
 

Introduktion 
Denna Avropsförfrågan avser en konsult i rollen som projektledare med erfarenhet av processutveckling,
verksamhetsutveckling och förändringsledning med erfarenhet från data-, informations-, och
dokumenthantering inom offentlig verksamhet. Avropet görs från Region Stockholms ramavtal: SLL1670 IT
konsulttjänster - uppdragskonsulter Ramavtalsområde B, uppdragskonsulttjänster IT, delområde 1
systemutveckling och -integration.
 
Locum AB har ett pågående dokumenthanteringsprojekt (DHP) som nu har kommit till en fas där ett behov
av en projektledare finns. Mer detaljerad information om projektet finns att läsa i bifogat dokument
"Beskrivning av dokumenthanteringsprojektet (DHP)"
 
Omfattningen är en heltidstjänst och förväntad uppdragsstart är i augusti 2021 och fortlöper sedan till 2021-
12-31. Därefter finns förlängningsoption i upp till ett (1) år + ett (1) år dock längst t om 2023-12-31.
 
Ersättningen är enligt löpande räkning.
 
För att lyckas med uppdraget ska erbjuden konsult inneha tidigare erfarenhet av såväl processutveckling
som förändringsledning inom offentlig dokumenthantering. För att bevisa uppfyllande av detta krav ska
ramavtalsleverantören bifoga referensuppdrag som visar på två separata uppdrag där dokumenthantering i
en projektledande befattning har utförts av erbjuden konsult. Uppdrag ska ha varit pågående under de
senaste 5 åren. 

1.0 Kompetens- och erfarenhetskrav
 

1.1 Krav
Erbjuden konsult ska uppfylla samtliga av de krav som anges i ramavtalet SLL 1670 för konsultnivå 4 samt
för rollbeskrivning i kravspecifikation: 
 

- punkt 4.1.1.5. Process- och verksamhetsutvecklare och 
- punkt 4.1.1.6 Projektledare förändringsledning. 
 

Dessutom ska erbjuden konsult ha nedanstående erfarenheter som styrks via referensuppdragen: 
 

- Erfarenhet av att se över/förändra processer, arbetssätt och rutiner för att systematisera dokumentation i
offentlig verksamhet inklusive implementation i hela organisationen.
- Erfarenhet av att utveckla, förbättra och förnya systemstöd för dokumenthantering i offentlig verksamhet. 
- Erfarenhet av att arbeta med ett agilt förhållningssätt och löpande leveranser.
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1.2 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ CV Konsult Nivå 4 ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Kravuppfyllnad styrks genom CV. I CV ska det tydligt framgå att varje enskilt krav uppfylls. För tydlighetens
skull är det viktigt att CV anpassas till aktuellt uppdrag.
 

1.3 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Referensuppdrag ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Kravuppfyllnad styrks genom två separata referensuppdrag. Referensuppdragen ska ha varit pågående de
senaste 5 åren och beskriva på vilket sätt erbjuden konsult fått sin erfarenhet av dokument- och
diariehantering i offentlig verksamhet.
 

2.0 Leverantörens och erbjuden konsults Uppgifter
 

2.1 Krav
Ange namn och kontaktuppgifter till erbjuden konsult
 

2.2 Krav
Ange namn och kontaktuppgifter till ombud under anbudstiden
 

2.3 Krav
Ange namn och kontaktuppgifter till kontaktperson under uppdragstiden
 

3.0 Erbjuden konsult ska vara tillgänglig från 2021-08-16
 

3.1 Krav
Krav på tillgänglighet uppfylls
 

4.0 Sekretess
 

4.1 Krav
Beställaren omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att allmänna handlingar i normalfallet
ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
innehåller emellertid undantag från offentlighetsprincipen. Undantag kan huvudsakligen göras i två fall: 
◦Om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. 
◦Om det av särskild anledning kan antas att en enskild som trätt i affärsförbindelse med beställaren lider
skada om uppgift om affärs- eller driftsförhållanden röjs. 
Bedömningen av huruvida tillräckliga skäl för sekretess föreligger görs dock av beställaren i samband med
att någon begär att få tillgång till uppgifterna. Några garantier om att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan
därför inte lämnas. 
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Begärs sekretess? 
Om sekretess begärs - Precisera de uppgifter som begäran omfattar samt motivering till på vilket sätt
anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut.
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