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Offentlig sektor i Gävleborg köper it-infrastruktur som tjänst av
Atea
Landstinget Gävleborg, Gävle kommun och Ockelbo kommun väljer att köpa stora delar av sin it som tjänst. Atea blir till
kommunerna enda leverantör av både produkter och tjänster inom klient, datacenter och kommunikation. Landstinget
Gävleborg väljer Atea som leverantör av klienthantering som tjänst. Avtalen gäller under tre år med två års möjlig förlängning
och är värt ca 100 MSEK per år.

Atea har redan tidigare levererat klienter till den offentliga sektorn i Gävleborg, men efter en ny upphandling utökas och fördjupas Ateas
ansvar. Kommunerna Gävle och Ockelbo köper i fortsättningen även sin it-infrastruktur som tjänst och har valt Atea att sköta den delen av it-
hanteringen.

Det innebär att Atea under kommande tre år, med en möjlig förlängning på två år, kommer att ta ett heltäckande ansvar för både produkter
och tjänster inom klient, lösningar för datacenter och kommunikation. Atea tar ansvar för hela livscykeln hos de produkter, tjänster och
lösningar som levereras. Från beställning, implementering och support till återtag.

– Vi behöver löpande göra förändringar i vår it-infrastruktur och det har vi inte kapacitet att göra i egen regi. Vi gjorde bedömningen att en
extern leverantör skulle ge oss effektivare arbetssätt och öka driftskapaciteteten. Nu blir vår it-drift mer kostnadseffektiv och dessutom frigör vi
resurser för att jobba med mer kvalitativa uppgifter för verksamheten, säger Anders Olsson, it-chef i Gävle kommun.

Landstinget Gävleborg har efter en ny upphandling valt att fortsätta med Atea som leverantör av klient-hantering som tjänst.

– Vi får bra leveranser med bra produkter som stöder vår verksamhet på rätt sätt. Tack vare att Atea står för leverans, installation och support
kan vi frigöra resurser, säger Staffan Johnsson, it-chef på Landstinget Gävleborg.

– Samarbetet ger den offentliga sektorn i Gävleborg tid och resurser att vara bra på det som det de ska vara bra på. Vår lokala styrka och
närvaro gör att vi kan jobba nära våra kunder och vår obundenhet gör att vi kan optimera priset. Satsningen som den offentliga sektorn i
Gävleborg gör på it som tjänst är väldigt spännande och vi är glada över att vara en del av den, säger Björn Brändeskär, platschef på Atea i
Gävle.
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Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens,
produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr.
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