
Gruppanmälan, inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling. Processägare: Henrik Sahlström. 
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Start
5. Kan något/
några behov  

tillgodoses via 
arvodering

6. Se process för 
”Arvodist”.

Ja

7. Är inköp 
under 505.800 

kr?

8. Anmäl som 
offentlig 

upphandling

15. Förbereder 
beslut över 
behovet av 

tjänsteupphand-
ling, skickas till 

skolchef.

Nej

11. Tillstyrker/avslår 
tjänsteupphandlingarna. 
Skickar underlaget åter 

till Ava.

Ja

4. Finns 
ekonomiska 

förutsättningar 
?

2. Inventerar 
behovet av 

tillfälliga 
lärarinsatser

Ja

1. Skickar blankett 
till studierektor 

1 okt/1 maj
Nej

16. Beslutar 
om 

tjänsteupphand
ling får göras.

17. Beslutar om att 
Ava får handlägga 

inköpet och att 
ekonomisk attestant 

får skriva avtal.

Ja

19. Skickar beslut 
till registrator ITM

3. Fyller i underlag 
på blankett och 
skickar till Ava 

senast 15 okt/15 
maj

10. Skapar 
underlag över 

behovet av 
tjänsteupphandling 

och lämnar till 
prefekt.

12. Sorterar ut 
tillstyrkta  

tjänsteupphandlingar 
och skickar till 

inköpsansvarig.

20. Beslut 
diarieförs och 

skickas för åtgärd 
till Ava och 

kännedom till 
studierektor.

18. Undertecknar 
beslut, skickar till 
inköpsansvarig

Nej

Ej tillstryrkta

Nej

13. Sammanställer 
till ett ärende och 

skickar till 
Personalansvarig

Tillstyrkta

9. Mottar anmälan 
om upphandling

Version 3, 2014-08-19

14. Föredrar 
ärendet i 

samvarkansgrupp
en och skickar 
sedan tillbaka 

ärendet till 
inköpsansvarig

http://intra.itm.kth.se/polopoly_fs/1.448080!/Menu/general/column-content/attachment/Underlag%20tillf%C3%A4lliga%20l%C3%A4rarinsatser%20genom%20tj%C3%A4nsteupphandling.docx
http://intra.itm.kth.se/polopoly_fs/1.448080!/Menu/general/column-content/attachment/Underlag%20tillf%C3%A4lliga%20l%C3%A4rarinsatser%20genom%20tj%C3%A4nsteupphandling.docx
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26. Skriver 
offert och 

skickar per 
brev till Ava, 
märkt …….

30. Meddelar 
samtliga konsulter 
val av leverantör

40. Stop

22. Handlägger 
respektive inköp

23. Kontaktar 
registrator för nytt 
diarienummer för 
respektive inköp

32. Skickar hela 
inköpsakten till 
registrator-itm

31. Mottar val av 
leverantör

29. Utvärderar 
offerter och väljer 

leverantör.

35. Skickar 
underskrivet avtal till 

konsult i två 
examplar

37. Tar emot avtal 
och skickar orginal 
till registrator, samt 

kopia till 
studierektor.

21. Får 
tjänsteupphand

ling göras
Ja

24. Tar ut nytt 
diarienummer för 

respektive inköp, med 
koppling till 

skolchefens beslut och 
skickar till Ava. 

33. Diarieför 
inköpsakten och 

tar ut nytt 
diarienummer för 
kontraktet med 

koppling till 
inköpsärendet.

38. Diarieför 
kontrakt

28. Skriver 
öppningsprotokoll

27. Öppnar 
offerter dagen 
efter sista dag 

tillsammans med 
kollega.

25. Skapar och 
skickar förfrågnings-
underlag till konsult/

konsulter

34. Tar emot nytt 
diarienumret, skriver 
konsultkontrakt och 

får underskrift av 
ekonomisk attestant

36. Skriver under 
kontrakt och 

returnerar ett av 
kontrakten

Nej

39. Mottar kontrakt 
för 

tjänsteupphandlin
gen.

Nej

http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.108699!/Menu/general/column-content/attachment/oppningsprotokoll.doc
http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.108699!/Menu/general/column-content/attachment/oppningsprotokoll.doc
http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.108696!/Menu/general/column-content/attachment/ffudirektupph.doc
http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.108696!/Menu/general/column-content/attachment/ffudirektupph.doc
http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.379705!/Menu/general/column-content/attachment/Konsultkontrakt.docm
http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.379705!/Menu/general/column-content/attachment/Konsultkontrakt.docm
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  Dok nr: 003 
   Datum: 2014-08-19 

Process:   Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom 
tjänsteupphandling 

Processbeskrivning, sammanfattning: Hantering av inköp av tillfälliga lärarinsatser 
(lärarkonsulter) 

Målgrupp: Studierektorer 

Processägare:  Kommunikationsstaben 

Beslut, i förekommande fall: Skolchef 

Aktörer i processen:  Studierektor, AVA – Administrativt verksamhetsansvarig, 
registrator-itm, prefekt, inköpsansvarig, skolchef 

Tidsperiod:  Löpande 

Processbeskrivning, text:  Till processkartan 
Den numrerade listan nedan är inte i kronologisk ordning utan är beskrivningar till processkartans 
rutor. 

Kontakta inköpsansvarig vid frågor: Henrik Sahlström, hsm@kth.se, 6311. 

1. 1 okt/1 maj skickar Ava blankett, för att anmäla behov av tillfälliga lärarinsatser inför 
nästkommande termin till, studierektor. 

2. Studierektor inventerar behovet av tillfälliga lärarinsatser. 

3. Studierektor fyller i blankett; inköp av tillfälliga lärarinsatser via tjänsteupphandling  och 
skickar till Ava. 

4. Ava kontrollerar att ekonomiska förutsättningar för att inköpa tillfälliga lärarinsatser finns. 

5. Ava kontrollerar om något behov kan tillgodoses via arvodering. 

6. Om någon av lärarinsatserna kan arvoderas gå vidare till process; ”Arvodist” 

7. Ava kontrollerar om något inköp är under 505.800 kr. 

8. Ava anmäler till inköpsansvarig inköp som inte är under 505.800 kr, som upphandling. 

mailto:hsm@kth.se
http://intra.itm.kth.se/polopoly_fs/1.448080%21/Menu/general/column-content/attachment/Underlag%20tillf%C3%A4lliga%20l%C3%A4rarinsatser%20genom%20tj%C3%A4nsteupphandling.docx
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9. Inköpsansvarig mottar anmälan om upphandling. 

10. För inköp som är under 505.800 kr skapar Ava underlag över behovet av tjänsteupphandling 
och lämnar till prefekt. 

11. Prefekt tillstyrker/avslår respektive tjänsteupphandling med signatur på respektive underlag. 

12. Ava sorterar ut tillstyrkta respektive avslagna tjänsteupphandlingar och skickar tillstyrkta till 
inköpsansvarig. 

13. Inköpsansvarig sammanställer underlaget till ett ärende och skickar till Personalansvarig 

14. Personalansvarig föredrar ärendet i samverkansgruppen och skickar sedan tillbaka ärendet till 
inköpsansvarig. 

15. Inköpsansvarig förbereder beslut som skickas till skolchef. 

16. Skolchef beslutar om tjänsteupphandling får göras 

17. Skolchef beslutar även om att Ava får handlägga inköpet och att ekonomisk attestant får 
skriva avtal med lärarkonsult. 

18. Skolchef undertecknar beslut och skickar till inköpsansvarig. 

19. Inköpsansvarig skickar beslut till registrator-itm för diarieföring. 

20. Registrator-itm diarieför beslutet och skickar till Ava för åtgärd och studierektor för 
kännedom. 

Här tar den första delprocessen slut. Att inköp av tillfälliga lärarinsatser genom 
tjänsteupphandling får göras. Fortsättningen beskriver hur själva direktupphandlingen av 
lärarinsatserna går till. 

21. Ava kontrollerar vilka tjänsteupphandlingar som får göras. 
22. Ava handlägger respektive inköp. 
23. Ava kontaktar registrator-itm för nytt diarienummer för respektive inköp. 
24. Registrator-itm tar ut nytt diarienummer för respektive inköp med koppling till skolchefens 

beslut och skickar till Ava. 
25. Ava skapar och skickar förfrågningsunderlag till konsult/konsulter. 
26. Konsult skriver offert per brev, märkt ”Direktupphandling”, och skickar till Ava. 
27. Ava öppnar offerterna, dagen efter sista svarsdag, tillsamman med en kollega. 
28. Ava skriver öppningsprotokoll. 
29. Ava utvärderar offerterna, och väljer leverantör. 
30. Ava meddelar samtliga konsulter val av leverantör. 
31. Konsulter mottar val av leverantör. 
32. Ava skickar hela inköpsakten till registrator-itm. 
33. Registrator-itm diarieför akten och tar ut ett nytt diarienummer för kontraktet, med koppling 

till inköpsaktens ärende. Nya diarienumret skickas till Ava 

http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.108696!/Menu/general/column-content/attachment/ffudirektupph.doc
http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.108699!/Menu/general/column-content/attachment/oppningsprotokoll.doc
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34. Ava skriver kontrakt för lärarinsatsen som skrivs under av ekonomisk attestant. 
35. Ava skickar kontraktet i två exemplar till konsulten. 
36. Konsulten skriver under kontrakten och returnerar den ena till Ava. 
37. Ava tar emot kontrakt, skickar till registrator-itm samt skickar kopia på avtal till studierektor. 
38. Registrator-itm diarieför kontraktet. 
39. Studierektor mottar kontrakt för tjänsteupphandlingen. 

  

http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.379705!/Menu/general/column-content/attachment/Konsultkontrakt.docm
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