
 
 
  
 

 
 

Kammarkollegiet tecknar avtal med Knowit 
 
Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med Knowit inom informations-
försörjning som gäller från och med den 10 november. Avtalet har en löptid på 
två år, plus en option på ytterligare två år. Avtalet kommer att kunna användas 
för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt landsting, kommuner 
och statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt.  
 
Knowit är kvalificerade att genom sekundär konkurrensutsättning leverera inom 
samtliga områden som avtalet omfattar. Ramavtalet inom informationsförsörjning 
omfattar programvaror och tjänster som används för myndigheters e-
förvaltningsarbete inom tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande, 
verksamhetsstödjande och infrastrukturella., Statens inköpscentral uppskattar 
volymen på ramavtalet till cirka 400 miljoner kronor per år.  
 
Knowit är en av sju leverantörer som får tilldelning. 
 
– Vi har stor erfarenhet av leveranser till offentlig sektor. Det är då extra glädjande att 
Kammarkollegiet ger oss förnyat förtroende med detta ramavtal, säger Mats Ohlsson, 
affärsansvarig på Knowit. 
 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att 
skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter 
verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. 
Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. 
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige 
och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland och Tyskland. Knowit AB (publ) är 
noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.  
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller 
Mats Ohlsson, Knowit AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 67 38 
 
Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för 
offentliggörande kl.09.00 den 15 september 2015. 
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