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Acando har tecknat ramavtal med Stockholms Läns 
Landsting 
 
Acando har vunnit Stockholms Läns Landstings (SLL) ramavtalsupphandling avseende 
Uppdragskonsulter IT. Avtalet omfattar tre områden av uppdragskonsulttjänster, vilket 
innebär att Acando tar huvudansvaret för resultatet gällande ett visst, specifikt 
uppdrag. 
 
I ramavtalet ingår landstingets förvaltningar, bolag och stiftelser (med undantag för AB 
SL/Trafiknämnden), Region Gotland, TioHundra AB, Sveriges Kommuner och Landsting 
samt Inera AB. Avtalet fortlöper under maximalt tre år och täcker tjänster avseende 
systemutveckling, business intelligence samt implementering och avveckling. 
 

- ”Acando är väl positionerat att leverera uppdrag av denna karaktär till SLL, givet  
vår erfarenhet av att leverera liknande åtaganden och vår djupgående kunskap inom 
hälso- och sjukvården. Vi ser avtalet som en utmärkt möjlighet för oss att fortsätta 
utöka vårt samarbete med Stockholms Läns Landsting” säger Carl-Magnus Månsson,  
vd och koncernchef Acando AB. 
 
- ”Vi är särskilt glada för detta avtal och för att ha fått fortsatt förtroende inom 
Stockholm Läns Landsting. Acando har god förmåga och specifik kunskap från 
omfattande uppdrag inom hälso- och sjukvården och andra verksamheter inom 
landstinget. Detta gör att vi känner oss väl lämpade som konsultpartner och vi ser  
fram emot att, tillsammans med SLL, fortsätta skapa värde för våra kunder, patienter 
och ytterst våra medborgare för att skapa ett friskare Sverige” säger Karl-Johan 
Linghede, ansvarig för hälso- och sjukvård på Acando. 

 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Fredrik Sjöström, Head of Governance and Organization Acando, 
fredrik.sjostrom@acando.com, +46 705 199017 
Anna Ohlsson, Head of Marketing Acando,  
anna.ohlsson@acando.com, +46 704 134179 

 
 
 
 
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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