensutveckling och utbildning av personalen.


Leverantören är skyldig att vidta åtgärder för att gällande svenska lagar och regler för svensk 
arbetsrätt följs. Detsamma ska gälla för eventuella underleverantörer som leverantören anlitar för att 
fullgöra avtalet. På begäran av Kriminalvården ska leverantören lämna uppgifter och handlingar som 
krävs för att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras.


1.6 Beställning och leverans


1.6.1 Avrop
Avrop kommer ske löpande under avtalstiden. Målsättningen från Kriminalvårdens sida är att 
planering och tillsättning av uppdrag ska ske med god framförhållning och i samråd med 
leverantören. Leverantören ska ha god överblick över sina resurser, medverka till att uppdrag kan 
tillsättas i stor utsträckning och medverka till att god framförhållning vid planeringen av tillsättning av 
uppdrag säkerställs. 
I vissa fall kan behov uppkomma med kort varsel varför leverantören också ska kunna ha ett flexibelt 
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förhållningssätt till sådana situationer.


1.6.2 Avropsförfrågan
Kriminalvården kommer tillsammans med leverantören planera framtida uppdrag med god 
framförhållning varför leverantören bör ha viss kännedom om kommande avrop innan en formell 
avropsförfrågan skickas från Kriminalvården.


Av avropsförfrågan ska som minst följande framgå:


- Rollbeskrivning enligt avtalet


- Nivåbeskrivning enligt avtalet


- Kort beskrivning av uppdraget


- Huruvida uppdraget kan utföras på distans eller inte


- Tidsuppskattning – hur lång tid avropet ska pågå och eventuell förlängning


- Om Kriminalvården önskar intervjua erbjuden konsult ska detta framgå av avropsförfrågan


- Om Kriminalvården har särskilda önskemål avseende en konsults kompetens eller erfarenhet ska 
detta framgå av avropsförfrågan


- Om Kriminalvården vill ha referenser och/eller CV avseende erbjuden konsult ska detta framgå av 
avropsförfrågan


- Vilken nivå på registerkontroll som ska tillämpas 
 


Ett avrop kan avse en eller flera konsulter. Om det är t.ex. ett större uppdrag ska avropsförfrågan 
innehålla alla de resurser som efterfrågas.


1.6.3 Bekräftelse på mottagen avropsförfrågan
Leverantören ska snabbast möjligt bekräfta att avropet mottagits och att inga otydligheter 
uppmärksammats, dock senast inom 24 timmar räknat helgfri måndag-fredag. Exempel: 
Avropsförfrågan skickas kl. 17 på helgfri fredag – leverantören ska bekräfta senast kl. 17 helgfri 
måndag.


Finns det otydligheter i avropsförfrågan ska leverantören be Kriminalvården om förtydligande 
omgående.


1.6.4 Svar på mottagen avropsförfrågan
Leverantören ska efter bekräftad avropsförfrågan senast inom femton (15) arbetsdagar erbjuda 
Kriminalvården konsulter som uppfyller de krav som följer av avropsförfrågan. Erbjuden 
konsult/erbjudna konsulter ska kunna påbörja aktuellt uppdrag senast två (2) månader efter 
bekräftad avropsförfrågan eller enligt överenskommelse mellan Kriminalvården och leverantören.


1.6.5 Kriminalvårdens accept av erbjuden konsult
Kriminalvården ska efter mottaget svar på avropsförfrågan skyndsamt bestämma om erbjuden 
konsult uppfyller ställda krav, dock senast inom fem (5) arbetsdagar. Under dessa fem (5) 
arbetsdagar ska erbjuden konsult finnas tillgänglig för intervju (om Kriminalvården bedömer att 
intervju är nödvändigt för att bedöma konsultens lämplighet för uppdraget). Under de fem (5) 
arbetsdagarna ska leverantören säkerställa att erbjuden konsult inte bokas in för annat uppdrag som 
kan påverka det avropade uppdraget hos Kriminalvården.
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Om kraven uppfylls ska särskilt avropsavtal tecknas mellan Kriminalvården och leverantören, 
se nedan 1.6.6


Om Kriminalvården bedömer att ställda krav inte är uppfyllda ska avropet anses som ej tillsatt och ny 
avropsförfrågan skickas till den leverantör som är rangordnad som nummer två (2).


Om Kriminalvården sedan tidigare känner till att erbjuden konsult visat samarbetssvårigheter, 
misskötsamhet, inte utfört uppdrag enligt förväntningar eller liknande i tidigare utförda uppdrag kan 
Kriminalvården tacka nej till erbjuden konsult. I dessa fall ska uppdraget anses tillsatt men 
Kriminalvården har rätt att tacka nej till erbjuden konsult. Leverantören ska i detta fall få möjlighet att 
offerera annan konsult - processen börjar i dessa fall om vid punkt 1.6.4 ovan.


1.6.6 Avropsavtal
Kriminalvården upprättar ett avropsavtal inför varje avrops utförande. Mall för avropsavtal ska 
konstrueras i samarbete mellan Kriminalvården och vald leverantör.
 
Av avropsavtalet ska följande information framgå:
 
- Kriminalvårdens kontaktperson för uppdraget
- Vem som ska utföra uppdraget
- Vilken rollbeskrivning och nivå konsulten har
- Särskild kompetens för uppdraget 
- Beskrivning av uppdraget
- Avropets avtalstid med eventuella optioner
- Att säkerhetsskyddsavtal är upprättat i enlighet med Kriminalvårdens krav
 
Avropsavtal får ha slutdatum som senast två (2) år efter ramavtalets slutdatum inklusive eventuell 
förlängning.


1.6.7 Uppdragsstart
Uppdrag ska kunna inledas inom 62 dagar efter det att Kriminalvården gjort skriftligt avrop räknat 
från dag då beställning skickades från Kriminalvården.


1.6.8 Lokaler och utrustning
Leverantören ska kunna erbjuda IT-konsulter som kan arbeta på plats i Kriminalvårdens huvudkontor 
som är beläget i Norrköping i nära anslutning till tågstationen. Vissa uppdrag kommer kunna utföras 
på distans, antingen helt eller delvis. Huruvida ett uppdrag ska utföras helt på distans, delvis på 
distans eller på huvudkontoret i Norrköping ska alltid framgå av Kriminalvårdens avrop. Leverantören 
är ansvarig för att Konsulten har ändamålsenlig utrustning för utförande av Konsulttjänsten utan 
kostnad för Kriminalvården, om inte annat särskilt avtalats. 
Konsulten ska utföra arbete under kontorstid mellan 08:00 - 17:00 om inte annat överenskommits.


Rollen Mobil IT-servicetekniker ska kunna erbjudas på följande orter: Norrköping, Västervik, 
Stockholm, Kalmar, Skänninge, Örebro, Eskilstuna, Salberga, Malmö, Luleå, Gävle, Härnösand, 
Umeå, Göteborg och Tidaholm. Orter kan komma att läggas till eller tas bort under avtalstiden. 
 
För det fall Kunden tillhandahåller Leverantören och Konsulten utrustning, t.ex. datorer, 
programvara, dokumentation och annat för utförande av Konsulttjänsten, så ska dessa endast 
användas enligt Kundens riktlinjer och för att utföra Konsulttjänsten.


1.6.9 Beredskap/jour
Ersättning vid eventuell beredskapstjänstgöring och jourtjänstgöring ska överenskommas mellan 
parterna i varje enskilt fall.


1.6.10 Byte av konsult under pågående uppdrag
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Leverantören har rätt att byta ut konsult under pågående uppdrag om särskilda skäl finns. Exempel 
på särskilda skäl kan vara att en konsult säger upp sig och byter arbetsgivare eller att konsulten blir 
sjukskriven. Om leverantören ska byta ut en konsult ska ersättaren ha likvärdig eller bättre 
kompetens än den befintliga konsulten. Vid eventuellt byte av konsult ska leverantören inte fakturera 
för ersättarens första tio (10) arbetsdagar.


Eventuellt byte av konsult ska genomföras med så lite påverkan på pågående uppdrag som möjligt. 
Detta innebär t.ex. att befintlig konsult ska kunna göra en överlämning till ersättaren av befintliga 
arbetsuppgifter om inte annat överenskommits.


När leverantören initierar byte av konsult ska Kriminalvården godkänna ny konsult i enlighet med 
punkt 1.6.5.


Kriminalvården har rätt att kräva att få konsult utbytt när denne påbörjat uppdraget för 
Kriminalvården om det visar sig att konsulten inte har den kompetens som efterfrågats i 
avropsförfrågan. Byte ska ske omgående till en konsult som uppfyller de krav som ställts i 
avropsförfrågan. Samma förutsättningar gäller vid byte initierat av Kriminalvården som ovan gäller 
för leverantörens initiering.


1.6.11 Kriminalvårdens avbrott
Kriminalvården har rätt att med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid utan angivande av 
skäl säga upp avropsavtal eller del därav såvitt avser icke genomförda delar. Om Kriminalvården 
avbryter pågående avropsavtal utan att avbrottet beror på leverantören ska ersättning utgå för utfört 
arbete. Uppsägningstiden ska i dessa fall vara en (1) månad räknat från det datum då 
Kriminalvården underrättat leverantören om avbrottet. Leverantören har rätt till ersättning under 
uppsägningstiden. Konsulten ska vara tillgänglig för arbetsuppgifter som Kriminalvården anvisar 
under uppsägningstiden och som är hänförliga till Kriminalvårdens IT-verksamhet om Kriminalvården 
så begär.


Om Kriminalvården avbryter pågående avropsavtal på grund av att konsulten visat sig ha bristande 
kompetens i förhållande till avropsförfrågan, samarbetssvårigheter, visat misskötsamhet eller dylikt 
utgår ingen ersättning för utfört arbete.


Kriminalvården äger rätt att avbryta pågående avrop omgående om politiska beslut fattas eller 
organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna för avropets 
fullföljande. I dessa fall utgår ersättning för utfört arbete.


1.6.12 Information avseende leverantörens verksamhet
Leverantören förbinder sig att fortlöpande hålla Kriminalvården underrättad om förändringar i sin 
verksamhet, som i ej obetydlig utsträckning påverkar leverantörens leverans till Kriminalvården. 
Vidare åtar sig leverantören att informera Kriminalvården om förestående förändringar, 
rationaliseringar och förändringar av ägarförhållandena avseende sin verksamhet. 
Kriminalvården åtar sig att informera leverantören om förestående viktigare förändringar inom 
Kriminalvården som kan ha betydelse för leverantörens verksamhet enligt detta avtal.


1.6.13 Felansvar
Om Leverantören brister i att utföra uppdraget enligt Avtalet, eller tillhandahåller ett resultat som 
innehåller fel eller brister i förhållande till Uppdragsbeskrivning eller Avtalet i övrigt, är Leverantören, 
efter Kriminalvårdens reklamation, skyldig att omedelbart vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att 
Leverantören fullgör uppdraget, korrigerar fel eller brister i resultatet, eller i övrigt vidtar rättelse så att 
Avtalet efterlevs.


1.7 Ersättning och fakturering


1.7.1 Ersättning
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Avtalad ersättning är fast och angiven exklusive mervärdesskatt i Bilaga Priser. Inga tillkommande 
kostnader accepteras, om inte parterna skriftligen i förhand överenskommit om annat.


1.7.2 Prisjustering
Priserna gäller fast i två år. Part äger därefter ömsesidig rätt att påkalla prisjustering en gång per år. 
Parts förslag till prisjustering tillställes motparten skriftligen senast tre (3) månader innan avtalsårets 
slut. Begäran om prisjustering som lämnas senare än ovan angiven tidpunkt behöver inte beaktas. 
Som underlag för en eventuell prisförändring ska  SCB:s publicerade Labor Cost Index för 
tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och 
kommunikationsverksamhet) användas. Om indexet upphör att publiceras i en allmänt tillgänglig 
databas, ska parterna komma överens om motsvarande likvärdigt index.


Beräkning av prisförändring utgår utifrån förändring i index mellan basmånad och jämförelsemånad.  
Bastal är K4 2021 vilken jämförs mot samma bastal aktuellt år Följande regleringar görs på 
motsvarande sätt med ett års förskjutning. Beräkningsgrund för prisförändringen ska vara högst 80 
% av det avtalade priset.


Parterna ska vara överens innan prisjustering träder i kraft. Överenskommelse ska omfatta 
prisnivåer och ikraftträdandedatum. Av parterna överenskommen prisförändring ska gälla fast i 
minst ett år.


1.7.3 Ersättning för resor och boende
Ersättning för resa, restid, boendekostnad eller traktamente utgår inte vid resor till och från 
avtalade verksamhetsställen.


Ersättning för övriga resor utgår endast om Kriminalvården skriftligen beordrat dem. För dessa resor 
har leverantören rätt till ersättning för verifierade kostnader. Ersättning utgår i enlighet med 
Skatteverkets vid var tid gällande regler för ersättning av resekostnader. Ersättning för restid eller 
traktamenten för utgår inte såvida inte annat överenskommits på Kriminalvårdens uttryckliga initiativ. 
Leverantören ska beakta relevanta miljöaspekter vid utförande av tjänster. Minimal miljöbelastning 
med hänsyn till mötes- och reseeffektivitet ska alltid eftersträvas när alternativa valmöjligheter finns. 
Även resor i samband med utförande av tjänster ska vara så miljösparande som möjligt och 
genomföras på ett för Kriminalvården kostnad- och tidseffektivt sätt. Vid val av boende ska hänsyn 
till kostnad tas. Om Kriminalvården begär ska distansöverbryggande teknik användas i syfte att 
minska antalet resor.


1.7.4 Fakturering
Fakturering ska ske månadsvis i efterskott efter fullgjord och godkänd leverans. Betalning sker 30 
dagar efter erhållen korrekt faktura. Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller motsvarande får inte 
debiteras. Vid försenad betalning äger leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Villkor 
som anges i fakturan och som inte omfattas av avtalet är inte bindande för Kriminalvården. 
Kriminalvården godkänner endast faktura från leverantören, vilken är den part Kriminalvården 
tecknat avtal med. Faktura från underleverantör godkänns inte.


För Leverantörs fordringar som uppkommit genom detta avtal gäller en preskriptionstid om tolv 
månader räknat från den dag fordringen uppkommit och leverantör haft rätt att fakturera 
Kriminalvården. Efter preskriptionsavbrott gäller en preskriptionstid om tolv månader.


Fakturan ska minst innehålla:


Specifikation om levererad tjänst/produkt.•
Leveransdatum.•
Kriminalvårdens referensperson.•
Kriminalvårdens rekvisitions- / inköpsordernummer.•
Datum för utfärdandet (fakturadatum).•
Ett unikt löpnummer (fakturanummer).•
Avtalets diarienummer.•
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Leverantörens fullständiga adress, organisations- och momsregistreringsnummer, referens och 
telefonnummer.


•


Uppgift om att leverantören innehar F-skattesedel.•
Leverantörens plusgiro, bankgiro eller betalningsadress.•


Fakturering ska ske elektroniskt. För bästa hantering rekommenderar vi att fakturering sker via 
formatet Peppol Bis Billing 3, men vi stödjer även andra äldre format enligt nedan:


EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6, Fulltext)•
cXML•
Svefaktura 1.0•
FINVOICE•
OIO XML•
OIO UBL 2.02•
e2b XML•
Inmatning i kostnadsfri fakturaportal : https://www.proceedo.net/suppliercenter/•


Observera att fakturering ska ske elektroniskt i enlighet med Lag (2018:1277) om elektroniska 
fakturor till följd av offentlig upphandling.


Mer information om fakturering till Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/om-
kriminalvarden/att-gora-affarer-med-kriminalvarden/fakturering-och-e-handel/


I det fall fakturaunderlag inte kan eller bör levereras elektroniskt (ex. färdbiljetter, sekretessunderlag 
etc.) ska dessa insändas enligt överenskommelse.


1.8 Uppföljning och statistik


1.8.1 Uppföljning av avtalet och uppdraget
Uppföljning av avtalet ska ske i enlighet med Bilaga Samverkansmodell. Ingen ersättning lämnas vid 
uppföljning. 


1.8.2 Kontroll under avtalstiden
Kriminalvården har rätt att under avtalstiden kontrollera att leverantören löpande under avtalstiden 
uppfyller kraven gällande t.ex. betalning av skatter och avgifter, företagsregistrering, uteslutning 
enligt 13 kap. LOU, ekonomisk stabilitet, kvalitetssystem, miljö samt uppförandekod som ställdes i 
upphandlingen.


1.8.3 Rapportering
Leverantören ska kostnadsfritt och utan begäran leverera statistik månadsvis över pågående 
uppdrag. Format och innehåll överenskommes mellan Kriminalvården och leverantören inom ramen 
för samverkansmodellen.


1.9 Säkerhet och sekretess


1.9.1 Sekretess
Leverantören ansvarar för att dess personal informeras om och tillämpar den sekretess som gäller 
för Kriminalvården samt i tillämpliga delar följer dess föreskrifter, anvisningar och allmänna råd. 
Sekretess omfattar även uppgifter om Kriminalvårdens inre förhållanden eller andra liknande 
uppgifter som leverantören och dess personal kan få kännedom om i samband med tjänstens 
genomförande.


Kriminalvården ansvarar för att Leverantören får relevant information om sekretess, föreskrifter, 
säkerhet, in- och utpassering och annat av betydelse för utförandet av tjänsten.
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Leverantören ansvarar för att all av denne för tjänsten anlitad personal informeras om och tillämpar 
den sekretess som gäller inom Kriminalvården. Berörd personal hos leverantören kan komma att 
underteckna ett sekretessavtal.


1.9.2 Säkerhetsskyddsavtal och registerkontroll
En förutsättning för att Kriminalvården och Leverantören ska kunna teckna avtalet är att 
Leverantören har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Kriminalvården, se Bilaga 
Säkerhetsskyddsavtal nivå 3. Kopplat till detta säkerhetsskyddsavtal kommer säkerhetsskyddschef 
och vd (eller motsvarande) att register kontrolleras innan ramavtalet vinner laga kraft och kan 
tecknas. I det fall Kriminalvården bedömer att företagsledningen eller anställda hos Leverantören  
kan komma att ta del av uppgifter som på Myndigheten omfattas av sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) och som rör Sveriges säkerhet, så kommer särskilda 
säkerhetsskyddsavtal som motsvarar resp. uppdrag att tecknas. Detta innebär att beroende på 
uppdrag, verksamhetsställe samt dess säkerhetsklassning, kommer säkerhetsskyddsavtal av nivå 
2/3 behöva tecknas.


Leverantören ska tillse och ansvara för att samtliga underleverantörer som anlitas under avtalstiden. 
Underleverantörer ska som huvudregel teckna egna säkerhetsskyddsavtal med Kriminalvården och 
upprätta säkerhetsskyddsinstruktion för varje uppdrag som skickas in till Kriminalvården. 
Leverantören och eventuella underleverantörer ska acceptera samtliga säkerhetsskyddsvillkor utan 
reservationer, ändringar eller tillägg. 


Kriminalvården kan om man så bedömer och när som helst under avtalstiden ändra krav på nivå av 
säkerhetsskyddsavtal. Leverantören ska då teckna ett nytt avtal med den begärda nivån och i 
enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).


Dessa säkerhetsskyddsavtal återfinns i bifogade dokument:


Säkerhetsskyddsavtal KV nivå 2•
Säkerhetsskyddsavtal KV nivå 3•
Säkerhetsskyddsinstruktion•
Leverantörsutbildning säkerhetsskydd•
Bilaga 1 säkerhetsskyddsavtal KV•


Av bilaga "Säkerhetsskyddsavtal nivå 2/3", avsnitt Säkerhetsskyddsåtgärder, framgår bland annat att 
företaget ska upprätta en säkerhetsskyddsinstruktion. Bilaga "Säkerhetsskyddsinstruktion" är en 
säkerhetsinstruktion som av Kriminalvården bedöms vara av lägsta godkända nivå.


IT-konsulter kan komma att användas för uppdrag inom säkerhetskänslig verksamhet som därmed 
ger tillgång till känsliga och sekretessbelagda uppgifter och detta ställer särskilda krav på IT-
konsulterna. I dessa fall ska IT-konsult förbinda sig att på Kriminalvårdens begäran bli föremål för 
säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt 
säkerhetsskyddsförordningen(2021:955).


Kontrakts giltighet och fortbestånd är villkorat av att ett gällande Säkerhetsskyddsavtal föreligger 
mellan Kriminalvården och leverantören. Leverantören har inte rätt till ersättning i det fall 
Kriminalvården säger upp Kontrakt till följd av att gällande Säkerhetsskyddsavtal saknas. Om det 
förekommer motstridiga uppgifter mellan Säkerhetsskyddsavtal och Kontrakt i övrigt ska 
Säkerhetsskyddsavtal gälla framför Kontrakt och dess bilagor. Säkerhetsskyddsavtal ska inte 
omfatta affärsmässiga villkor som avgifter, viten, betalning, etc. 


En säkerhetsprövning av de personer, hos leverantören och eventuella underleverantörer, som ska 
arbeta med uppdraget görs i samband med avtalstecknande/avrop. 
För mer information om säkerhetsskydd, se www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html


1.9.3 Revision
Leverantören ska acceptera att Kriminalvården har rätt att anlita en oberoende part att utföra revision 
av kvalitet och prissättning av utfört, planerat och föreslaget arbete. Leverantören ska delta i en 
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sådan revision utan att debitera nedlagt arbete. Om revisionen visar att prissättning behöver justeras 
eller utfört arbete behöver kompletteras ska leverantören utföra dessa åtgärder.


1.9.4 Behandling av personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter
Kriminalvården gör bedömningen att personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter som hanteras 
i uppdraget ska anses vara röjda i de fall leverantören eller någon underleverantör till dennes 
uppdrag omfattas av sådan lagstiftning eller rättsakt som ger tredjeland eller andra organisationer 
rätt att utan att internationell rättshjälp anlitats eller annan laglig grund föreligger enligt svensk rätt, 
komma åt personuppgifter eller sekretessreglerad data som ingår i uppdraget, varvid Kriminalvården 
inte kan acceptera en sådan tjänst.


Leverantören garanterar att varken leverantören eller någon underleverantör till dennes uppdrag 
omfattas av den amerikanska lagstiftningen Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD 
Act) eller någon motsvarande rättsakt i annat tredjeland (exempelvis Kina och Indien) som ger 
tredjeland eller andra organisationer rätt att komma åt personuppgifter och sekretessreglerad data 
som hanteras i uppdraget.


Leverantören garanterar att leverantören och samtliga underleverantörer som är delaktiga i 
leverantörens uppdrag behandlar personuppgifter lagrade i system inom EU/ESS eller länder som 
lyder under Dataskyddsförordningen (GDPR) alternativt har en adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 
GDPR och som inte omfattas av nationell lagstiftning som avses i förgående stycke.


1.9.5 Kriminalvårdens behandling av personuppgifter
Leverantören är medveten om och tillåter att Kriminalvården kan komma att vidta åtgärder som 
innebär behandling av personuppgifter avseende leverantörens personal, vilken omfattas av EU:s 
dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). I de fall det krävs samtycke från 
leverantörens personal/konsulter ansvarar leverantören för att inneha sådant samtycke.


Leverantören ska tillämpa dataskyddsprinciperna om inbyggt integritetsskydd som standard i 
utvecklingen av informationssystemet samt tekniska lösningar, vilket innebär att personuppgifterna i 
informationssystemet ska skyddas med lämpliga tekniska skyddsåtgärder utifrån GDPR och annan 
registerlagstiftning.


1.9.6 Identifikation och inpasseringskontroll
All av leverantören anlitad personal ska bära ID-/företagskort för att styrka sin behörighet och vara 
beredda att genomgå sådan särskild inpasseringskontroll som förekommer inom Kriminalvården.


1.10 Ansvar


1.10.1 Myndighetstillstånd, lagar och förordningar
Leverantören ska ansvara för att uppdraget utförs så att det uppfyller vid varje tillfälle tillämpliga och 
gällande, lagar, förordningar och andra offentliga föreskrifter och anvisningar samt av 
tillsynsmyndighet angivna krav vad avser säkerhet, miljö, arbetsmiljö och arbetarskydd.


Leverantören ansvarar för att alla erforderliga tillstånd för verksamheten föreligger och att de villkor 
som uppställts i dessa är uppfyllda. Principalansvaret för all av leverantören anlitad personal ska 
åvila leverantören.


1.10.2 Försäkring
Leverantören ansvarar för att hålla sin verksamhet och sin egendom försäkrad på ett sedvanligt sätt.


Leverantören förbinder sig att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring som täcker leverantörens 
ansvar enligt avtalet. Försäkringen ska gälla under hela avtalstiden samt sex månader efter 
avtalstidens slut.
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Kopia av försäkringsbeviset kan komma att begäras in. Vid begäran från Kriminalvården ska 
leverantören senast fyra veckor efter att begäran framförts uppvisa giltigt försäkringsbevis som 
motsvarar ställda krav.


Om Leverantören inte uppfyller ställda krav gällande försäkring, och rättelse inte sker inom fjorton 
(14) dagar från skriftlig påminnelse från Kriminalvården, äger Kriminalvården rätt att häva avtalet.


1.10.3 Hävning av avtal
Vardera part har rätt att häva avtalet, helt eller i separata delar, om motparten inte fullgör sina 
åtaganden enligt avtalet, och rättelse inte sker inom 30 dagar efter det att part genom meddelande 
sänt en skriftlig erinran, under förutsättning att avtalsbrottet är av betydelse för parten.


Därutöver har vardera part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet, helt eller separata delar, 
under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för parten.


Avtalsbrott av väsentlig betydelse för Kriminalvården är bland annat att:


Erforderliga tillstånd att bedriva verksamheten saknas.•
Villkor i erforderliga tillstånd inte uppfylls.•
Överlåtelse, eller försäljning, av avtalet sker utan Kriminalvårdens skriftliga medgivande.•
Den sekretess som gäller för och inom Kriminalvården inte iakttas av leverantören.•
De regler kring säkerhet som gäller inom Kriminalvården inte iakttas av leverantören.•
Leverantören upprepade gånger i övrigt brister i avtalad tjänst.•


Kriminalvården har även rätt att med omedelbar verkan häva avtalet med leverantören om det 
framkommer omständigheter som skulle medfört att leverantören uteslutits från upphandlingen enligt 
13 kap. LOU.


1.10.4 Information avseende leverantörens verksamhet
Leverantören förbinder sig att fortlöpande hålla Kriminalvården underrättad om förändringar i 
verksamheten, som i ej obetydlig utsträckning påverkar tjänsten eller som i väsentlig mån avviker 
från avtalet.


Vidare åtar sig leverantören att informera Kriminalvården om förestående viktiga förändringar, 
rationaliseringar och förändringar av ägarförhållandena avseende verksamheten.


Kriminalvården åtar sig att informera leverantören om förestående viktiga förändringar inom 
Kriminalvården som kan ha betydelse för leverantörens verksamhet enligt avtalet.


1.10.5 Jäv
IT-konsult kan komma att nekas uppdrag om jäv enligt 11 § förvaltningslagen (1986:223) föreligger, 
eller om IT-konsulten har egna intressen i aktuellt uppdrag.


1.10.6 Immateriella rättigheter
Resultatet av leverantörens uppdrag, såsom dokumentation, program, system, beräkningar, 
konstruktioner, ritningar, modeller, mönster, mediaproduktioner och anvisningar för hantering av 
utrustning är Kriminalvårdens egendom efter avslutat uppdrag och fullgjord betalning. Kriminalvården 
ska vara ensam rättsinnehavare därtill. Det gäller oavsett om resultatet är patenterbart, 
upphovsrättsligt skyddat eller skyddat genom annan s.k. immateriell rätt.


1.10.7 Ansvar vid skada
Part har rätt till ersättning för den skada som uppkommer genom motpartens avtalsbrott, om inte 
motparten visar att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför dennes kontroll.


Leverantören svarar för direkta skador som kan drabba Kriminalvården, klienter eller tredje man på 
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grund av fel eller försummelse eller vårdslöshet hänförlig till leverantören, dess personal eller av 
leverantören anlitad underleverantör. Som skada definieras även avsaknad av F-skattsedel.


1.10.8 Leverantörens skyldigheter vid förnyad upphandling
Vid förnyad upphandling ska leverantören i skälig utsträckning bistå Kriminalvården och eventuell ny 
leverantör med information kring uppdraget utan särskild ersättning gällande uppdragets utförande.


1.10.9 Intrång
Leverantören ansvarar för att denne har erforderliga tillstånd och rättigheter att leverera avtalat 
åtagande. Leverantören ansvarar för att det inte krävs någon ytterligare licens eller ytterligare 
kostnader på grund av leveransen än de som leverantören specificerat och kommunicerat till 
Kriminalvården. Leverantören garanterar att Kriminalvården inte, på grund av leveransen, gör intrång 
i tredje parts immateriella rättigheter. Leverantören åtar sig därför att på egen bekostnad försvara 
Kriminalvården mot krav som riktas mot denne med anledning av leveransen.


Leverantörens åtagande att försvara Kriminalvården mot krav gäller endast om Kriminalvården givit 
leverantören meddelande härom inom skälig tid. Leverantören är inte ansvarig för krav som riktas 
mot Kriminalvården med anledning av intrång som inte härrör från leverantörens leverans eller om 
Kriminalvården inte följt de instruktioner som leverantören lämnat.


1.10.10 Ansvarsbegränsning
Leverantörens skadeståndsansvar ska vara begränsat till direkt skada och begränsat till 10 Mkr per 
skadetillfälle och 20 Mkr per år. Denna begränsning omfattar inte prisavdrag, räntor och viten.


De ansvarsbegränsningar som följer av denna paragraf gäller inte om leverantören har orsakat 
skadan/förlusten genom grov vårdslöshet eller för de fall som avses i avsnitt Intrång. Denna 
ansvarsbegränsning gäller inte heller om leverantören felaktigt behandlat personuppgifter då detta 
regleras i tecknat personuppgiftsbiträdesavtal.


1.11 Avtalsbrott


1.11.1 Skadestånd
Om avtalet upphör på grund av avtalsbrott utgår ersättning jämlikt det positiva kontraktsintresset till 
den skadelidande. Leverantören är i det sammanhanget skyldig att redovisa och härvidlag 
överlämna samtliga i anledning av uppdraget relevanta handlingar.


1.11.2 SLA (Service Level Agreement)
Följande krav gäller för den leverantör som är rangordnad som etta:


Leverantören ska bekräfta alla avropsförfrågningar inom 24 timmar i enlighet med punkt 1.6.3. 
Acceptabel servicenivå är 100 %.


Leverantören ska svara på alla avropsförfrågningar inom 15 arbetsdagar i enlighet med punkt 1.6.4. 
Acceptabel servicenivå är 100 %.


Leverantören ska ha en tillsättningsgrad som är som lägst 90 %. Tillsättningsgraden räknas fram 
genom att dividera antalet avrop som slutar med att konsulten utför uppdrag åt Kriminalvården med 
antalet avropsförfrågningar. Acceptabel servicenivå är 90 %.


Leverantören ska leverera statistik avseende uppfyllnadsgrad av ovanstående servicenivåer till 
Kriminalvården. Statistiken ska levereras på de operativa och taktiska mötena. Slutgiltigt 
utformningen och hur den ska presenteras/levereras överenskommes under implementeringen.


1.11.3 Viten under avtalstiden
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Kriminalvården har rätt till vitesersättning enligt följande förutsättningar: 
 
Om ovanstående servicenivå i punkt 1.11.2 avseende svarstid på avropsförfrågningar ej uppfylls 
har Kriminalvården rätt till vite om 50 000 SEK. 
Om ovanstående servicenivå i punkt 1.11.2 avseende tillsättningsgrad ej uppfylls har Kriminalvården 
rätt till vite om 50 000 SEK. 
 
Om avvikelsen understiger 90 % avseende tillsättningsgraden har Kriminalvården rätt att 
ändra rangordningen mellan leverantörerna. 
 
Viten baseras på de avropsförfrågningar som gjorts per avtalsår. 
 
Administrationsavgift  
Vid debitering av vite utgår även 1500 SEK i administrationsavgift per debitering


1.11.4 Kriminalvårdens uppsägningsrätt
Kriminalvården äger rätt att säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid om en väsentlig 
förändring av Kriminalvårdens organisation vidtagits eller kommer att vidtas och detta väsentligen 
påverkar förutsättningarna för detta avtal. Sådan väsentlig förändring kan utgöras av att ett 
verksamhetsställe avvecklas.


Om Kriminalvårdens behov av tjänsten för ett särskilt objekt på grund av till exempel 
lokalförändringar eller myndighetsbeslut, internt eller externt, upphör helt eller delvis, har 
Kriminalvården rätt att säga upp Avtalet, helt eller delvis, med en månads uppsägningstid.


Utöver eventuella andra uppsägningsgrunder enligt avtalet, har Kriminalvården rätt att med 
omedelbar verkan, och utan något ansvar för Kriminalvården att utge ersättning, säga upp hela eller 
delar av avtalet enligt vad som anges i 17 kap 17§ LOU.


Kriminalvården avgör till vilken tidpunkt avtalet sägs upp, vilken ska vara rimlig med hänsyn till 
Kriminalvårdens behov och eventuell ny upphandling.


1.11.5 Dokumentation och äganderätt
All upphovsrätt som rör exempelvis dokumentation, system, konstruktioner, ritningar, 
mediaproduktioner och anvisningar för hantering av utrustning eller annat material som är ett 
arbetsresultat av vad leverantören genererar specifikt för Kriminalvården tillhör Kriminalvården. Efter 
skriftligt godkännande av Kriminalvården kan leverantören få möjlighet att nyttja materialet i annat 
sammanhang.


Vid avslutat uppdrag ska samtliga dokument, utredningsmaterial, licenser samt övrigt material som 
Kriminalvården tillhandahållit till leverantören för uppdragets fullföljande eller dokument och 
utredningsmaterial som är ett resultat av uppdraget utan ersättning överlämnas till Kriminalvården.


Digital information och dataprogram som tillhandahålls av Kriminalvården för uppdragets 
genomförande är Kriminalvården egendom och får inte användas i andra sammanhang utan 
Kriminalvårdens skriftliga medgivande.


Om leverantören i samråd med Kriminalvården utvecklar något under avtalstiden kan ett separat 
avtal avseende immaterialrätten för detta tecknas mellan parterna.


Leverantörens upparbetade know-how genom uppdrag hos Kriminalvården får nyttjas under 
förutsättning att eventuell sekretess i uppdraget beaktas.


1.12 Övriga villkor


1.12.1 Viljeinriktning
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Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som 
kan tänkas uppkomma till följd av exempelvis ständig utveckling eller förändrade förhållanden. 
Parterna ska sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden 
för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Avtalet bygger på 
ömsesidigt förtroende mellan parterna.


1.12.2 Antidiskrimineringsklausul
Leverantören förbinder sig att vid utförande av avtalet följa tillämplig lag mot diskriminering som 
gäller för denne under avtalstiden.  
Leverantören ska ha ett fortlöpande arbete med aktiva åtgärder och på annat sätt verka för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4-12 §§ diskrimineringslagen (2008:567) samt 
dokumenteras i enlighet med 3 kap. 13-14 §§ diskrimineringslagen.


Leverantören ska på begäran från Kriminalvården inkomma med följande uppgifter och handlingar till 
Kriminalvården 
1) Dokumenterat arbete mot diskriminering enligt diskrimineringslagen eller motsvarande tillämplig 
lag. 
2) Sanningsförsäkran som anger om leverantören eller anställd som leverantören svarar för, vid 
utförande av avtalet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot 
diskriminering enligt tillämplig lag.


Om Leverantören inte inom skälig tid lämnar information i enlighet med kraven avseende 
antidiskriminering eller om Leverantören vid utförandet av Avtalet inte uppfyllt sina skyldigheter 
avseende aktiva åtgärder enligt ovan, ska Leverantören betala vite till Kriminalvården om SEK 2000 
per vecka för varje vecka som påbörjas från det att sju dagar förflutit sedan Leverantören mottog 
underrättelse från Kriminalvården angående detta avtalsbrott till det rättelse påvisats för 
Kriminalvården.


1.12.3 Begränsning av marknadsföringsrätt
Hänvisning till uppdraget eller i övrigt till Kriminalvården i reklam eller marknadsföring får ej göras av 
leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Kriminalvårdens skriftliga godkännande. 
Denna begränsning gäller även efter uppdragets upphörande.


1.12.4 Tillägg eller andra ändringar av avtal
Ändringar eller tillägg till avtalet ska för att vara gällande göras skriftligen och behörigen 
undertecknas av parterna.


1.12.5 Överlåtelse av avtal
Leverantören äger inte rätt att utan Kriminalvårdens i förväg skriftliga medgivande, helt eller delvis 
överlåta, eller sälja, avtalet till tredje part.


1.12.6 Force majeure
Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan 
omständighet som part inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet ska 
part i nödvändig omfattning, vara befriad från detsamma. Föreligger ovannämnda omständigheter 
har Kriminalvården rätt att så länge de består, själv utföra leverantörens åtaganden. Ersättning till 
leverantören reduceras i förhållande till vilken grad denne inte kan fullgöra sina åtaganden. 
Arbetskonflikt som har sin grund i partens brott mot kollektivavtalet får inte åberopas som 
befrielsegrund.


Parterna ska informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av 
denna bestämmelse.


2021-12693 IT-konsultpartner - Infrastruktur (rang 2)


Sida 18/19







1.12.7 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande frågor ska i första 
hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan enas inom en månad från 
den dag förhandling påkallades, äger part rätt att hänskjuta frågan för avgörande i svensk domstol 
med tillämpning av svensk lag. Norrköpings Tingsrätt ska vara första instans och alla förhandlingar 
ska ske på svenska.


Även om tvist föreligger ska parterna fullgöra sina avtalsenliga åtaganden till dess Kriminalvården 
annat angivit eller domstol annat meddelat.
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