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* = Obligatoriska uppgifter  ¤ = Dessa uppgifter ingår i annonsen 
 
1. * DATUM: 

Datum på beställningen: 2020-11-06 
Önskad sista dag för anbud:  2020-11-16 
Sista dag för frågor:  2020-11-12 

   
 
2. * AVTALSTECKNARE: 

Namn: Henrik Ahl 
Mobilnr: 08-718 95 40 
E-post: henrik.ahl@nacka.se 
Titel och Enhet: Stabschef, stadsledningskontorets stab 

 
 

3. * ¤ UPPDRAGSBESKRIVNING  
här för att ange ett uppdragsnamn som tydliggör vilket typ  
Beskriv behovet av konsultstöd  
Nacka kommun är mitt i införandet och etableringen av strategisk portföljstyrning som en del 
av realiseringen av vår digitaliseringsstrategi. Nästa steg för Nacka kommun är att knyta ihop 
Digitaliseringsprocessen med andra närliggande processer till en större, mer övergripande och 
mer enhetlig process. De närliggande processerna innefattar bland annat av 
tjänstemannaberedning, inköp/upphandling, projektmodellen, och förvaltningsmodellen, samt 
att arbeta vidare med uppföljning och effekthemtagning inom Digitaliseringsprocessen.  
 
Stadsledningskontorets stab på Nacka kommun har behov av att upphandla ett konsultstöd till 
ett uppdrag som digital strateg. Rollen ingår i stadslednings-kontorets stab och innebär ett tätt 
samarbete med teamet för digitaliseringsprocessen som består av processledare för 
digitalisering/huvudarkitekt samt digital strateg.  
 
Huvuddelarna av uppdraget kommer att innefatta främst två ansvarsområden: 
1. Ansvara för vidare etablering och utvidgning av digitaliseringsprocessen och anknytande 
processer för att etablera metoder och visualisera effekthemtagning och uppföljning. Ansvara 
för att driva portföljstyrningens forum och den administration den innefattar. Det innebär t ex 
att samordna och driva de veckovisa möten som bereder digitaliseringsärenden, samt ta fram 
beslutsunderlag och uppföljningsmaterial. I uppdraget ingår också att delta i möten med 
verksamheter för att hantera och kvalificera inkommande initiativ. Denna hantering kan 
omfatta behov, kategorisering, prioritering och beredning av underlag för beslut. 
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2. Tillsammans med kollegor i Nacka kommuns digitaliseringsprocess aktivt etablera och driva 
Nacka kommuns fokusområden för digitalisering. Det kan handla om att bland annat ta fram 
strategiska riktlinjer, göra analyser, bidra till behovskartläggningar, hålla workshops mm. 
Konsulten ska därigenom bidra till att skapa värde åt organisationen genom ett 
kommunövergripande perspektiv som ser över verksamhetsgränser och ”silos”, och 
effektivisera organisationen genom att skapa förståelse för en kommungemensam strategisk 
riktning. 
 
Konsulten ska kunna arbeta självständigt under ledning av ansvariga för 
digitaliseringsprocessen. Kommunen önskar att konsulten kan börja så snart som möjligt dock 
senast 2020-12-01. 
 
Kommunen bedömer att konsulten är på kompetensnivå 5 
   
 eller tryck här för att ange vad som ska utföras/uppdragets fattning/placeringsort. 

     Krav på leverans Klick  
Konsulten tar ansvar och ska självständigt kunna genomföra uppdrag under ledning av 
ansvariga för digitaliseringsprocessen. Konsulten ska bidra till etablering och framtagandet av 
Nacka kommuns anpassade beskrivningar av processer, metoder och modeller för IT-styrning. 
Rollen ska fungera som en viktig kugge i vårt team och det kräver ett dagligt samarbete med 
kontinuerliga små leveranser av t ex analyser, beslutsunderlag och kommunikationsmaterial. 
Arbetet kan delvis utföras på distans och utformas tillsammans med teamet man ingår i.  

 N 
 
4. * ¤ TIDER 

OBS! Startdatumet förutsätter att avtalshantering är komplett. 
 
TIDER FÖR uppdraget 

a) Startdatum: 2020-12-01 
b) Slutdatum: 2021-05-31 
c) Omfattning: 100%, ca 40 timmar i veckan. Kommunen har rätt att säga upp avtalet med en (1) 

månads varsel. 
d) Möjlighet till förlängning: Ja, löpande med 1 månads uppsägning 
e) Tilldelningsbeslut: 2020-11-23 

 
 
5. * KRAV PÅ KONSULTEN 

Konsulten ska ha:  
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- Minst 10 års arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till digitalisering 
Anställningarna/uppdragen ska varit genomförda under de senaste 8 åren 

- Erfarenhet av införande och realisering av strategier för digital transformation 
- Erfarenhet av etablering av IT-styrning 
- Erfarenhet av projektledning med påverkan på IT 
- Erfarenhet av kunddriven utveckling och metodik 
- Erfarenhet av verksamhetsanalys och utveckling på både strategisk och operativ nivå 

För att lyckas med uppdraget bedömer kommunen att konsulten bör ha: 
 

- Erfarenhet av införande och etablering av portföljstyrning  
- Erfarenhet av portfölj/projektstyrning i verktyget Antura 
- Erfarenhet av att ta fram modeller och metodstöd kopplade till portföljstyrning 
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet 
- Förmåga att samverka, kommunicera, coacha och visa på möjligheter 

 
 
 
6. * ¤ ARVODE 

Avropets avser kompetensnivå 5. 
Löpande räkning – leverantören får betalt per arbetad timme enligt överenskommet timpris. 
 
 
7. * TIDRAPPORTERING & FAKTURERING 

OBS! Tidrapportering sker månadsvis och per avtal. Specifikation medföljer alltid. Fast arvode 
faktureras enligt överenskommelse. 
 
Specifikation: 
☐ Dagligen.  
☐ Veckovis. 
☒ Månadsvis. 
 
Redovisning och avstämning av tidrapport ska ske med beställaren innan fakturering får ske: ☐ 
 
☒ Standardfakturering.  
1 avtal faktureras på 1 faktura. 
☐ Splitfakturering.  
Olika aktiviteter på 1 avtal skall delas upp på olika fakturor. 
 
Faktureringsplan vid fastpris: Klicka eller tryck här för att ange text. 
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8. * ¤ HANDLINGAR SOM SKA INGÅ I ANBUD 

☒ CV 
☒ Referensförteckning 
☐ Certifikat 
☐ Genomförandeplan 
☐ Tidplan 
☒ Timpris 
☐ Budgetpris 
☐ Fastpris 
☐ Övrigt / Annat – Ange text här. 
 
 
9. * ¤ KVALIFICERING 

Ange med X vilka krav som är aktuella samt komplettera med närmare beskrivning 
 
☒ CV Anbudsgivare ska bifoga CV för den konsult som ska utföra 

uppdraget. I bifogat CV ska kravuppfyllnad enligt pkt. 6 
framgå.  

☒ Referensuppdrag Två (2) av konsulten utförda relevanta referensuppdrag ska 
bifogas anbudet. Det ska framgå vilka arbetsuppgifter 
konsulten haft och vilka metoder/erfarenheter konsulten 
bidragit med för ett lyckats resultat. Beskrivningen av båda 
uppdragen tillsammans bör begränsas till 500 ord. 
Referensuppdraget får inte vara äldre än åtta (8) år räknat från 
sista anbudsdag. 

☒ Referensperson Från ovan redovisade referensuppdrag. Referenspersonerna ska 
kunna bekräfta att konsulten utfört uppdraget.  

☐ Genomförandeplan       

☐ Tidplan Klicka eller tryck här för att ange krav på tidplan. 

☒ Pris Anbudsgivare ska inkomma med pris per timme, ex moms, för 
den offererade konsulten. Samtliga kostnader förknippade med 
uppdraget ska omfattas av priset 
 

☒ Tillgänglighet Uppdraget behöver genomföras under perioden 2020-12-01 – 
2021-05-31  

☐ Övriga 
kvalificeringskrav 

Klicka eller tryck här för att ange övriga kvalificeringskrav. 

 
 
10. * ¤ UTVÄRDERING 

Tilldelningsgrund är bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Anbudsgivare kan erhålla 
prisavdrag för uppfyllt mervärde enligt nedan. De tre (3) anbudsgivare som efter genomförd 
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utvärdering erhåller lägst utvärderingspris kommer att bjudas in till kommunen för en intervju. 
Skulle fler anbudsgivare hamna på samma utvärderingspris kan antalet intervjuer komma att 
utökas. Det är viktigt att den offererade konsulten kan närvara vid intervjun. Intervjun kommer 
att genomföras digitalt under perioden 19 -20 november och anbudsgivare/konsult förutsätts 
avsätta tid för detta. Syftet med intervjun är att bekräfta att kommunen uppfattat konsultens CV 
och referensuppdrag korrekt. Efter genomförd intervju kan kommunens bedömning komma att 
justeras. Skulle denna justering medföra att andra anbudsgivare kan bli aktuella för intervju 
kommer dessa bjudas in.  
 
Anbudsgivaren med lägst utvärderingspris efter genomförd utvärdering tilldelas avtal. 
 
 
 

Utvärdering viktas i % 
 Vad ska bedömas Viktning i % 
☒ Kompetens / erfarenhet 

Beställaren värderar en konsult med erfarenhet av strategisk IT-
styrning och kunddriven utveckling. Konsultens förmåga att 
självständigt driva flera uppdrag parallellt ser kommunen som en 
nyckelkompetens för att framgångsrikt kunna genomföra 
uppdraget och kan konsulten visa på denna erfarenhet anses det 
meriterande. 
 
Utifrån erbjuden konsults CV och beskrivning av 
referensuppdrag kommer kommunen att göra en bedömning av 
hur väl detta stämmer överens med kommunens behov beskrivet 
i detta underlag.   

0 - 50% prisavdrag 
enligt omdömen 
nedan. 

☐   

☐ Certifiering  
☐ Genomförandeplan  

☐ Tidplan  

☒ Pris 50% 

☐ Tillgänglighet  
☐ Övriga kvalificeringskrav  

 Totalt 100 % 
 
 
Leverantörens beskrivning av kompetens/erfarenhet och genomförandeplan kan få nedan 
omdömen: 
 
50% prisavdrag på anbudspriset 
Konsultens CV och referensuppdrag visar mycket hög kompetens och erfarenhet inom 
verksamhetsnära digitalisering som bedöms ge kommunen ett mycket stort mervärde. Konsulten 
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har lång erfarenhet av förändringsledning och strategiskt stöd till ledningsgrupper, visar på 
mycket stor självständighet i sitt arbete och bedöms besitta en hög kapacitet att hantera flera 
uppdrag parallellt.  
 
25% prisavdrag på anbudspriset 
Konsultens CV och referensuppdrag visar hög kompetens och erfarenhet inom verksamhetsnära 
digitalisering som bedöms ge kommunen ett mervärde. Konsulten har erfarenhet av 
förändringsledning och strategiskt stöd till ledningsgrupper, visar på självständighet i sitt arbete 
och bedöms besitta en kapacitet att hantera flera uppdrag parallellt.  
 
0% prisavdrag på anbudspriset 
Konsultens CV och referensuppdrag visar kompetens och erfarenhet inom verksamhetsnära 
digitalisering som bedöms ge kommunen ett visst mervärde. Konsulten har viss erfarenhet av 
förändringsledning och strategiskt stöd till ledningsgrupper, visar på viss självständighet i sitt 
arbete och bedöms besitta en kapacitet att hantera flera uppdrag parallellt.  
 


