
Gruppanmälan, inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling. Processägare: Carola Pettersson, 2022-03-23

Vh
C

St
ud

ie
re

kt
or

R
eg

is
tra

to
r

Sk
ol

ch
ef

In
kö

ps
-

an
sv

ar
ig

Pr
ef

ek
t

Pe
rs

on
al

-
st

ab

Skolan för industriell teknik och management

Start

6. Se process för 
”arvodist” hos 

personalstaben.

8. Anmäler till 
upphandling GVS.

15. Bereder 
beslutsunderlag och 
skickar till skolchef.

11. Tillstyrker/avslår 
tjänsteupphandlingarna. 

Skickar underlaget åter till 
VhC.

2. Skickar blankett 
till studierektor.

16. Beslutar om att 
tjänsteupphandling får 

göras.

JA

17. Diarieför och 
skickar ev original till 

registrator ITM för 
akrivering

4. Fyller i underlag 
och skickar till VhC.

10. Lämnar vidare 
underlag till prefekt.

12. Skickar tillstyrkta  
tjänsteupphandlingar till 
inköpsansvarig senast 

15 okt / 15 april.

18. Beslut 
akriveras.

NEJ

EJ TILLSTRYRKTA

NEJ

13. Sammanställer 
till ett ärende och 

skickar till 
personalstaben.

TILLSTYRKTA

9. Mottar anmälan om upphandling 
och skickar vidare till GVS 

upphandlingsgrupp.

14. Föredrar ärendet i 
samvarkansgruppen och skickar 

sedan tillbaka ärendet till 
inköpsansvarig

Inget behov

1. Initierar 
inventeringsbehov 

inför nästkommande 
termin. Mejlar VhC 
om insamling av 

underlag  
1 okt /1 april.

3. Inventerar 
behovet av 

tillfälliga 
lärarinsatser.

5. Kan något behov 
tillgodoses via 
arvodering?

JA

7. Är inköp över 
700 000 kr?NEJ

JA

NEJ
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Skolan för industriell teknik och management

31. Skriver offert och 
mejlar till vhC.

35. Meddelar 
samtliga konsulter 
val av leverantör.

Stopp
37. Skickar 

inköpsakten till 
inköpsansvarig.

36. Mottar val av 
leverantör

34. Utvärderar 
offerter och väljer 

leverantör.

40. Tar emot avtal 
och skickar orginal 
till inköpsansvarig, 

samt kopia till 
studierektor.

20. Tar vid behov ut 
nytt diarienummer för 
inköpet, med koppling 

till skolchefens 
samlingsbeslut i 

W3D3.

28. Diarieför 
inköpsakt.

41. Diarieför 
avtal.

33. Skriver 
öppningsprotokoll.

32. Öppnar 
offerter dagen 
efter sista dag 

tillsammans med 
kollega.

30. Skapar och 
skickar förfrågnings-
underlag till konsult/

konsulter

38. Skriver 
konsultavtal, 

ekonomisk attestant 
signerar. Skickar till 
konsult via Adobe 

sign eller i två 
exemplar per post.

39. Skriver under 
avtal och 

returnerar ett av 
avtalen.

NEJ

43. Mottar 
avtal för 

tjänsteupp-
handlingen.

NEJ

22. Tar fram 
upphandlingsdokument i 
samråd med studierektor/

sakansvarig.

NEJ

JA

23. Fyller i 
upphandlingsdokumentet 

och skickar åter till 
inköpsansvarig.

24. Annoserar tjänsten i 
upphandlingssystemet 

minst 10 vardagar.

25. Skriver 
öppningsprotokoll 

och skickar 
anbuden till 

studierektor för 
utvärdering och 

tilldelning.

26. Utvärderar och 
beslutar om 
tilldelning.

27. Skickar ut 
beslut i 

upphandlings-
systemet.

42. Registrator 
arkiverar ev 

original.

29. Registrator 
arkiverar ev 

original.

19. Får 
tjänsteupphandling 

göras?

21. Är inköpet 
över

100 000 kr?

JA
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