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Snabbupphandling av kompetens   

  Kvalificering av företag: 

– Platsannonser 

– Befattningskrav 

– Lönekriterier 

– Ledarskap som tillämpar befattningskrav och lönekriterier 

 Utvärdering av konsult: 

– Lön 

– Ålder 

– Individuellt lönepåslag de tre senaste åren 

 Utvärdering av upphandlingen: 

– Ring tvåan efter två veckor och kolla läget … 

 



Nuläge - Målbild 

Upphandling är verksamhetsstöd – en avtalsansvarig och en 

upphandlingsansvarig – ta tid för att gemensamt formulera 

 

Nuläge 2010;  

  för mycket fel – brister kvalitetssäkring 

  bristande kontinuitet – brister leveranssäkerhet 

  säljarens marknad 

Målbild 2012; 

  säkerställa kapacitetsbehovet 

  rätt kvalitet i rätt tid  

  bättre uppföljning  
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Strategi  

”Strategi”; 

  avtal med ”hovleverantör/er”, bli tydlig A-kund hos våra 

leverantörer 

  ramavtal i 4 år med få leverantörer – helst en enda på fyra år 

  personligt kvalitetsansvar – uppdragsansvarig konsult 

  beredd betala för den kompetens som krävs – samma 

vinstmarginal för kvalificerade   tjänster som mindre 

kvalificerade tjänster 

  formulera uppdrag i samråd 
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Kompetens - definition 

erfa = kompetens     inte sant!  

 Erfa + kunskap + reflektion/analys = nya insikter/slutsatser 

– dessa adderas till befintliga kompetens – alla dessa 

insikter/slutsatser sammantaget är konsultens kompetens  

 Vill synliggöra (bedömningsunderlag) konsultens 

djupgående insikter och förståelse – för att bedöma höjden 

i ”professionaliteten”, inte bara kvantitet, 

   Erbjuden kompetens;  

personlig kompetens i samspel med anbudsgivarens 

resurser och förutsättningar 
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Inför förfrågan … 

 Avtalsansvarig och upphandlaren tänker … 

  marknad (leverantörer, priser) 

  tjänstens karaktär styrande för upplägget 

  en kompetens eller flera delkompetenser 

  urvalskriterier; kriterier vi är beredda att betala för – och i så fall 

hur ser vår betalningsvilja ut  

 utvärderingskriterier utslagsgivande, annars lägst pris oavsett 

modell  

 transaktionskostnader - utvärderingskompetens 

 LOU 

  Kompetens - §12:1 – kopplat till föremålet för kontraktet … 

  Kvalificering eller utvärdering …  

  Ekonomisk mest fördelaktiga – vår betalningsvilja fångad i en 

vikningsmodell för pris & kompetens –  
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Några utgångspunkter för förfrågan … 

 Vi beskriver uppdraget punkt!            

     anbudsgivaren ”tvingas” ange krav (löften) på 

kompetenser – ”syna” anbudsgivaren så mycket det bara 

går … 

 

 Dubbla syften:  

– bättre underlag för uppföljning av genomförandet – allt 

anbudsgivaren förespeglar i anbudet ska in i avtalet 

– anbudsgivarens intresse – satt sig in i vad som krävs för uppdraget  

 

 Beställaren gör alla bedömningar, entydigt ansvar för att 

allt underlag speglas i uppdragets krav och förutsättningar 
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Kvalificering kompetens …. 

 Kvalificering; 

  LOU § 11:11 p 4, beskrivning av metoder för att säkra 

kvaliteten (uppdragsansvarig kommer att tillämpa), jmf 11:14 

räcker visa upp ett intyg 

  LOU § 11:11 p 6, uppgift om utbildnings- och 

yrkeskvalifikationer för dem som ska ansvara för 

tillhandahållande av tjänsten 

  LOU § 11:11 p 9, uppgift om teknisk utrustning  

  LOU § 11:13, tillförlitlighet (ek redovisning, tidhållning och 

professionellt förhållningssätt)  
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Utvärdering kompetens  

 

 Erfarenhet + kunskap + reflektion = 

kompetens 
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Utvärdering kompetens  - reflektion 

Synliggöra insikt och förståelse för ”professionen”  

 Skriftligt i anbudet; 

– Personlig beskrivning, redovisa typupprag som kommenteras, 

arbetsprov 

– Ange nyckelfaktorer och nyckelkompetenser för framgång 

 Muntlig presentation, förberett eller oförberett; 

– Test kommunikativ förmåga 

– Fördjupad bild av det skriftliga; kvalitetssäkring, nyckelfaktorer, 

kompetensutveckling 

– Nya underlag 

• Riskanalys för uppdrag  

• Test 

 Dokumentation och bedömning av presentation 
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Referenser och egna erfarenheter 

 Referenser; konsulter som vi inte har erfarenhet av – 

endast för konsulter som till slut i vår bedömning är ”i läge” 

– endast påverka bedömningen negativt 

 

 Egna erfarenheter; samlar in interna uppgifter – 

utvärderingsgruppen en samlad bedömning  

 

 Vi gör en egen samlad bedömning av den info vi får via 

referenser och egna erfarenheter 
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Anbud ska för erbjuden konsult innehålla 

 CV.  Av CV ska bland annat framgå relevanta uppdrag som erbjuden konsult helt eller delvis utfört under 

tiden 2003 - 2012. För respektive uppdrag ska anges; 

• Uppdraget, Uppdragsgivare och dennes kontaktperson  

• Konsultens roll i uppdraget inklusive ungefärlig tid som konsulten arbetat i uppdraget i den rollen 

 

 Personlig beskrivning av respektive konsult vad gäller de egna kompetenserna och de egna drivkrafterna i 

förhållandet till ramavtalsuppdraget 

 

 Skriftlig dokumentation;  Anbud ska för var och en av de erbjudna konsulterna innehålla förteckning över 

skriftlig dokumentation (rapporter eller dylikt) som konsulten självständigt eller tillsammans med andra utfört 

och som är relevanta för ramavtalsuppdraget.  

 

 Anbudsgivarens (gemensam för samtliga erbjudna konsulter) beskrivning vad gäller de viktigaste 

framgångsfaktorerna för att uppdrag ska genomföras med högt ställda krav på kvalitet. 

Framgångsfaktorerna ska anges i punktform med eventuell kort kommentar. Högst fyra faktorer ska anges. 

 

 Beställarens dokumentation av referenstagning och egna erfarenheter; Beställaren kan tillfråga 

uppdragsgivare som anges i CV om kvaliteten i det uppdrag som offererad konsult utförts. För konsult som 

utfört uppdrag för beställaren kan denne göra en samlad bedömning av kvaliteten i de uppdrag som 

konsulten utfört för beställaren.  
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Underlag för utvärdering av anbudsgivarens förmåga vad 

gäller park, torg, gatumiljö och kaj/strandstråk 

 
 Anbudsgivare ges möjlighet att i anbud beskriva ett av anbudsgivaren genomfört uppdrag för vart och ett av 

områdena park, torg, gatumiljö och kaj/strandstråk . Respektive beskrivning ska innehålla följande. 

 Upplysning om uppdraget;  

– projektets namn, uppdragsgivare, kontaktperson  

– anbudsgivarens uppdrag 

– tidsperiod för utförande 

– projektkostnad (ungefärlig) 

– konsulttimmar för landskapsarkitekttjänster (ungefärlig) 

– namn på deltagande konsulter samt roll i uppdraget 

 

 Redogörelse för uppdraget, av redogörelse ska framgå; 

– Viktiga förutsättningar som beställaren gav för uppdragets genomförande 

– De enligt anbudsgivaren generellt sett viktigaste utgångspunkterna för gestaltningen av beskrivet 

område  

– Vad i uppdraget var komplext – hur valde anbudsgivaren att lösa uppdraget i dessa delar 

– Hur samverkade anbudsgivaren med beställaren vad gällde uppdragets genomförande  

– Resultat från utvärdering, erfarenhetsåterföring eller motsvarande vad gällde uppdragets 

genomförande.   
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Respektive konsult bedöms  
Konsultens personliga kompetens;  

 0 mp innebär att det som redovisats motsvarar tillräcklig kompetens i 

förhållande till de krav och förutsättningar som gäller för 

ramavtalsuppdraget 

 2 mp innebär att det som redovisats motsvarar god kompetens i 

förhållande till de krav och förutsättningar som gäller för 

ramavtalsuppdraget 

 4 mp innebär att det som redovisats motsvarar mycket god kompetens 

i förhållande till de krav och förutsättningar som gäller för 

ramavtalsuppdraget 

 6mp innebär att det som redovisats motsvarar excellent kompetens i 

förhållande till de krav och förutsättningar som gäller för 

ramavtalsuppdraget   

  

 Anbudsgivare kan erhålla högst 24 mp (4 konsulter x 6 mp) för 

kompetens. 
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Anbudsgivarens förmåga vad gäller …  
…. de fyra områdena;  

 0 mp innebär att anbudsgivaren saknar kapacitet i förhållande till de 

krav och förutsättningar som gäller för ramavtalsuppdraget 

 2 mp innebär att det som redovisats motsvarar begränsad kapacitet i 

förhållande till de krav och förutsättningar som gäller för 

ramavtalsuppdraget 

 8 mp innebär att det som redovisats motsvarar god kapacitet i 

förhållande till de krav och förutsättningar som gäller för 

ramavtalsuppdraget 

 14 mp innebär att det som redovisats motsvarar mycket god kapacitet i 

förhållande till de krav och förutsättningar som gäller för 

ramavtalsuppdraget 

 

 Anbudsgivare kan erhålla högst 14 mp vad gäller förmåga för de fyra 

angivna områdena. 

 
2013-02-07 



Summa 50 mp 

 Personliga kompetenser, 4st  24 mp 

 Specialkompetenser     6 mp 

 Typuppdrag    14 mp 

 Kapacitet                  6 mp 

 

 

 Pris fast;  

    resp konsultkategori; 1250 kr, 1050 kr, 750 kr, 650 kr 
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