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Örebro 2016-05-13 
 
 
Anbudsförfrågan gällande uppföljning och utvärdering av ESF-
projektet Lärling – jobb i sikte, Dnr 2015/00965 
 
 
Projekt Lärling – jobb i sikte syftar till att i Örebro län utveckla en lärlingsutbildning för 
vuxna med lindrig utvecklingsstörning. De utbildningar som i dag erbjuds är antingen för 
dåligt anpassade till målgruppens speciella behov eller saknar tillräcklig grad av 
arbetslivskoppling. Projektägare är Stiftelsen Activa och projektet genomförs i samverkan 
mellan i första hand länets kommuner, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen och ett antal 
arbetsgivare. Projektet bygger på en strukturerad samverkan mellan länets 
vuxenutbildningsresurser vilket möjliggör att utbildningen kan formas utifrån lokala behov, 
erbjudas i hela länet och göras kostnadseffektivt då kommunerna kan samarbeta kring lärare, 
material, metodutveckling etc.  
 
Projektet startade 1/5 2016 och avslutas 30/4 2019. Analys- och planeringsfasen pågår 1/5 
2016 - 31/10 2016, genomförandefasen pågår 1/11 2016 – 28/2 2019 och avslutsfasen pågår 
1/3 2019 - 30/4 2019. Under genomförandefasen kommer 40 deltagare i målgruppen att finnas 
i projektet.  
 
Analys- och planeringsfasen  
Det övergripande syftet och målet för analys- och planeringsfasen är att klargöra 
förutsättningar för projektets ambitioner och förväntade resultat, säkra att samtliga aktörer får 
en gemensam förståelse av hur problembilden och utmaningen ser ut. Stärka analysen vad 
gäller de horisontella principerna och vilka förändringar som behöver komma till. Arbeta fram 
konkreta planer för hur projektet ska följas upp och utvärderas. Få igång en intressant och 
kvalificerad metodverkstad gällande lärlingskonceptets olika delar. 
 
Åtgärder i analys- och planeringsfasen är bland annat: 
 

• Tydliggöra projektorganisation och roller, rekrytera personal, bestämma mål och 
indaktorer samt upphandla utvärderare. Utarbeta rutiner för kommunikation internt 
och externt. 

• Utarbeta en logik för projektet som stärker förutsättningarna för att projektet gör rätt 
saker, involvera chefer och beslutsfattare för att säkra långsiktighet och planera för 
transnationellt inslag för att lära av erfarenheterna från ett annat land. Upprätta en tids- 
och aktivitetsplan som kopplar aktiviteterna till förväntade resultat. 

• Föra dialog med målgruppen för att säkra att behov och inriktningar stämmer med 
människors och arbetsmarknadens verklighet, organisera ett utökat samarbete mellan 
offentliga aktörer och arbetsgivare.  
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Genomförandefasen 
Syfte och mål med genomförandefasen är att säkra goda processer i hela genomförandet och 
att testa, vidareutveckla och implementera lärlingsutbildningen.  
 
Viktiga moment i denna fas är bland annat att: 

• Säkerställa att utbildningslösningarna får en lokal profil och att de motsvarar uttalade 
behov.  

• Projektets processer och dess produkter når upp till de krav och ambitioner som ställts 
vad gäller jämställdhet och tillgänglighet och att obalans mellan könen i rekryteringen 
analyseras och åtgärdas. 

• Erfarenheterna från projektets transnationella inslag tas tillvara och sprids. 
• Säkerställa att projektet ger utrymme för erfarenhetsutbyte, reflektion och kritisk 

prövning. 
 

Avslutningsfasen 
Projektet avslutas med att samla ihop och redovisa projektets resultat, erfarenheter och 
eventuella tillkortakommanden. Givna moment i denna fas är : 

• Färdigställande av slutrapport och utvärderingsrapport 
• Ekonomisk redovisning 
• Uppföljning av resultat och effekter 

 
Mer information om projektet 
För mer information om projektet hänvisas till ansökan som bifogas anbudsförfrågan. 
 
Extern utvärdering, uppdraget 
Denna anbudsförfrågan avser upphandling av extern uppföljning och utvärdering av projektet. 
Uppdraget ska bygga på Europeiska Socialfondens föreskrifter om uppföljning med resultat 
och effekter av projektets insatser. Utvärdering kommer att göras av utföraren av den 
upphandlade tjänsten i samarbete med projektledare och projektägare. 
 
Metod för utvärderingsarbetet ska vara följeforskning för att under hela projekttiden få ett 
externt öga som följer projektets utveckling och återför slutsatser. Projektledning, 
projektägare, styrgrupp och projektmedarbetare skall på så vis erbjudas underlag för styrning 
av projektet mot uppsatta mål och med möjlighet att utveckla innehåll och formerna för 
projektet inom ramen för ansökan och utlysning. Projektdeltagare ska också erbjudas 
möjlighet att ta del av lärdomar om vilka insatser som stärker individer i deras situation. 
Utvärderingsarbetet ger också externa mottagare underlag till lärdomar om metoder som 
fungerar bra och hur de kan tillämpas av andra. 
 
I anbudet ska framgå hur resultat och slutsatser enligt ovan från utvärderingen ska återföras. 
 
Pris och tidsåtgång 
Ange pris och tidsåtgång för extern utvärdering med separata uppgifter om detta för projektets 
tre olika faser, d.v.s. pris och tidsåtgång för analys- och planeringsfasen, för 
genomförandefasen samt för avslutsfasen.  
 
Projektets ambition är att ha en och samma utförare av extern utvärdering under projektets 
samtliga tre faser. Observera dock att avtal om extern utvärdering inledningsvis endast 
tecknas för analys- och planeringsfasen, d.v.s. för den fas som pågår t.o.m. 161031. 
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Kompetens och referenser 
Ange tidigare erfarenheter av uppföljning och utvärdering av projekt samt referenser på 
tidigare uppdrag. Ange formell kompetens, erfarenheter av målgrupperna för projektet och 
erfarenheter av transnationella kontakter. Utvärderaren ska ha genomfört minst 2 
utvärderingar med ett tillfredsställande resultat inom Socialfondens verksamhetsområden, 
d.v.s. 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. Med förändringsteori avses en 
beskrivning av hur insatsen i fråga är tänkt att fungera, för vem, under vilka omständigheter 
och hur insatsen kan relateras till de förväntade resultaten. 
 
Övriga förutsättningar för uppdraget 
Ange formell kompetens i jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. Beskrivningen av 
hur jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling kommer att tas in i utvärderingen kommer 
att vara av särskild vikt vid upphandlingen. Utvärderaren ska kunna utvärdera utifrån 
standarden för jämställdhetsintegrering (läs mer här: 
http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Socialfonden%202014-
2020/150204GSministandard%20SLUTVERSION.pdf ) och socialfondsprogrammets krav 
gällande lika möjligheter: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering (läs mer i 
socialfondsprogrammet). Utvärderaren ska kunna utvärdera i vilken grad 
jämställdhetsintegrering och arbetet med lika möjligheter bidragit till uppfyllelse av målen. 
För att göra detta ska anbudsgivaren antingen besitta egen kompetens eller tillgodose kravet 
genom underkonsult som ska delta i samtliga relevanta faser av utvärderingen. Med relevant 
kompetens avses genusvetenskaplig akademisk kompetens och/eller relevant praktisk 
erfarenhet av utvärdering av jämställdhetsintegrering och jämställdhetssatsningar.  
 
Urvalskriterier 
Bedömning av lämnade anbud görs utifrån kompetens, tidigare erfarenheter och kostnadsläge. 
Beställaren upprättar avtal med anbudsgivaren utifrån det lämnade anbudet. 
 
Beställaren kan före beslut begära eventuella kompletterande uppgifter av anbudsgivaren. 
För sent inkomna eller på annat sätt motsägande anbud kommer inte att tas med i 
beslutprocessen. 
 
Beställaren kan förkasta alla anbud om priset är för högt eller om lämnade anbud inte 
motsvarar projektets behov eller på annat sätt inte motsvarar beställarens behov. 
 
Tidplan  
Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 3 juni 2016 och beslut meddelas alla som lämnat 
anbud senast 13 juni 2016. Uppdraget påbörjas så snart som möjligt dock senast 20 juni 2016. 
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Ytterligare information 
Projektets ambition är att ha en och samma utförare av extern utvärdering under projektets 
samtliga tre faser samt för klusterutvärdering men observera att avtal om extern utvärdering 
inledningsvis endast tecknas för projektets analys- och planeringsfas d.v.s. t.o.m. 161031, 
med en option på nytt avtal för fortsatt utvärdering 161101–190430.  
 
Kontakta någon av projektets nedanstående kontaktpersoner om du önskar att få en utförligare 
beskrivning av projektet per mejl. 
 
Kontaktpersoner:  
Örjan Samuelsson, verksamhetschef Activa, telefon 070-754 96 30,  
e-post: örjan.samuelsson@s-activa.se 
 
Lars Rickardt, projektledare, telefon 070-754 96 22, e-post: lars.rickardt@s-activa.se 
 
Anbud lämnas senast 2016-06-03  till projektadministratör Karin Sundelius 
via e-post: karin.sundelius@s-activa.se  
eller via post: Activa, att: Karin Sundelius, Box 22026, 702 02 Örebro 


