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ANBUDSINBJUDAN 

Härmed inbjuds ni lämna anbud på lärande utvärdering till Projekt Co-Active. 

Med detta projekt ska vi utveckla, samordna och överföra arbetsmetoder för arbetslivsintegration på två 
orter i Västerbotten - Skellefteå och Norsjö. 

Vi ska vidareutveckla behovsområden vi identifierat från projektet MedUrs, rapporter och utredningar 
från Finsam, Regionala och lokala utvecklingsplaner och myndigheterna som ansvarar för 
målgrupperna. Målgrupperna i projektet är sjukskrivna, arbetslösa samt personer i behov av 
språkpraktik i åldrarna 18-64 år. 

Vi ska definiera och utveckla arbetsmetoder för hur individernas möjligheter till egenförsörjning kan 
förbättras, utifrån hennes/hans individuella förutsättningar.  

En lyckad arbetslivsintegration bör byggas på inflytande, helhetssyn, tid, och kontinuitet oavsett om du 
är arbetslös, sjukskriven eller nyanländ i behov av språkpraktik. Varje insats är unik och ska 
behovsanpassas till varje individ vilket innebär att tiden som deltagarna deltar i projektets aktiviteter kan 
variera. 

I projektet vill vi samla aktörer från den sociala ekonomin tillsammans med offentlig sektor, 
primärvården samt det regionala näringslivet. 

Vi ska:  

Utveckla och hitta nya former för flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och 
arbetslivsrehabilitering och bygga vidare på den redan etablerade samverkan som finns mellan många 
rehabaktörer inom offentlig och ideell sektor samt det regionala näringslivet. 

Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden genom riktade utbildningsinsatser till deltagare och 
näringslivet. 

Aktivera näringslivet och skapa möjligheter till fler arbetsplatser för målgruppen genom att påverka 
attityder, identifiera nya arbetsuppgifter, arbetsplatser för språkpraktik samt stödja utvecklingen av nya 
sociala företag. 

Ge personer i behov av arbetslivsintegration en möjlighet att aktivt påverka sin väg tillbaka till arbete 
genom inflytande och kontinuitet. 
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Projektpartners: 

Urkraft i Skellefteå, Norsjö kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Skellefteå/Norsjö, 
VLL/Psykiatrin, Hälsocentralen i Norsjö, Hälsocentral Skellefteå, EFS Mobackenkyrkan. samt 
samarbetspartners i Storbritannien. 

 

1 Uppdragsbeskrivning 

Utvärderaren ska följa projektet och säkerställa lärande reflektion mellan projektparterna samt 
utvärdera projektets metoder och resultat under projekttiden. Projektets resultat ska dessutom 
återföras, spridas och implementeras i en regional kontext. Uppdraget ska bedrivas på två orter – 
Skellefteå och Norsjö. 

Projektledaren anställd av projektägaren samt projektgruppen har ansvar för att följa upp den dagliga 
verksamheten. 

Projektledarna på respektive ort har det individuella uppföljningsansvaret på deltagarnivå. Uppföljning 
ska ske varje månad. 

Den lärande utvärderingen i projektet ska omfatta: - Bedömning av metoder och aktiviteter i förhållande 
till mål och syfte. - Undersökning av hur samverkan mellan berörda organisationer fungerat. - 
Bedömning av projektorganisationens uppbyggnad och funktion. - Bedömning av hur projektet arbetar 
med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet och mångfald. - En övergripande bedömning av 
projektets resultat på individnivå, finns det hållbara effekter på längre sikt? - Helhetsbedömning av i 
vilken grad den planerade strategiska påverkan uppnåtts under projekttiden och förutsättningarna för att 
uppnå dessa efter projektets slut. Hur bidrar projektet till utlysningens förväntade resultat och effekter? 

Har vi lyckats göra verksamheterna i projektet till permanent verksamhet med en stark lokal förankring 
och en verksamhet som bygger på hållbarhet och långsiktighet, och hur passar verksamheten in i 
helheten i Skellefteå och Norsjö? Detta ska dock inte vara en bedömning i slutet av projektet utan 
löpande utvärdering för att möjliggöra ett kontinuerligt lärande. Det är därför viktigt att utvärderingen kan 
samspela på ett bra sätt med projektledare och projektets personal för att lärande ska utvecklas i 
dialogen mellan oss. 

Utvärderingen ska också bidra till lärande och utvecklande frågeställningar till styrgruppen. 
Utvärderaren ska ansvara för att återföra iakttagelser och resultat till styrgrupp och samverkansgrupp 
vid lärseminarier och i form av några kortare skriftliga delrapporter med ca sex månaders mellanrum fr o 
m december 2016. Projektledaren och utvärderaren ska tillsammans ansvara för 
utvärderingsseminarium i dec 2018. Skriftlig slutrapport ska lämnas senast i feb 2019 om inget annat är 
överenskommet mellan parterna. 

Uppdraget ska påbörjas med start i juni 2016 efter överenskommelse med en gemensam plan och stöd 
till projektledningen med att formulera målsättningar och förändringsteori samt att säkra förutsättningar 
för utvärderingens effekter och resultat. Utvärderingen pågår under hela projektets genomförande om 
inget oförutsett inträffar och projektet avslutas i förtid. 

Av underlag avseende köp av tjänst ska det framgå omfattning, tidpunkt och art av utfört arbete eller 
tillhandahållen tjänst.  
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Krav på förmåga och kapacitet 

Anbudsgivaren ska ha förmåga och kapacitet för att klara efterfrågat uppdrag/leverans. Anbudsgivaren 
ska redovisa detta genom att kort beskriva företaget, organisation, storlek, och kompetensprofil. 

Avser anbudsgivaren anlita underleverantör för att utföra vissa delar av uppdraget ska anbudet 
innehålla en förteckning över vilka underleverantörer och vilka tjänster det rör sig om. Vid anlitande av 
underleverantör ska anbudsgivaren ansvara för underleverantörens personal som för sitt eget. 

Anbudet ska innehålla en namngiven ansvarig som leder den lärande utvärderingen samt eventuellt 
övriga deltagare. 

Kvalitetskrav 

Utvärderingstjänsten som upphandlas ska ligga i linje med de kvalitets- och innehållsliga krav som 
Svenska ESF-rådet ställer på projektutvärderingen. 

Anbudsgivaren ska kunna utvärdera enligt standarden för jämställdhetsintegrering och socialfondens 
krav på lika möjligheter: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

Krav på utvärderarens erfarenhet och kompetens 

· Utvärderaren ska ha genomfört och avslutat minst 2 utvärderingar med ett tillfredsställande resultat 
inom Socialfondens verksamhetsområden, det vill säga arbetsmarknad, arbetsliv, socialpolitik och 
utbildning. 

· Utvärderaren ska behärska och kunna tillämpa någon eller några relevanta metoder för att studera 
både effekter och vad som förklarar effekterna. Utvärderingen bör ta sin utgångspunkt i en 
förändringsteori för den insats som ska utvärderas. 

· Utvärderaren ska säkerställa att utvärderingen mynnar ut i rekommendationer som kan användas för 
att driva projektet och verksamheten framåt under projekttiden och efter projektavslut. 

· Utvärderaren ska säkerställa att utvärderingen systematisk återför resultat under hela 
utvärderingsprocessen till samtliga primära användare/mottagare för utvärderingen på olika nivåer. 

Totala kostnaderna (inklusive resekostnader och övriga omkostnader) för utvärderingen får ej överstiga 
SEK 650.000kr exklusive moms. Priset ska anges i SEK och specificerad moms. I priset ska ingå, 
samtliga med uppdraget förenade kostnader, såsom resor, logi, traktamenten mm.  

Anbudsgivaren ska presentera sitt förslag på plats för projektägaren under planerings-och analysfasen 
innan beslut fattas. (förslagsvis v.22 eller efter överenskommelse) 

2 Utvärdering av anbud 

Anbuden utvärderas utifrån anbudsgivarens beskrivning av hur man tänker genomföra uppdraget där 
det tydligt ska framgå att man uppfyller alla ska-krav som finns beskrivna i förfrågan. Vi kommer utöver 
detta att kontrollera anbudsgivarens kreditvärdighet som skall vara god.    

3 Förbehåll 
Urkraft Service AB förbinder sig inte att teckna avtal. Direktupphandlingen kan komma att avbrytas om 
godtagbara anbud inte inkommit eller om anbuden överskrider budgeten för uppdraget.  
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4 Anbudsinlämning 
Anbudet ska lämnas i förslutet kuvert och postas/lämnas till Urkraft senast den 27 maj 2016. 

Anbud kan lämnas på följande sätt: 

Via post eller personligt överlämnande 

Urkraft Service AB  

Laboratorgränd 9 

931 62 Skellefteå 

Alternativt mejla anbudet i pdf-format till siv@urkraft.se 

Vid frågor om anbudet eller för att få tillgång till projektansökan kontakta 

Siv Eriksson, siv@urkraft.se 

0910-579 00 

eller 

Therese Lundgren, therese@urkraft.se 

0910-579 00 

 

Välkommen med Ert anbud! 

 

Skellefteå 2016-05-03 

Therese Lundgren, projektledare 

 


