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Cybercom tecknar 2-årigt ramavtal med Landstinget i
Uppsala Län
Cybercom har tecknat ett nytt ramavtal med Landstinget i Uppsala Län
avseende konsulttjänster inom verksamhetsutveckling & strategi samt
ledning & styrning. Avtalen är tvååriga med möjlighet till förlängning.
– Ramavtalet med Landstinget i Uppsala Län (LUL) ligger i linje med vårt fokus att växa inom den offentliga
sektor. Cybercom har ett starkt erbjudande för landsting och kommuner i Sverige och på kort tid har
Cybercom vunnit avtal med landstingen i Stockholm, Jämtland och nu även Uppsala, säger Anders Franzén,
VD för Cybercoms verksamheter i östra Sverige.

– Den offentliga sektorn står inför tuffa utmaningar med ökade krav på kostnadseffektiva lösningar och mer
tillgängligt IT-stöd. Cybercoms fokusområden inom offentlig sektor är konsulttjänster inom områden som
behörighets- och säkerhetslösningar, dokument- och ärendehantering, verksamhetsspecifik
applikationsutveckling samt integration. Ramavtalet med LUL avser konsulttjänster inom
verksamhetsutveckling, strategi samt ledning och styrning, säger Annika Löfstrand Ianni, kundansvarig på
Cybercom.

Landstinget i Uppsala Län har ca 11 000 anställda och ansvarar framför allt för hälso- och sjukvård för
invånarna i länet men inom den högspecialiserade vården har landstinget även ett region- och riksansvar.
Som utvald ramavtalspartner får Cybercom en fantastisk möjlighet till spännande uppdrag och projekt.
För ytterligare information, kontakta:
Anders Franzén, VD, Cybercom Sweden East, tel 08 579 117 09
Annika Löfstrand Ianni , Key Account Manager, Cybercom Sweden East, tel 070 601 86 09
Patrik Anshelm, tf. Informationsdirektör, Cybercom Group, tel 070-971 12 84
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