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1. Inbjudan att delta i förnyad konkurrensutsättning

1.1 Inbjudan

1.1.1 Bakgrund
Denna avropsförfrågan avser avrop av 1st  förvaltningsledare-IT konsult från Statens 
inköpscentrals ramavtal, Programvaror och tjänster – Systemutveckling.

1.1.2 Beskrivning av uppdraget
 Vi söker en erfaren konsult som gillar att leda tekniskt utvecklingsarbete tillsammans med 
produktägare från andra delar av KTH. Konsulten kommer att ha rollen som Förvaltningsledare IT för 
e-lärande objektet, som hanterar framförallt lärosätets LMS (Canvas) och dess integrationer samt 
kring system. Objektet innefattar både egenutvecklade applikationer och externa system.

Förvaltningsledare IT leder förvaltningsverksamheten, ur ett tekniskt perspektiv, mot de beslutade 
målen. Som Förvaltningsledare IT knyter du ihop verksamhet och IT och skapar på så sätt 
förutsättningar för utvecklingsteamet och övriga IT-specialister att leverera kvalitetsapplikationer 
effektivt. Du samverkar med förvaltningsledaren som ansvarar för den verksamhetsnära delen av 
objektet. Du behöver kunna diskutera behov, krav och befintliga lösningar både med 
verksamhetsspecialister och med IT-leverantörer. Det dagliga arbetet sker normalt med Scrum som 
arbetsmetodik och till objektet finns en utvecklingsgrupp med fyra utvecklare samt två 
lösningsspecialister på IT-sidan.

Det har skett en snabb digitalisering på lärosätena i och med pandemin. De verktyg som har funnits 
har fungerat bra, men det har ändå varit ett stort tryck och en del omställningar för hela objektet. 
Under hösten väntar en period av att se vilka delar som lärarna tar med sig in i det mer ordinarie 
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arbetet och förhoppningen är att få igång det mer långsiktiga arbetet som har fått stå tillbaka lite 
under krisen.

Pandemin medförde också en förändring i samordning och arbetssätt inom utbildningsplattformen 
(Plattform hos oss är liknande det som kallas program i styrningsmodeller) som E-lärande tillhör. 
Som en del av detta kommer ett arbete med att se över arbetssätt och teamstruktur pågå under 
hösten där vi vill öka tvärfunktionaliteten och samverkan mellan de linjeverksamheter som arbetar 
tillsammans med IT-stödet för utbildningen på KTH. Därför ser vi att du har en bredare profil än 
förvaltningsledare IT och kan vara med och stödja teamet i transformeringen av arbetssätt samt själv 
kunna ta på dig andra typer av roller och uppdrag inom utbildningsdomänen.

Vi söker en lösningsorienterad och flexibel ledare. Det är inte alltid vi har en formell struktur utan 
fokus ligger på att lösa sakfrågorna och uppnå de övergripande målen samtidigt som vi är en 
myndighet och behöver anpassa efter de regler och lagar som gäller för det. Du som ledare behöver 
även kunna hoppa in i operativa frågor för att stötta teamet.

På KTH kan du som är driven och lyhörd arbeta med stor frihet och påverkansmöjlighet. Vi vill att du 
ska fortsätta utvecklas och dela med dig av det du kan. Om det är något som skiljer 
universitetsvärlden från andra arbetsgivare så är det vår öppenhet, vi har inga affärshemligheter.

Beroende på konsultens övriga kompetenser och uppkomna verksamhetsbehov under perioden 
kommer tjänsten även att kunna omfatta andra uppdrag.

Vill man läsa mer om oss och vad vi gör titta då på vår blogg: https://www.kth.se/blogs/1337/

1.1.2.1 KTH verksamhet och organisation
Kungliga Tekniska högskolan, KTH, svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå.

KTH grundades 1827 och är störst bland Sveriges tekniska högskolor. Sedan 1917 är KTH beläget på Norra Djurgården i centrala Stockholm, men KTH finns 

också i Kista samt i Haninge, Flemingsberg och Södertälje.

Totalt verkar vid KTH lite mer än 12 400 helårsstuderande på grund- och avancerad nivå, över 1 900 aktiva forskarstuderande samt knappt 5 200 anställda. 

Utbildningen och forskningen är av hög internationell klass och täcker ett brett område - från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt omfattar 

även arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik.

KTH består av 5 skolor och gemensamt verksamhetsstöd (GVS). Respektive skola leds av en skolchef. KTH har en decentraliserad organisation, vilket 

innebär ett delegerat ansvar till skolcheferna.

Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, teknologie magister och teknologi eller filosofie licentiat/doktor. Här bedrivs också en 

omfattande vidareutbildning.

För mer information om KTH besök www.kth.se

1.1.2.2 Underlag
 Detta underlag innehåller följande delar:                 
1. Inbjudan  
2. Information till anbudsgivarna                 
3. Kravspecifikation tjänst
4. Utvärdering 
5. Avtalsförslag

1.1.2.2.1 Upphandlingsförfarande
Denna upphandling genomförs med Förnyad konkurrensutsättning, i enlighet med LOU 2016:1145.

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling varför anbudsgivare redan från början bör 
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lämna det mest fördelaktiga anbud som motsvarar det som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. 
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