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Anbudsinbjudan 
Upphandling av funktion för att ta fram Strategi för 
Lokalt Ledd Utveckling Halland programperioden 

2021-27 
 

 
Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande rubricerad upphandling. 
Upphandlingen avser att ta fram Lokalt Ledd Utveckling Hallands strategi inom 
ramen för Leaderprogrammet 2021-22. 
 
Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta 
förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor. 
 
Anbud skall vara angiven adress tillhanda senast 2020-10-30. Anbud som 
inkommer efter anbudstidens utgång prövas ej. 
 
Anbudsöppning sker tidigast 2 dagar efter anbudstidens utgång. 
 
Anbudet skall vara bindande i minst 6 månader efter anbudstidens utgång.  
 
Planerad avtalsperiod är 2020-12-01 - 2021-12-30. 
 
Det beräknade värdet för denna upphandling uppgår till ca 200 000 SEK. 
Omfattningen beräknas till 40-50%% av en heltidstjänst. Den angivna 
omfattningen kan både över- eller underskridas och innebär ingen förpliktelse. 
 
Vi emotser med intresse Ert anbud. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lokalt Ledd Utveckling Halland 
 
 

 
 
Marion Eckardt 
Verksamhetsledare 
Lokalt Ledd Utveckling Halland
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1 INFORMATION 

1.1 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 
landsbygder av Leader-områden. 
 
 
Lokalt Ledd Utveckling Halland 
 
Lokalt Ledd Utveckling Halland var ett av nio områden inom EU som under 
programperioden 2014-2020 fick en strategi beviljad för att arbeta med fyra fonder: 
EJFLU, ERUF, ESF och EHFF. Området bildades av två Leaderområden och ett 
Fiskeområde (Leader Landsbygd halland, Leader Kustbygd Halland och Fiskeområde 
Halland). 
 
Lokalt Ledd Utveckling Halland har under programperioden kommit att utveckas till en 
organisation som ser sig som en proaktiv drivare av Hallands landsbygdsutveckling. 
Nu, när den nya programperioden står inför dörrarna, är detta något organisationen vill 
ta tillvara på, samtidigt som det är viktigt med en spetsig strategi som tar hänsyn både 
till regionala, nationella och internationella målsättningar inom det system som 
organisationen befinner sig i.  
 
Strategiframtagningen 
 
Till stöd kommer organisationen att beredställa en styrgrupp och 
verksamhetsledare kommer att vara bollplank genom hela processen. Det 
finns gedigna underlag att utgå från i strategin 2014-20, men dessa underlag 
behöver uppdateras, och dessutom anpassas till nuvarande situation och de 
nya inriktningar som kommuner och regioner tar genom det läge världen och 
Halland befinner sig i idag. 
Dessutom är det viktigt att uppdatera underlag och inspel från övriga 
medlemmar i organisationen (d.v.s. ideella organisationer och företag), liksom 
att försöka engagera fler organisationer och företag att bidra. 
 
Tanken är att följande aktiviteter kommer ingå i det uppdrag som upphandlas: 

 

 Grundlaggande genomgång av nuvarande strategi, uppdatering av bakgrundsdata 

 

 Omvärldsbevakning  

   

 Workshopar med berörda parter (medlemmar, allmänheten) 

 

 Fortlöpande hämta information om SKA-krav från SJV angående framtida strategi 
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 Samordna strategin med kommuner, Region och Länsstyrelse, med särskild betoning 

på Region Hallands tillväxtstrategi 

 

 

1.2 Upphandlande myndighet 

Upphandlande organisation för denna upphandling är Lokalt Ledd Utveckling Halland, 
organisationsnummer 802495-0936. 

1.3 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 

Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något 
avseende, är det viktigt att ansvarig handläggare 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 
myndighet tillhanda senast 10 dagar före sista anbudsdag.  
Om förfrågningsunderlaget behöver förtydligas eller kompletteras, kommer information 
om detta att publiceras på www.lluh.se/vad-vi-gor/vill-du-vara-med/, senast 6 dagar före 
sista anbudsdag.  
 
. 
Anbudsgivare kan endast åberopa de kompletterande upplysningar som erhållits 
skriftligen från ansvarig handläggare. 

1.4 Rättelse och förtydligande av anbud 

Den upphandlande myndigheten kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar 
felskrivning eller felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. 
 
Den upphandlande myndigheten 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. 

1.5 Adresser och kontaktpersoner 

Handläggare för denna upphandling är: 
 
Marion Eckardt E-post: marion.eckardt@lluh.se 
   
 Mobil: 0733-7182 89 
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1.6 Anbudets utformning och avlämnande 

Komplett anbud lämnas per mail till info@lluh.se 
 

Ofullständigt anbud kan innebära att anbudsgivare utesluts från upphandlingen. 

1.7 Ersättning för upprättande av anbud 

Lokalt ledd Utveckling Halland medger inte ersättning för upprättande av 
anbudshandlingar. 
 
 
 

2 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

2.1 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. 

2.2 Språk  

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

2.3 En eller flera leverantörer 

En leverantör för hela uppdraget kommer att antas. 

2.4 Anbudspriser 

Alla priser skall anges netto i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. 
 

2.5 Kvalificering av anbudsgivare och anbud 

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav som 
benämns som skall. 
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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. 
 

2.6 Anbudsutvärdering 

Vid anbudsprövning kommer det anbud att antas som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga med hänsyn taget till nedan angivna viktade kriterier. Förutsättningen är att 
alla de obligatoriska kraven på anbudsgivaren och tjänsten uppfylls. 
 
Pris  
Kvalitet/erfarenhet 
 
Utvärdering sker enligt bilaga 5. 

 

2.7 Avbrytande av upphandling 

Om omständigheter inträffar, som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningar 
för upphandlingens fullföljande kan Lokalt Ledd utveckling Halland besluta att avbryta 
upphandlingen. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att 
underrättas. I underrättelsen anges grunden för avbrytandet.  

2.8 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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3 BILAGOR 
 
1. Företagsuppgifter 
2. Anbudsformulär  
3. Kravspecifikation 
4. Prisformulär 
5. Anbudsutvärdering 
6. Avtalsmall   
7. Uppförandekod 

 
 


