
  2018-02-20 

Rutin för inköp av IT- och kommunikationssystem 
 
Samordningsgruppen för IT, SAMIT, har i enlighet med Simrishamns kommuns IT-policy tagit fram 

denna rutin för inköp av IT- och kommunikationssystem. Så här står det i IT-policyn: 

”Utifrån IT-policyn tar samordningsgruppen fram riktlinjer för inköp och användning av IT- och 

kommunikationssystem. För att öka möjligheterna till standardisering och integrationer mellan 

system fungerar Samordningsgruppen som stöd- och kontrollgrupp för inköp av nya IT-system och 

större ändringar i den gemensamma IT-miljön. Samordningsgruppen ska också arbeta för att 

konsolidering av information ökar.” 

 

Följande punkter/steg gäller vid ett inköp av nytt IT- och kommunikationssystem. 

• Intial fråga - genom enkelt formulär 

• Behovsanalys - i form av intervju 

• Funktionskrav - sammanfattas utifrån upphandlarens riktlinjer 

• Kontrollpunkt – har kommunen befintliga verktyg att använda? 

• Kommungemensamma grundkrav - tillhandahålls av SamIT 

• Remiss och ok från SamIT 

• Upphandling 

• Planera införande tillsammans med IT-enheten 

• Upprätta en kommunikationsplan för införandet 

• Uppföljning - vilka erfarenheter kan vi ta med oss till kommande upphandlingar?  

 

1. Initial fråga 
För att på ett enkelt sätt fånga behovet av nytt IT-system och för att SamIT ska kunna hjälpa er på 

bästa sätt med ert inköp av nytt IT-system ska en enkel enkät fyllas i. Vänligen svara så utförligt som 

möjligt på frågorna. Representant från SamIT återkommer därefter till er för att boka tid för nästa 

steg, behovsanalysen. 

Enkäten hittar ni här.  

2. Behovsanalys  
Behovsanalys är det andra steget och genomförs i intervjuform av representant(er) för SamIT. 

Exempel på frågor som tas upp är: 

• Beskriv hur det fungerar idag 

• Varför vill ni ha ett nytt system?  
• Vilka olika typer av användare kommer använda systemet? 

• Vilken påverkan har det nya systemet på andra system? 

• Var i arbetsflödet ligger den eventuella flaskhalsen? 

• Ska systemet hantera känslig information? 

• Är IT-stödet beroende av annan information än sin egen? 

• Kan IT-stödet använda befintlig information hos kommunen? 

• Ska IT-stödet producera digital information till andra system? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WwUV0f0S4UqliVqWdTrKehqSJMHKigNFmTGCNUWwl8FURFlEUFpQUVhEQ1BJMTU1UEk1S01IWkRVTyQlQCN0PWcu
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• Vad är ambitionsnivån? 

• Hur ska data arkiveras? 

• Öppna data? 

• E-tjänster? 

• Behov av support?  
• Tid för utveckling? 
• Vet ni om någon annan kommun gjort en liknande upphandling? Skulle det gå att samköra 

systemen? 

 

3. Avstämning i SamIT 
Resultatet av behovsanalysen behandlas i SamIT. Exempel på frågeställningar här blir: finns det 

liknande system i kommunen sen tidigare? Finns det andra verksamheter inom kommunen som har 

samma behov? 

4. Upphandlingsunderlag/Funktionskrav 
Funktionskrav sammanfattas utifrån upphandlarens riktlinjer. 

5. Upphandlingsunderlag/Systemkrav 
SamIT har sammanställt gemensamma grundkrav som gäller alla kommunens IT-system, de finns att 

hämta här. 

6. Remiss SamIT 
Upphandlingsunderlaget lämnas till SamIT för kontroll och råd. SamIT genomför detta gemensamt 

med kommunens upphandlare. 

7. Upphandling 
Nästa steg är att publicera upphandlingen, görs i samråd med kommunens upphandlare.  

8. Planera införande 
Kontakta IT-enheten för att planera införandet. Tänk på att vara ute i god tid, ta gärna kontakten 

redan innan upphandlingen publiceras. 

9. Kommunikationsplan 
För att systemet ska få full effekt bör en kommunikationsplan upprättas inom förvaltningen. 

Kontakta kommunens informationsenhet för stöd. En mall till kommunikationsplan finns här 

10. Uppföljning 
Efter införande ska återkoppling till SamIT göras där man beskriver sina erfarenheter. Detta i syfte 

att hela tiden förbättra och förfina processen med att införa nya IT-system.  

Du hittar frågorna här 

https://intranet.simrishamn.se/organisation/klk/itenheten/Documents/Tekniska%20krav%20vid%20IT-upphandling.pdf
https://intranet.simrishamn.se/reglerstyrning/information/Documents/Kommunikationsplan%20förenklad.docx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WwUV0f0S4UqliVqWdTrKehqSJMHKigNFmTGCNUWwl8FURTMwWEtCWENLUU5KOUJXQ0dOREYzTEhZRiQlQCN0PWcu

