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PM 
Datum:2022-03-16 

Diarienummer: 00288-2022 
 

Fanny Labory 
Avdelningen för internationellt samarbete 

fanny.labory@uhr.se 
010-4700373 

Inbjudan till direktupphandling av 
avgränsad uppföljning av verksamheten 
Den globala skolan  

Om UHR 
Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett 
uppdrag inom utbildningsområdet. UHR finns i Stockholm och i Visby. 

I UHR:s uppdrag ingår bland annat: 

 att ge information inför högskolestudier, ansvara för högskoleprovet, 
ta fram regelverk och samordna antagningen till högskolan, 

 att utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt 
utbildningssektorn, 

 att förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling för hela 
utbildningskedjan, 

 att bedöma utländska utbildningar, 
 att främja breddad rekrytering och arbeta för lika rättigheter och 

möjligheter inom högskolan. 

Kontaktuppgifter och tider: Fanny Labory, tfn 010-470 03 00, tillgänglig mån-
fre 08.30-15.30. 

Ansvarig beställare: Victoria Palmgren, enhetschef Globala enheten 

Mejladress för anbud och frågor: denglobalaskolan@uhr.se 

Sista inlämningsdag för anbudet: 25 april 2022 

Sista dag för frågor: 18 april 2022 

Frågor om upphandlingen skickas till angiven mejladress senast sista dag för 
frågor. Svar på frågor publiceras på www.denglobalaskolan.se. Om svaret 
innebär en förändring av kraven i denna inbjudan har detta företräde framför 
den ursprungliga skrivningen. Anbud är bindande för anbudsgivaren fram till 
och med 3 månader efter sista anbudsdag. 

Anbud ska lämnas på svenska till den mejladress som finns angiven på första 
sidan senast sista dag för anbud. Bilagor kan vara på engelska. 
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Beskrivning av uppdraget 
URH vill framför allt vill UHR få en uppfattning av: 

Om, i vilken utsträckning och på vilket sätt elever, barn och unga som finns i de 
skolor/förskolor som DGS har stöttat, upplever att LHU är ett integrerat 
perspektiv i undervisningen och skolgången som helhet. ”Elever, barn och 
unga” är DGS:s indirekta/slutgiltiga målgrupp.  

För närmare beskrivning av uppdraget se Bilaga 1 – Uppföljningsdirektiv. 

Upplägget för uppföljningen åläggs uppdragstagaren att ta fram. 

UHR kan vara behjälpligt med förslag på skolor och kommuner som DGS har 
stöttat. Eventuella kontakter med dessa åläggs uppdragstagaren.  

Verksamhetsansvarig för DGS och resurskonsulterna kommer finnas tillgängliga 
för att svara på frågor. 

Ett utkast till rapport ska levereras senast 2 oktober 2022 för diskussion och 
kommentarer, slutleverans senast 23 oktober 2022, följt av en muntlig 
dragning efter överenskommelse. Rapporten ska vara på svenska.  

Betalning kommer att ske 30 dagar efter mottagen faktura, dröjsmålsränta 
accepteras enligt räntelagen. Expeditions-, fakturaavgifter eller liknande 
godkänns inte. 

Intervjuer ska ske i digitala forum med hänsyn till miljö- och ekonomiska 
aspekter. Restid och resor kompenseras inte. Genomförs det resor inom 
uppdraget ska de ske på ett så miljöanpassat sätt som möjligt för att minska 
miljöpåverkan.  

Krav på leverantören  
Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende skatter eller 
socialförsäkringsavgifter samt ha för uppdraget stabil ekonomi. UHR kommer 
att kontrollera uppgifterna hos Skatteverket. 

Av anbud och fakturor ska framgå att leverantören har F-skatt. 

Leverantören ska ha dokumenterad erfarenhet av att ta fram rapporter och 
liknande kring skolverksamhet.  

Leverantörens erfarenhet 
Hos leverantören ska det finnas minst fem års erfarenhet av uppföljning av 
skolutvecklingsinsatser eller kompetensutveckling för lärare och ska därför till 
anbudet bifoga en beskrivning av leverantörens erfarenhet av sådan 
verksamhet.  
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Leverantören ska till anbudet bifoga en lista över rapporter och liknande kring 
uppföljning av skolutvecklingsinsatser eller kompetensutveckling för lärare 
som leverantören tagit fram de senaste fem åren. 

Offererade konsulter 
Minst en av de konsulter som leverantören offererar ska ha: 

 minst fem års erfarenhet av utredande arbete och 
 minst fem års erfarenhet av uppföljning av skolutvecklingsinsatser eller 

kompetensutveckling för lärare 

Leverantören ska till anbudet bifoga CV, som inkluderar enbart 
erfarenheter/uppdrag som är relevanta för uppdraget, för den konsult eller de 
konsulter som ska genomföra uppdraget.  

Plan för genomförandet av uppföljningen 
I anbudet ska det ingå en plan för framtagandet av uppföljningen som är 
utformad med utgångspunkt i uppdragsbeskrivningen. I förslaget ska också 
framgå vilka konsulter som kommer att användas i uppdraget, samt hur 
arbetet tidsmässigt och ansvarsmässigt kommer att fördelas mellan de olika 
konsulterna. Följande moment ska ingå i planen: 

 Tids- och aktivitetsplan 
 Översiktligt innehåll under de olika rubrikerna 
 Kritiska moment 
 Framgångsfaktorer 

Notera att UHR ska vara en part i framtagandet av frågeformulär och liknande.  

Referens 
Till anbudet ska bifogas kontaktuppgifter till en namngiven referens. 
Referensen ska ha anlitat anbudsgivaren under de senaste två åren. UHR 
kommer att kontakta referensen.  

Pris och volym 
Anbudet ska innehålla uppgift om timpris och totalt timpris (timpris 
multiplicerat med antal arbetstimmar), svenska kronor exklusive 
mervärdesskatt, som offereras under leveransperioden. Det angivna totalpriset 
ska inkludera samtliga kostnader för uppdragets genomförande. UHR beräknar 
att uppdraget inte överstiger 160 timmar. 

Utvärdering 
I utvärderingen av anbuden kommer UHR att ta hänsyn till: 

1. leverantörens erfarenhet av uppföljning av skolutvecklingsinsatser 
eller kompetensutveckling för lärare 
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2. offererade konsulters kunskap och erfarenhet  
3. plan för genomförandet av uppföljningen 
4. referensens svar 
5. pris  
6. volym  

1–6 värderas lika. Vid utvärderingen kommer 0–2 poäng utdelas för varje 
punkt där poängen motsvarar: 

0 poäng – Ej godkänt 

1 poäng – Godkänt 

2 poäng – Väl godkänt 

12 poäng blir max. Inget anbud kommer att antas som har 0 poäng på någon 
del. Om två eller flera leverantörer med högst poäng får samma poäng så 
kommer den leverantör som fått högst poäng på ”2. offererade konsulters 
kunskap och erfarenhet inom” värderas högst därefter högst poäng på ”3. plan 
för genomförandet av uppföljningen” och slutgiltigt ”1. leverantörens 
erfarenhet”. Går det fortfarande inte skilja leverantörerna åt så kommer 
lottning ske. 

Begäran om sekretess 
Under upphandlingsförfarandet gäller absolut sekretess i likhet med 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) till dess upphandlingen 
offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats.  

Anbud som lämnas till UHR blir i och med tilldelningsbeslutet som huvudregel 
en allmän handling enligt OSL. Om anbudsgivare önskar sekretess för någon av 
den information som lämnas in ska detta anges i anbudet tillsammans med en 
motivering till sekretessen dvs. ange vilken skada anbudsgivaren lider om den 
uppgiften blir känd. Begärs sekretess ska det av anbudet också framgå vilka 
delar/uppgifter som önskas sekretessbeläggas och varför. Begärs sekretess 
kommer UHR göra en sekretessbedömning i enlighet med begäran.  

Förhandling och diskussion 
UHR kan komma att inleda förhandling med anbudsgivarna innan slutgiltig 
utvärdering sker. Anbudsgivare kan också komma att bjudas in till diskussion 
för att presentera sitt anbud närmare. Eventuell förhandling avser endast det 
som ligger inom ramarna för upphandlingen. 

Avbrytande av upphandling 
Om inget anbud motsvarar ställda krav, om offererade priser inte ryms inom 
budgetramen eller om politiska beslut fattas som väsentligen förändrar 
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förutsättningarna för upphandlingen kan upphandlingen komma att avbrytas 
och samtliga anbud förkastas. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga 
som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas om detta. Ingen ersättning 
utgår till anbudsgivare.  

Lämna anbud  
Svaret på anbudsförfrågan ska skickas per e-post till e-postadressen: 
registrator@uhr.se. Märk svaret med ”Anbud uppföljningen av Den globala 
skolan”. Anbudet ska vara undertecknad av behörig/a företrädare för 
leverantören. 

Anbudet ska innehålla följande: 

 en beskrivning av leverantörens erfarenhet av uppföljning av 
skolutvecklingsinsatser eller kompetensutveckling för lärare 

 en lista över rapporter och liknande uppföljning av 
skolutvecklingsinsatser eller kompetensutveckling för lärare 
som leverantören tagit fram de senaste fem åren 

 CV, som inkluderar enbart erfarenheter/uppdrag som är relevanta för 
uppdraget, för den konsult eller de konsulter som ska genomföra 
uppdraget 

 en plan för genomförandet av uppföljningen 
 Kontaktuppgifter till en referens som anlitat anbudsgivaren under de 

senaste två åren 
 uppgift om offererat timpris och totalt timpris (timpris multiplicerat 

med antal arbetstimmar) 

Tilldelning 
Anbud kommer att antas direkt utan tillämpning av avtalsspärr. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Victoria Palmgren 

Universitets- och högskolerådet 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Uppföljningsdirektiv  

 


