
 

 

PRESSMEDDELANDE 6 juli 2017 
 

B3IT tilldelas nytt ramavtal  
med Inköp Gävleborg  
B3IT Management AB (publ) är ett av företagen som får tilldelning i Inköp Gävleborgs 
upphandling av konsulttjänster för bland annat Gävle, Ockelbo och Sandvikens kommun.  

B3IT har nu tecknat ett nytt ramavtal med Inköp Gävleborg, som är en ny kund för B3IT, 
inom områdena systemförvaltning, IT- och informationssäkerhet, infrastruktur samt 
arkitekter. 
  
Ramavtalet löper fram till 2019-06-30 med option på två års förlängning och omfattar både 
resurs- och uppdragskonsulter inom IT- och utveckling, vilka genom avtalet kan avropas av 
Gävle kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Gävle Energi, Gästrike Återvinnare 
samt Region Gävleborg.  
 
- Det är alltid glädjande att få en ny kund och med det nya avtalet får B3IT möjlighet att 
erbjuda konsulttjänster inom en rad olika områden, då vi fick tilldelning inom fyra av de sex 
områden som vi lämnade anbud på, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT. 
 
Några volymgarantier har inte lämnats av Inköp Gävleborg. Tilldelningsbeslutet är heller inte 
exklusivt för B3IT då man i denna upphandling avser att teckna ramavtal med flera olika 
leverantörer. 

B3IT har idag cirka 30 ramavtal med större företag och myndigheter, som t ex Stockholms 
stad, Bolagsverket, Com Hem, Svenska Spel, Riksgälden, SVT, Sveriges Radio, Skolverket, 
Försäkringskassan och If. 

För mera information kontakta gärna: 

Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT Management AB (publ), 
sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670. 

 

 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniorkonsulter inom IT och Management. Bolaget 
hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, 
strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar.  

B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får 
stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work 
(GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell.  

B3IT hade drygt 419 medarbetare per sista mars 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett 
rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm.  

Mer information finns på www.b3it.se 
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