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Acando har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet  
 

Acando har vunnit Kammarkollegiets stora ramavtalsupphandling avseende utredning, 
ledning och styrning av statliga myndigheters utvecklingsbehov. Ramavtalet omfattar 
samtliga myndigheter och fortlöper under maximalt fyra år. 
 
Avtalet täcker tjänster som omfattar kvalificerade utredningar, analyser, granskningar 
eller utvärderingar som underlag för beslut. Vidare ingår strategisk rådgivning till 
ledningsgrupper i styrningsfrågor.  
 
Avtalsområdet avser stöd för ledning och styrning av verksamheten i syfte att utveckla och 
effektivisera denna. Tjänsterna kan utföras som uppdrag där anbudssökande tar 
huvudansvar, uppdrag i vilka avropsberättigade deltar och uppdrag som avser olika former 
av stöd och rådgivning. 
 

– Ramavtalets omfattning ligger mycket väl i linje med de tjänster vi erbjuder i 
kombination med våra erfarenheter baserade på mångårigt stöd till statliga 
myndigheter. Dessutom ser vi ramavtalet som en utmärkt möjlighet för oss att 
fortsätta och utöka vårt samarbete med statliga myndigheter, säger Carl-Magnus 
Månsson, vd och koncernchef Acando AB. 

 
Acando har (genom förvärvet av Connecta) sedan 2011 varit den största leverantören på 
Kammarkollegiets ramavtal avseende organisations- och verksamhetsutveckling. Uppdrag 
har utförts på ett stort antal myndigheter inklusive Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för Vårdanalys, 
Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Regeringskansliet, Riksantikvarieämbetet, SIDA, 
Sjöfartsverket, Skatteverket, Stockholms Universitet, Trafikverket och Tullverket. 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Fredrik Erbing, Affärsansvarig - Market Area Management Consulting, 
fredrik.erbing@acando.com, 0730-211269. 

 
 
 
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare 
skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och 
digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi 
och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur 
organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. 
Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.acando.se 
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