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Bollnäs den 26 januari 2021 

 

Offertförfrågan – direktupphandling 

 
Stöd för framtagning av en lokal utvecklingsstrategi - Utveckling 
Hälsingebygden.  

Inledning  

Utveckling Hälsingebygden bjuder in till en direktupphandling av stöd för framtagning 

av en lokal utvecklingsstrategi åt Utveckling Hälsingebygden.  

Bakgrund  

Utveckling Hälsingebygden 

Utveckling Hälsingebygden har arbetat med EU´s program för Lokalt ledd utveckling/ 

Leader i tre programperioder med start 2001 och vi initierar nu ett arbete med en 

strategi för nästa programperiod som startar år 2023. Jordbruksverket är den myndighet 

som sätter ramar för- och granskar vårt arbete. I nuvarande programperiod har vi 

arbetat inom det geografiska området Hälsingland där sju kommuner ingår (Bollnäs, 

Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig och delar av Härjedalen) och vi 

kommer i nästa programperiod att arbeta inom samma område. Utveckling 

Hälsingebygdens verksamhet är en del i ett regionalt utvecklingsarbete med ett fokus på 

landsbygden i Hälsingland där samarbete sker med lokala, regionala och internationella 

aktörer och organisationer.  

Leadermetoden 

Leadermetoden är central i vårt utvecklingsarbete och sedan den introducerades som en 

metod för landsbygdsutveckling på EU-nivå i början av 90-talet så har den visat sig vara 

ett kraftfullt verktyg för en hållbar utveckling på landsbygd. Metoden bygger på att 

arbetet sker i ett trepartnerskap där offentlig, ideell och privat sektor samlas kring en 

lokal utvecklingsstrategi som är framtagen i dialog genom breda, demokratiska 

processer. Leadermetoden karakteriseras av ett tydligt underifrånperspektiv där 

samarbete premieras och insatser sker utifrån en relevans för lokalsamhället. Syftet med 

metoden är att mobilisera engagemang och skapa delaktighet för en gemensam 

utveckling i ett område samt att stimulera idékraft och nätverkande för utveckling.  
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Strategi för nästa programperiod 

I arbetet med en ny strategi kommer det att finnas en styrgrupp samt personal vid 

leaderkontoret. Styrgruppen står för ledning av arbetet och personalen finns som stöd, 

och konkret hjälp i framtagningen av strategin.  

Övergripande information om uppdraget hittar du här Leader i nästa programperiod - 

Jordbruksverket.se 

Här hittar du den handbok Jordbruksverket gett ut som informerar om innehållet i 

strategin: Handbok för Leader 2023-2027.pdf (jordbruksverket.se) 

Här hittar du den mall som ska användas i strategiarbetet och skrivandet av densamma, 

information om att göra en SWOT-analys och information om geografisk avgränsning 

av Leaderområdet: Leader i nästa programperiod - Jordbruksverket.se 

Här hittar du den strategi vi arbetar utifrån nu: Utveckling Hälsingebygden - Strategi 

(utvecklinghalsingebygden.se) 

Uppdragets omfattning  

- Processledning för arbetet med en ny utvecklingsstrategi åt Utveckling 

Hälsingebygden 

- Grundläggande genomgång av nuvarande strategi med förslag till vad som kan 

användas även i kommande strategi 

- Planera och genomföra en SWOT-analys, områdets behov, omvärldsbevakning, 

samt sammankoppling med nationella och regionala strategier och Agenda 2030 

- Planera och genomföra dialogmöten, workshopar och intervjuer med berörda 

parter (digitalt och fysiskt) med syftet att fånga upp deltagarnas idéer och bidrag 

till innehållet i strategin. 

- Samordning av strategin med kommuner, Region Gävleborg och Länsstyrelsen 

Gävleborg. 

- Presentation av arbetet för relevanta aktörer samt för LAG (styrelsen i 

Utveckling Hälsingebygden) och för styrgruppen.  

- Skriva den lokala utvecklingsstrategin i enlighet med bifogad mall (Obs! Delar i 

mallen som inte ska hanteras innan den 15 oktober är: finansieringsplan, 

målvärden, urvalskriterier och organisation. 

- Ifylld mall för lokal utvecklingsstrategi för Utveckling Hälsingebygden, de delar 

som ska vara färdig, t o m 15 oktober.  

Planerad avtalsperiod är 2021-02-22 – 2021-10-15. En kompletteringsomgång kommer 

göras efter den 15 oktober där bl a en utveckling av vissa delar av strategin kommer att 

göras. Möjlighet finns då att få ett fortsatt uppdrag i ett nästa steg.  

https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leader-i-nasta-programperiod
https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leader-i-nasta-programperiod
https://jordbruksverket.se/download/18.251e0f4d175ae31f4f048047/1605275653131/Handbok%20f%C3%B6r%20Leader%202023-2027.pdf
https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leader-i-nasta-programperiod
http://utvecklinghalsingebygden.se/om-oss/strategi/
http://utvecklinghalsingebygden.se/om-oss/strategi/
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Skallkrav 

Inkommen offert ska innehålla ett genomförande- och prisförslag på hela omfattningen 

i uppdraget för att gå vidare i bedömningsprocessen.  

Upphandlingen har ett maximalt prisbelopp på 200 000 SEK exklusive moms.  

Leveransvillkor 

En remissversion av strategin är planerad att gå ut innan midsommar 2021 och en 

fullständig version av den lokala utvecklingsstrategin (med undantag av ovan nämnda 

delar) ska lämnas in till Jordbruksverket senast den 15 oktober 2021. Vid 

överenskommelse om uppdrag skrivs ett kontrakt med leveransdatum till Utveckling 

Hälsingebygden för de olika delarna i uppdraget.  

Betalningsvillkor 

Faktura betalas efter godkänd leverans och 30 dagar från fakturans ankomst. 

Upphandlingsbeloppet kan delas upp på flera fakturor utifrån överenskommen leverans. 

Om fakturan är felaktig räknas ankomstdatum från den dag rättelse av faktura erhållits. 

Fakturerings- expeditions- eller annan avgift godkänns ej. Dröjsmålsränta debiteras 

enligt räntelagen.  

Allmänna villkor 

Leverantören ska ha en god serviceanda och kunna arbeta självständigt. Ersättning för 

upprättande av anbud/offert medges inte.  

 

Vid lämnad offert godkänner leverantören att företaget har en stabil och god ekonomi, 

att samtliga relevanta lagar (t.ex. registreringsskyldigheter, betalning av skatter och 

avgifter) uppfylls av leverantören samt att leverantören, eller dess företrädare, inte är 

dömd för något brott som kan komma att äventyra ett framtida avtal och utförande av 

uppdraget 

Övriga villkor 

Avbrytande av offertförfrågan 

Om omständigheter inträffar, som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningar 

för offertförfarandets fullföljande kan Utveckling Hälsingebygden besluta att avbryta 

detta. Om offertförfarandet avbryts kommer samtliga offertgivare att underrättas. 
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Upphandlingskontrakt 

Upphandlingskontrakt kommer att tecknas med antagen leverantör. 

Upphandlingskontraktet utgörs av ett skriftligt avtal som baseras på innehållet i detta 

förfrågningsunderlag och antagen offert.  

Innehåll i offert och datum för offertsvar 

Ange företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och 

kontaktperson i offerten.  

Offerten ska innehålla ett genomförandeförslag för hur uppdraget ska utföras samt pris 

exklusive moms. Maximalt belopp är 200 000 kr exklusive moms.  

Offerten ska även innehålla en beskrivning av hur er kompetens är relevant för 

uppdraget och om varför just ditt företag/organisation är en lämplig samarbetspartner 

till oss.  

Ange även relevanta referenser från tidigare uppdragsgivare som vi kan kontakta. För 

varje referens ange: 

 Namn på organisation samt om det är en privat eller offentlig aktör 

 Kort beskrivning av uppdraget 

 Namn på kontaktperson samt kontaktuppgifter 

 Tidpunkt när uppdraget genomfördes 

Er offert ska vara oss tillhanda via mail senast den 14 februari 2021.  

Maila offerten till ylva@utvecklinghalsingebygden.se 

Frågor angående direktupphandlingen  

Frågor mailas till ylva@utvecklinghalsingebygden.se senast tre dagar innan sista dag för 

offertsvar. Inkomna frågor och svar kommer att skickas ut till samtliga anbudsgivare. 

Utvärdering av inkomna offerter 

Utvärdering av inkomna offerter kommer att ske utifrån pris, genomförandeplan, 

kompetens och erfarenhet och möjlighet att tillgodose övergripande principer i 

strategiframtagningen. Viktning kommer att vara högst för genomförandeplan och 

sedan i ordningen kompetens/erfarenhet, pris och möjlighet att tillgodose övergripande 

principer.  

 

mailto:ylva@utvecklinghalsingebygden.se
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Kontaktperson Utveckling Hälsingebygden 

Ylva Olofsson 

ylva@utvecklinghalsingebygden.se 

Tel: 070-180 38 86 

Mer information om vår verksamhet: www.utvecklinghalsingebygden.se 

 

mailto:ylva@utvecklinghalsingebygden.se
http://www.utvecklinghalsingebygden.se/

