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Karlstad 2019-06-25 

 

 

Upphandling 
 

Inbjudan att lämna anbud i upphandling för expertkompetens jämställdhet och 
mångfald inom EU-projekt ”SIAM”, Föreningen Stål & Verkstad (S & V) 

 

Projektet ” Specialiserat innovationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag 
(SIAM)” 
Föreningen Stål & Verkstad (S & V) har beviljats stöd ur EUs regionalfond för projektet ” 
Specialiserat innovationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag 
(SIAM)”, som löper mellan 2019-01-01 – 2022-04-30. Projektets övergripande mål är att ge 
målgruppsföretagen reella förutsättningar och möjligheter att förstärka sin innovations- och 
konkurrenskraft genom ökad processkunskap och ökade möjligheter till automation och 
digitalisering av sina produktionsprocesser. Ett delmål är att de deltagande företagen får en 
ökad insikt, kunskap samt verktyg för att dra nytta av jämställdhet och mångfald som 
hävstång. 

S & V inbjuder därför nu till att lämna anbud för den del i projektet som avser jämställdhet 
och mångfald. S & V kommer att skriva avtal med en leverantör. 

 

Sista anbudsdag är 2019-07-18 och uppdraget beräknas starta kort därefter och pågå till 
april 2022. 

 

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget nedan. 
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Anbudsförfrågan gällande upphandling av Expertkompetens 
jämställdhet och mångfald inom EU-projekt SIAM, Föreningen Stål 
& Verkstad  
 

IUC / Stål & Verkstad 
IUC / Stål & Verkstad är en organisation som utvecklar värmländsk industri! 

2016 skedde en sammanslagning av organisationerna IUC Wermland AB och föreningen Stål 
& Verkstad, syftet var att skapa en kraftfull organisation som adresserar utvecklingsfrågor i 
regionens största näring, tillverkande industri. Industrin i Värmland omsatte 2017 dryga 32 
miljarder sek och är arbetsplats för ca 11 000 värmlänningar. Till detta kommer alla de 
företag (industrinära) som är beroende av industrin för sin verksamhet. Det finns en handfull 
större företag, men merparten är s k SME, dvs små och medelstora företag. IUC / Stål & 
Verkstads verksamhet finansieras av medlemsintäkter, ca 120 värmländska industriföretag 
som stöttar verksamheten, samt genom projektfinansiering. Vår största tillgång är nätverket 
inom värmländsk industri och kunskapen om den värmländska industrins behov. 

Projektet SIAM sker i nära samverkan med Bergsskolan i Filipstad. Bergsskolan har under 
lång tid varit industrins skola, med stor akademisk kompetens och industriell erfarenhet 
inom områdena metallurgi, materialteknik (stål) samt bearbetning, såsom smide och 
valsning. 
 

Beställare/Uppdragsgivare 
Föreningen Stål & Verkstad, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad, Org. nr 802447–9621 
Kontaktperson: Mattias Säfström, tel. 072-227 44 82,  
mail. mattias.safstrom@iucstalverkstad.se 
 

Beskrivning av uppdraget 

Syfte och mål 
Stål & Verkstad (S & V) har beviljats stöd ur EUs regionalfond för projektet ” Specialiserat 
innovationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag (SIAM)”, som löper 
mellan 2019-01-01 – 2022-04-30. Projektets övergripande mål är att ge målgruppsföretagen 
reella förutsättningar och möjligheter att förstärka sin innovations- och konkurrenskraft 
genom ökad processkunskap och ökade möjligheter till automation och digitalisering av sina 
produktionsprocesser. 

Eftersom industrin är en bransch som till stor del utgörs av kategorin inrikes födda män (ca 
80% av samtliga anställda). Det finns ett stort behov av att bredda rekryteringsbasen och locka 
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fler kvinnor och utrikes födda till branschen. För att företagen ska vara attraktiva arbetsgivare 
för även dessa målgrupper krävs insikt, kunskap och verktyg.  
Inom projektet SIAM har vi tagit utgångspunkt i företagens innovation och effektivisering. 
Detta är processer där det finns mycket forskning, exempel och möjlig hävstång i 
jämställdhet och mångfald. Vi genomför ett arbete internt i projekt och organisation för att 
föregå med gott exempel samt att förbereda oss för att tackla frågeställningarna ute hos 
företagen. Vi tar fram underlag och material för att väva in perspektiven i vårt 
innovationsstöd, samt för att kunna påvisa vikten av att ”vidga vyerna” utifrån total 
kompetensförsörjning men även resultat och kvalitet i enskilda processer.  
 
Ett delmål i projektet SIAM är därför att de deltagande företagen får en ökad insikt, kunskap 
samt verktyg för att dra nytta av jämställdhet och mångfald som hävstång.  
 
För att säkerställa kvalité i genomförandet av delmålet krävs expertkompetens inom område 
jämställdhet och mångfald. 

Uppdragets omfattning 
Uppdraget beräknas starta kort efter kontraktsskrivning. Preliminärt 2019-08-15 och löpa 
t.o.m. 2022-04-30. 

Beskrivning av uppdraget 

För att uppnå delmålet med ökad insikt, kunskap samt verktyg för att dra nytta av 
jämställdhet och mångfald som hävstång finns ett antal arbetspaket som ingår i uppdraget.  
 
Underliggande tes – Företag med en utpräglad kultur av ”kan själv”, dvs en oförmåga att ta 
in experthjälp från andra aktörer, särskilt akademisk kunskap, har även ett bristande 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Med ett inflöde av expertkunskap, genom projektet 
SIAM, kommer företagen även att öppna upp för andra typer av (i dessa företags fall) 
normbrytande kunskap. Ex genom att vidga vyerna avs jämställdhet och mångfald i 
organisationen. För att verifiera, eller avfärda, tesen krävs en kartläggning av nuläge, ett 
projektgenomförande och en ny kartläggning efter genomfört projekt. 
 
Underlag för statistik / självskattning. 

- För att mäta utgångsläge, nivå jämställdhet och mångfald 
- För att mäta utfall efter genomfört projekt, nivå jämställdhet och mångfald 

 
Framtagande av verktyg 
Kompetensförsörjning  

- En paketering av statistik som visar på nödvändigheten av inkluderande synsätt för 
att kunna ny- och ersättningsrekrytera  

- Goda regionala exempel dokumenteras  
- Lämpliga verktyg och checklistor identifieras 
- Paketering riktad mot målgruppen 

 
Effektivitet och innovation 

- Fördjupad analys, framtagning av relevant forskning och underlag  
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- Goda regionala exempel dokumenteras 
- Lämpliga verktyg och checklistor identifieras 
- Paketering riktad mot målgruppen 

 
Test och verifiering av verktyg i genomförande hos företag. 
 Workshops med deltagande företag (totalt 24 st) avs verktyget kompetensförsörjning. 
  
Leverantörens ansvar 

 Utifrån expertis och kunskapsinsamlande ta fram och paketera ovan beskrivna 
underlag. 

 Leda test och verifiering av underlag samt workshops med deltagande företag.   

 Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med projektledning och övriga 
expertkompetenser i projektet. 

 Paketering ska följa IUC / Stål & Verkstads grafiska profil och riktlinjer, material ska 
kunna spridas digitalt och i tryckt format. 

 Expertkompetensen ska medverka till att resultaten från projektet sprids på lämpligt 
sätt.  

 IUC / Stål & Verkstad har nyttjanderätt till materialet som skapas i projektet, vilket 
innebär rätt att lagra, framställa exemplar och tillgängliggöra materialet inom ramen 
för sin verksamhet. Nyttjanderätten kvarstår även efter uppdragets slutförande. 

Rapportering 

 En tidsplan och aktivitetsplan för arbetet ska tas fram och regelbundet uppdateras i 
samråd med projektledningen.  

 Expertkompetensen ska aktivt medverka till att tidplanen efterföljs.  

 Resultaten från uppdraget samt uppföljning av tidsplan ska kontinuerligt 
kommuniceras till projektledningen i IUC / Stål & Verkstad som i sin tur rapporterar 
till Tillväxtverket i lägesrapporter. Generellt gäller att rapporterna ska vara 
pedagogiska och kommunicerbara. Slutsatser och ev rekommendationer till 
projektledning ska tydligt framgå.  

 Resultaten från uppdraget ska bidra till kvalitets- och effekthöjning i projektet och i 
deltagande företag och rapporter ska vara skrivna på ett sådant sätt att de 
kontinuerligt skapar förbättringar i projektet, så att resultat och erfarenheter kan 
återföras bl. a. till andra projekt och aktiviteter.  

 Expertkompetensen ska lämna in en slutrapport i april 2022. Slutrapporten ska 
innehålla en objektiv bedömning av resultat samt rekommendationer avs framtida 
aktiviteter inom området. 
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Kompetenskrav på utvärderaren (särskilda krav) 

 Expertkompetensen ska ha en för uppdraget relevant akademisk examen. 

 Expertkompetensen ska ha dokumenterad bakgrund och särskild kompetens inom 
området jämställdhet och mångfald. Beskriv kompetensen. 

 Expertkompetensen ska ha ett stort personligt nätverk inom området jämställdhet 
och mångfald. Kopplingar till för området relevant forskning ska finnas. Beskriv 
nätverk och kopplingar. 

 Expertkompetensen ska ha hög professionalitet, eftersom denne ska arbeta nära 
deltagande företag, övriga expertkompetenser samt projektledning. 

 Expertkompetensen bör ha kunskaper och erfarenhet från arbete med 
innovationsutveckling, och näringsliv. Beskriv vilka kunskaper och erfarenheter som 
finns.  

 Expertkompetensen ska ha erfarenhet av och kunskap om målgruppen SME företag i 
branschen tillverkande industri, beskriv erfarenheter och kunskap. 

Allmänna krav och villkor 

Allmänna krav på leverantörer inom IUC / Stål & Verkstad och riktlinjer för genomförandet 

 Grundprinciper enl LOU - Alla inköp och upphandlingar inom IUC / Stål & Verkstad 
baseras på grundprinciperna i LOU (1 kap, 9 §) om ickediskriminering, likabehandling, 
transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessutom ska alla inköp 
bygga på objektivitet, affärsmässighet och konkurrens. 
 

 Företräda organisationen - IUC / Stål & Verkstad ställer samma krav på leverantörer 
vid samarbete som på den egna organisationen. Leverantörer ska, i de fall leverans 
av varan eller tjänsten sker med IUC / Stål & Verkstads kunder eller medlemmar som 
mottagare agera utifrån IUC / Stål & Verkstads intressen och företräda 
organisationen på ett sätt som stärker IUC / Stål & Verkstads varumärke. 
Leverantörer får inte utan IUC / Stål & Verkstads uttryckliga medgivande 
marknadsföra och sälja andra tjänster än de som levereras i IUC. 
 

 Sund ekonomi – Lagkrav om registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter ska vara 
uppfyllda. IUC / Stål & Verkstad kan kontrollera genom att ta upplysning på 
leverantör, eller kräva in tidigare årsredovisningar.  
 

 Etik och moral – Leverantör ska ha gott renommé som en etisk och moralisk 
samarbetspartner – IUC / Stål & Verkstad kan kontrollera genom att begära 
referenser från tidigare uppdrag och söka information hos tidigare eller nuvarande 
kunder. Anbud bedöms utifrån IUC / Stål & Verkstads Värdegrund; coacha, 
respektera, utveckla. 
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Upphandlingsform 

Upphandlingen sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) som en direktupphandling. 
Om nya kompetens-/innehållskrav tillkommer och dessa ej kan tillgodoses inom ramen för 
denna upphandling, kommer särskild upphandling att ske. Rätten att anta flera leverantörer 
förbehålls. Ingen ersättning lämnas för anbudsgivning. 

I den händelse nya eller förändrade förutsättningar eller påverkande beslut fattas, kan 
upphandlingen komma att avbrytas.  

 

Anbudsgivning 

Anbudets form och innehåll 
Anbudet ska vara skriftligt på svenska språket och överensstämma med 
förfrågningsunderlaget. 

Presentation av företaget, organisationsnummer, namn på tilltänkt-(a) person- (er) med CV, 
beskrivning av företagets kompetens, erfarenhet och kapacitet. Referenser från tidigare 
uppdrag (ej äldre än tre år).  

Beställaren förutsätter att anbudsgivaren skaffar sig nödvändig kännedom om 
förutsättningarna för tjänsten genom muntlig eller skriftlig kontakt.  

Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren.  

Leverantör kan uteslutas från deltagande i utvärdering om denne inte inlämnat begärda 
uppgifter, lämnat oriktiga eller ej styrkta uppgifter eller om företaget på grund av inkomna 
uppgifter ej bedöms ha erforderlig kompetens eller finansiell styrka att leverera efterfrågad 
tjänst. 

 

Upplysningar under anbudstiden 

Sista dag att ställa frågor är 2019-07-05 

Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras eller förtydligas med anledning av frågor 
eller av annan anledning kommer kompletteringar snarast att sändas till alla kända 
anbudsgivare.  

 

Inlämning  

Anbudet ska skickas med E-post till mattias.safstrom@iucstalverkstad.se 

 

Avtal  

Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skriftligt avtal.  
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Sista anbudsdag och giltighetstid  

Skriftligt anbud ska vara Stål & Verkstad tillhanda senast den 2019-07-18 Och vara giltigt två 
månader efter anbudstidens utgång. Offerten ska referera till denna offertbegäran. 

Avtalsvillkor/kommersiella villkor 
Avtalstid är 2019-08-15 – 2022-04-30 

Pris  
Ange timkostnad. Projektet har 270 000 kr budgeterat för uppdraget där samtliga kostnader 
för uppdraget ingår inklusive resekostnader, material, kostnader för paketering osv. Vid 
prissättning av uppdraget ska därför anbudsgivare ta hänsyn till samtliga kostnader vid 
beräkningen av angiven timkostnad. Stål & Verkstad önskar få ut maximalt antal timmar från 
den angivna budgeten.  

Betalning sker via faktura som skickas månadsvis med betalningsvillkor 30 dagar. 

 

Utvärdering/tilldelningskriterier 

En första utvärdering kommer att ske där endast anbudsgivare som uppfyller allmänna och 
särskilda krav enligt detta förfrågningsunderlag är kvalificerade för fortsatt utvärdering.  

Valet av leverantör kommer att vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån 
följande kriterier som kommer att vägas samman: 

 kompetens och erfarenhet inom angivna särskilda krav på anbudsgivare (50 %) 

 Pris (50 %) 


