
 
 
 
 
 

C.A.G tecknar ramavtal med Riksgälden inom avtalsområdet IT-säkerhet 
 
C.A.G Engvall Security har som en av två leverantörer tilldelats ramavtal i Riksgäldens 
upphandling gällande tjänster inom säkerhet och totalförsvar, inom avtalsområdet IT-säkerhet. 
Ramavtalet gäller från april 2020 och löper initialt under 1 år med möjlig förlängning i 
ytterligare 3 ettårsperioder  
 
Ramavtalet syftar till att säkerställa konsultstöd för att förstärka Riksgäldens arbete inom 
områdena krisberedskap och kontinuitetsplanering vid höjd beredskap. Riksgälden har en 
skyldighet att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera kris, förebygga 
sårbarheter, motstå hot och risker samt att kunna agera under krig. 
 
Ramavtalet omfattar sex avtalsområden där bland annat informationssäkerhet och IT-säkerhet 
ingår. 
 
”I dessa tider är krisberedskap och kontinuitetsplanering högaktuella frågor. Därför känns det 
extra angeläget, att ha fått förtroendet av Riksgälden att bidra inom IT- och 
informationssäkerhetsarbetet framöver. Vår kompetens inom området är omvittnat hög och 
att vi nu fått tilldelning inom ramavtalet är ett bevis på det. Det är något som vi är extra stolta 
över säger Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group.” 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB 
Asa.landen[a]cag.se, 070-208 64 90  
 
Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: 
Tel: 08-4638300 
Email: certifiedadviser[a]penser.se 

 
 
Om C.A.G 
C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och 
utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling 
arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och 
växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan 
därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. 
C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt 
varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. 
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