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SKL Kommentus tillhör SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en 
arbetsgivar- och intresseorganisation. 

Man driver sina medlemmars intressen och erbjuder 
dem stöd och service.

Medlemmar i SKR är Sveriges 290 kommuner och 21 
regioner.

SKL är en politiskt ledd organisation. Högsta 
beslutande organ är kongressen.
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Vi är ett affärsstöd till offentlig sektor 
Ett företag inom SKR

Inköpscentralen

Hjälper kommuner och regioner 
med ramavtal och strategisk 

försörjning.

AffärsConcept

Strategisk rådgivning, stöd och 
utbildning inom offentlig 
upphandling och inköp.

HR- och chefsstöd

Strategiska digitala tjänster och
utbildningar inom HR-området 

samt tryckt material
– kvalitetssäkrat av SKR.



Vi hjälper kommuner och regioner 
med ramavtal och strategisk försörjning

Upphandling Kategoristyrning

Stockholms 
Inköpscentral 

Strategiska 
relationer

Hållbarhet  

Inköpsservice Kundstöd  



Våra ramavtal för dig som kund

› Vi ingår och förvaltar nationella och regionala ramavtal i eget 
namn och som ombud för kommuner, regioner och deras bolag.

› Vi arbetar kategoristyrt för vassare kompetens och djupare 
förståelse för varje kategoris förutsättningar för ramavtal.

› Varor och tjänster från cirka 130 ramavtal inom 19 kategorier. 

› Mer än 1100 berättigade kunder och 900 leverantörer.



Våra ramavtalskategorier 

It-produkter och tjänster Digitalisering HR- och administrativa tjänster Finansiella tjänster

Sociala tjänster Vårdrelaterad förbrukning/läkemedel Utbildning och lärande Kontor och förbrukning

Bygg och fastighet Fastighetsnära varor och tjänster Energi Fordon Gata och park 



Kategori Fordon

Avtal

Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018

Fordon 2018

Vagnparksfinansiering Finansiell Leasing 2016

Finansiell Fordonsleasing 2017

Stationstankning 2017

Pågående upphandlingar

Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

Finansiell fordonsleasing 2020



Fördelar med DIS för laddningspunkter

▪ Möjligheten att upphandla enbart de tjänster eller produkter som UM har behov av 
vid ett specifikt tillfälle, gör DISet mer attraktivt både för UM och de leverantörer 
som är antagna i DISet.

▪ Att vid genomförande av upphandling kunna ta del av den senaste tekniken på 
området.

▪ Nya leverantörer kan löpande ansöka om att bli kvalificerade i DISet, vilket främjar 
konkurrensen.

▪ UM kan komplettera underlaget med sina specifika krav vid genomförande av 
upphandling i DISet.



Om DIS för laddningspunkter

▪ Annonsering sker i 30 dagar vid uppstart av DISet. 

▪ Efter start sker ansökningar till DISet löpande och kvalificering beräknas 
genomföras inom cirka tio dagar. 

▪ Anbudssökande som vid ett första tillfälle inte uppfyllt krav för kvalificering kan 
återkomma med ny ansökan vid den tidpunkt då ställda krav uppfylls. 

▪ Nya leverantörer kan tillkomma under DISets hela giltighetstid.

▪ Godkända leverantörer i DISet har möjlighet att lämna anbud vid specifik 
upphandling. 

▪ DIS för laddningspunkter är igång i sex år, t.o.m. 2026-03-18. 



Om DIS för laddningspunkter forts.

▪ Leverantörskvalificering redan klar
▪ Ska uppfylla kvalificeringskrav enligt ESPD
▪ Ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet för uppdraget
▪ Ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete gällande tjänster och produkter
▪ Ska bedriva ett systematiskt miljöarbete
▪ Ska kunna redovisa ett likvärdigt referensuppdrag

▪ Kravställning på basnivå (hög) redan klar

▪ Kontraktsmall redan klar



Hur använder vi SKIs DIS för Laddningspunkter?

1. Använd färdig avropsmall för respektive delområde 

2. Mejla till inköpare på SKI 

3. Inköparna annonserar er specifika upphandling

4. Inköparna kontrollerar anbud mot ställda krav

5. Inköparna utvärderar anbud

6. Inköparna skickar förslag på tilldelningsbeslut till er

7. Tilldelningsbeslut skickas ut av SKI i ert namn

8. Vid en ev. överprövning kan SKI stötta med juridisk hjälp

All kontakt med anbudslämnaren sköts av oss på SKI! 



Att tänka på innan ni kan använda DISet

▪ Är ni avropsberättigade?

▪ Checklista – läs, fundera över behov, dokumentera förutsättningar

▪ Behöver ni konsult?



Delområden DIS Laddningspunkter

DISet består av fyra upphandlingsområden

Delområde 2 
Tjänster

Delområdet avser 
möjlighet att enbart 
upphandla tjänster 
kopplade till 
laddningspunkten. 
En tjänst kan avse 
drift, underhåll, 
installation, 
lastbalansering eller 
betallösning. 

Delområde 1
Helhetslösning

Delområdet avser 
allt som rör laddning 
av fordon, från 
installation tilldrift, 
underhåll, 
betallösning och 
uppföljning. Både 
hårdvara och alla 
relevanta tjänster 
ingår. 

Delområde 3
AC-laddning

Delområdet avser 
möjlighet att enbart 
upphandla AC-
laddare utan 
tillhörande tjänster. 
Detta kan vara 
aktuellt för den UM 
som vill komplettera 
en befintlig 
laddinfrastruktur.

Delområde 4
DC-laddning

Delområdet avser 
möjlighet att enbart 
upphandla DC-
laddare utan 
tillhörande tjänster. 
Detta kan vara 
aktuellt för den UM 
som vill komplettera 
en befintlig 
laddinfrastruktur.



Om du behöver hjälp

› Vi ger dig strategiskt stöd genom hela inköpsprocessen.

› Våra regionala inköpsstöd stöttar dig som kund över hela landet 
(Anna Törnqvist).

› Kundsupport hjälper dig vid användningen av våra ramavtal.

› Våra inköpare genomför specifika avrop i dynamiska inköpssystem 
åt dig som kund. Underlag ska skickas till dis@sklkommentus.se

› Konsulter

› Power Circle



Tack!
Anna Törnqvist

Tf. Kategoriansvarig Fordon/Regionalt inköpsstöd

040- 661 62 10

anna.tornqvist@sklkommentus.se

Ebba Melchior

Upphandlare

031- 701 66 90

ebba.melchior@sklkommentus.se

Karolin Knutsen-Öy

Upphandlare

08- 709 59 59

karolin.knutsen-oy@sklkommentus.se



Övriga kontaktuppgifter

Hemsida:

www.sklkommentus.se

Inköpsservice

Elham Ali 

Elham.ali@sklkommentus.se

dis@sklkommentus.se

Kundsupport
08-525 029 96
ski-kundsupport@sklkommentus.se


