
Anbudsinbjudan - Processutredning 
Direktupphandling av funktion för att genomföra en processutredning av Leader Linné 
Smålands verksamhet under perioden 2022–2023. 

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande direktupphandling. Förfrågan avser att 
genomföra en processutredning av Leader Linné Smålands verksamhet för att kartlägga 
nuvarande strukturer med fokus på arbets-, och beslutsprocesser.  

Processutredningen ska fortlöpa under ett år och kan komma att förlängas med en andra del. 
Första delen utgår ifrån verksamhetens nuvarande strukturer och andra delen berör eventuell 
implementering av åtgärder och processer utifrån tänkbart resultat i del ett. 

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i detta 
förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor. 

Anbudet skall vara till angiven adress tillhanda senast 2022-04-15. Anbud som inkommer 
efter anbudstidens utgång prövas ej. 

Anbudet skall vara bindande i minst 6 månader efter anbudstidens utgång. 

Planerad avtalsperiod är 2022-05-01 – 2023-04-30 men tiden kan komma att revideras något 
med anledning av när den nya programperioden för landsbygdsprogrammet startar. 

Det beräknade värdet för denna upphandling som avser första delen uppgår till cirka 210 000 
SEK inklusive moms. Omfattningen beräknas till ca 15-20% av en heltidstjänst. Den angivna 
omfattningen kan både över- eller underskridas och innebär ingen förpliktelser, men 
fakturering över överenskommet högsta belopp ska avtalas med uppdragsgivaren. 
Option på del två i arbetet kan komma i fråga om styrelsen anser det relevant.  
Kostnad för resor ev. i leaderområdet anges som separat post. 

 

Vi emotser med intresse ert anbud! 

 

Med vänlig hälsning 

Åsa Westström 
Verksamhetsledare  
Leader Linné Småland 

 

 
 

 

 



Bakgrund och syfte 
Leadermetoden är en metod för landsbygdsutveckling av lokala aktörer för lokala aktörer. 
Metoden har funnits inom EU i mer än 30 år och idag täcks hela Sveriges landsbygders av 
Leaderområden. 

Leader Linné Småland är ett av 47 leaderområden idag i Sverige och avslutar i och med 
programperioden 2014–2020 sin andra period som leaderområde. I föregående period har 
området jobbat med landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. I dagsläget är 
verksamheten inne i en förlängningsperiod i väntan på den nya programperioden 2023–2027.  

Leader Linné Småland vill på bästa sätt förbereda sig inför en ny programperiod och fortsatt 
jobba aktivt med landsbygdsutveckling tillsammans med de som bor och verkar i vår 
geografi. 

Verksamheten bygger på ett kansli med varierande kompetenser som handhar den externa 
kommunikationen och håller kontakten med presumtiva projektägare samt förbereder 
projektansökningar. Vidare består verksamheten av en beslutsfattande styrelse som tar beslut 
utifrån en lokal utvecklingsstrategi. 

Processutredningen ska visa på om Leader Linné Småland använder de resurser man har på 
ett effektivt sätt inom arbetsprocessen och beslutsprocessen. Annorlunda utryckt, tas det rätt 
beslut utifrån strategin, är processen effektiv och hur ter sig samarbetet inom organisationen 
som helhet? 

Processutredningens framtagande 
Till stöd har Leader Linné Småland en arbetsgrupp som inkluderar representanter från 
styrelsen och personal från kontoret. Denna grupp kommer att vara samarbetspartners och 
bollplank genom hela processen och förväntas delta på avstämningsmöten. 

Tanken är att följande aktiviteter kommer ingå i det uppdrag som upphandlas: 

• Grundläggande genomgång av nuvarande arbetsprocesser och beslutsprocesser med 
koppling till lokal utvecklingsstrategi och verksamhetsplan. 
 

• Fortlöpande inhämta information från kansliet och styrelsen genom lämpligt metodval 
för att kartlägga nuvarande strukturer.  
 

• Omvärldsbevakning med tillhörande urval kring hur andra leaderområden genomför 
sin arbetsprocess och beslutsprocess. 
 

• Deltagande på ett visst antal arbetsutskottsmöten och styrelsemöten. 
 

• Sammanställa, formulera och presentera resultatet utifrån del ett och eventuellt bidra 
med inspel kring arbetsprocessen och beslutsprocessen.  
 
 
 
 
 



Option del två 
 

• Del två i processutredningen är beroende på vad som framkommer i del ett. Visar 
resultatet på flera eller omfattande lärdomar kan det behövas genomföra en 
implementeringsfas och kan komma att beslutas av styrelsen. 
 

• I samband med implementeringsfasen förväntas deltagande, implementering samt 
uppföljning av föreslagna åtgärder.   
 

Förtydligande kring anbudsprocessen 
Upphandlande organisation  
Upphandlande organisation för denna upphandling är Leader Linné Småland, 
organisationsnummer 802496–3798.  

Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget  
Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende, 
är det viktigt att ansvarig kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Vi besvarar gärna frågor 
från anbudsgivare med anledning av förfrågningsunderlagets utformning och innehåll.  

Skriftlig begäran om förtydligande eller komplettering måste vara upphandlande organisation 
tillhanda senast 5 dagar före sista anbudsdag.  

Om förfrågningsunderlaget behöver förtydligas eller kompletteras, kommer information om 
detta att publiceras på www.leaderlinne.se senast 5 dagar före sista anbudsdag.  

Anbudsgivare kan endast åberopa de kompletterande upplysningar som erhållits skriftligen 
från ansvarig handläggare.  

Rättelse och förtydligande av anbud  
Den upphandlande organisationen kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar 
felskrivning eller felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet.  

Den upphandlande organisationen kan också begära att ett anbud förtydligas och 
kompletteras, om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 
Förtydliganden och kompletteringar skall bekräftas skriftligt.  

Adresser och kontaktpersoner  
Åsa Westström, verksamhetsledare 

Anbudets utformning och avlämnande  
Komplett anbud lämnas per e-mail till info@leaderlinne.se 

Ofullständigt anbud kan innebära att anbudsgivare utesluts från upphandlingen.  

Ersättning för upprättande av anbud  
Leader Linné Småland medger inte ersättning för upprättande av anbudshandlingar.  

Upphandlingsföreskrifter 
Upphandlingsform  
Denna upphandling genomförs som en direktupphandling enligt Lag om offentlig 
upphandling, LOU.  



Detta upphandlingsförfarande medger förhandling. Anbud kan komma att antas utan 
föregående förhandling. Det är därför av stor vikt att alla krav och villkor enligt detta 
förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.  

Språk  
Svenska språket skall tillämpas i tal och skrift. Anbud lämnat på annat språk kommer inte att 
tas till prövning enligt denna förfrågan. 

En eller flera leverantörer  
En leverantör för hela uppdraget kommer att antas.  

Anbudspriser  
Alla priser skall anges brutto i svenska kronor inklusive mervärdesskatt. 
Anbudssvaret ska innehålla ett fast belopp för del ett och ett timpris för del två.  

Kvalificering av anbudsgivare och anbud  
Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav som benämns som 
skall.  

För att ett anbud skall vara kvalificerat för att prövas, utvärderas och antas, måste samtliga 
dessa skall-krav vara uppfyllda. Kraven avser såväl krav på anbudsgivaren och anbudet som 
på efterfrågad tjänst. 

Anbudsutvärdering  
Uppdragsgivaren har fri prövningsrätt. 

Avbrytande av upphandling  
Om omständigheter inträffar, som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningar för 
upphandlingens fullföljande kan Leader Linné Småland besluta att avbryta upphandlingen. 
Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas. I underrättelsen 
anges grunden för avbrytandet.  

Upphandlingskontrakt  
Upphandlingskontrakt kommer att tecknas med antagen leverantör. Upphandlingskontraktet 
utgörs av ett skriftligt avtal, som baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och 
antaget anbud. Avtalet är juridiskt bindande endast under förutsättning att det är undertecknat 
att båda avtalsparterna. 
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