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Bilaga 5. Förslag om beställarnätverk 

Behov av samverkan mellan beställare och dialog 
med leverantörer 
Marknaden för offentliga digitala tjänster är under utveckling och många olika aktörer 
har idéer och erbjuder lösningar för digitalisering av offentlig verksamhet. I denna 
utveckling är det en svårt för offentliga aktörer att veta vilka tjänster och lösningar 
som erbjuds på marknaden idag och vad som är bra lösningar på sikt. Många 
beställare upplever utmaningar med att upphandla anslutning, tjänster och utrustning 
för digitala lösningar, i synnerhet för digitala tjänster och bredbandsanslutning i eller 
nära brukarnas bostad. Utmaningar som lyfts i arbetsgruppens intervjuer är 
svårigheter att ställa rätt krav på anslutningens kvalitet och robusthet, att det saknas 
riktlinjer och vägledning vid upphandling och att det är svårt att kontrollera om 
utrustning som upphandlas följer givna standarder och fungerar tillsammans med 
utrustning från andra leverantörer.  

Vissa delar av leveranskedjan för offentliga digitala tjänster är reglerad, medan andra 
löses genom affärsmässiga avtal. I de delar som regleras i avtal behöver offentliga 
aktörers behov översättas i ändamålsenliga avtalsvillkor vid upphandling av 
bredbandsanslutning och digitala tjänster. Offentliga organisationer har god kunskap 
inom sina respektive verksamhetsområden, såsom vård, skola och omsorg, men i takt 
med att allt fler offentliga tjänster tillhandahålls digitalt ställs även krav på kompetens 
kring elektroniska kommunikationer och digital infrastruktur. Det finns behov av 
ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan offentliga aktörer för att gemensamt 
skapa tillgång till de resurser och den kompetens som behövs för att kravställa och 
upphandla bredbandsanslutning för offentlig digitala tjänster.  

Vid utvecklingen av lösningar för framtidens digitala välfärd är det viktigt med en 
nära dialog mellan offentliga aktörer och tjänste- och nätleverantörer inom branschen. 
Genom tidig dialog med potentiella leverantörer och andra marknadsaktörer får 
upphandlande organisationer en bättre bild av vilka lösningar som finns eller som kan 
utvecklas. Det kan leda till fler lösningsförslag från fler leverantörer och effektivare 
upphandlingar. En sådan dialog kan ske genom löpande kontakter med olika aktörer i 
branschen, både vid enskilda upphandlingar och i samverkan med flera aktörer i 
nätverk eller forum. För mer information och vägledning om tidig dialog och 
innovationsupphandling se Upphandlingsmyndighetens webbsida, 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/. 

Förslag om beställarnätverk för kommuner och regioner 

SKL etablerar ett beställarnätverk för kommuner och regioner inom området 
bredbandsanslutning för offentliga digitala tjänster. 
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Syfte 
Syftet med beställarnätverket är att diskutera konkreta frågeställningar i kommuner 
och regioners arbete med kravställning och upphandling av bredbandsanslutning för 
offentliga aktörers digitala tjänster. Beställarnätverket utgör en mötesplats och 
plattform där upphandlande myndigheter och enheter på nationell, regional och lokal 
nivå tillsammans kan arbeta med sina gemensamma behov, förbereda strategiska 
vägval och formulera krav inför upphandling. Beställarnätverket har även en viktig 
roll för att skapa möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan beställare och 
leverantörer. Nätverket föreslås också vidareutveckla det informationsmaterial om 
krav på bredbandsanslutning för offentliga digitala tjänster som arbetsgruppen tagit 
fram i sitt arbete (se bilaga 4).  
 
Deltagare och organisation 
Nätverket bör bestå av ett kansli på SKL samt en grupp med representanter från 
kommuner och regioner som bidrar i det konkreta arbetet. I nätverket behövs personer 
med kompetens och erfarenhet från kravställning och upphandling av 
bredbandsanslutning och offentliga digitala tjänster. Nätverket bör även sprida 
resultatet av sitt arbete genom att till exempel hålla större webinarier där deltagare 
från alla kommuner och regioner inbjuds att delta.  
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