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Telefon: 010-224 70 00 (växel)    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 
 

Förfrågan vid direktupphandling 
 
Länsstyrelsen erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på 
konsultstöd lokalprogram. 
 
Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan annonseras på 
Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägsta 
pris” vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har 
lägst pris antas som leverantör.  

Offert ska lämnas senast 2021- 04-20 till Länsstyrelsen Värmland på 
nedanstående adress och vara giltig till och med 2021-05-19. 
 

Upphandlande myndighet 
Länsstyrelsen Värmland 
Organisationsnummer 202100-2395 
Våxnäsgatan 5 
651 86 Karlstad 
 

Kontaktuppgifter 
Jan Nyrén, jan.nyren@lansstyrelsen.se, 010-224 74 20. 
 

Frågor och svar 

Anbudsgivare som anser att något i offertförfrågan är oklart ska senast 2021-
04-12 ställa frågor till angiven kontaktperson. Länsstyrelsen kommer att 
publicera svar på inkomna frågor fortlöpande, dock som längst fram till 2021-
04-14. 
 
Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och 
svar som läggs ut på webbplatsen. 
 

Förfrågan 
Bakgrund 

Länsstyrelsen står inför omförhandling av hyresavtal. Samtidigt har 
behovsbilden vad gäller lokalernas beskaffenhet förändrats väsentligt med 
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anledning av den omställning till ökat digitalt samarbete som pågår med 
anledning av coronapandemin. I processen fram till omförhandlat hyresavtal 
i lokaler anpassade till nya behov behövs stöd med framtagning av ett 
lokalprogram samt underlag för omförhandling av hyresavtal. 
 
Omfattning 

Uppdraget består i att i samråd med Länsstyrelsen Värmland: 

• Ta fram en nulägesanalys för nuvarande lokaler. 

• Ta fram en behovsanalys och målbild för framtida lokaler. 
Behovsinsamlingen ska inbegripa samtliga anställda och ett 
representativt urval av våra externa intressenter. 

• Beskriva och rekommendera handlingsalternativ och scenarion 
utifrån behovsanalys och målbild. Presentera en tidssatt 
genomförandeplan för lokalanpassning. 

• Ta fram nödvändig dokumentation och beslutsunderlag. 

• Medverka i genomförandet.  
Option: 

• Omförhandla hyresavtal utifrån beslutat scenario.  

• Representera Länsstyrelsen Värmland i hyresnämnd. 
 

Tidsramar: 

• Underlag för omförhandling av hyresavtal ska presenteras 15 juni 
2021.  

• Uppsägning av hyresavtal sker senast 31 augusti 2021. 

• Eventuella ombyggnationer kan komma att påbörjas redan under 
sommaren 2021. 

Vid uppdragets start ska, utifrån angivna tidsramar, en detaljerad tid- och 
aktivitetsplan upprättas i samråd med Länsstyrelsen. 
 
Krav 

Uppdragsledaren ska bidra med att säkra strategi, effektivitet och expertis 
samt ha tillgång till och kunna erbjuda ett team bestående av resurser med 
dokumenterad erfarenhet och spetskompetens för uppdraget. 
Uppdragsledare ska ha följande kompetens/erfarenhet: 

• Minst sju års erfarenhet av konsultarbete. 

• Kvalificerad erfarenhet och kompetens inom lokalförsörjning och 
lokalutformning samt uppdragsledning.  

Uppdragsteamet ska samlat ha kvalificerade kunskaper inom samtliga delar 
av uppdraget. Goda kunskaper krävs inom områdena arbetsmiljö, 
likabehandling och miljö i kontexten lokalutformning.  



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

 Sida 
ANBUDSFÖRFRÅGAN 
  

3(3) 
Datum Referens 
2021-03-26 
  

101-443-2021 
   

 
 
. 

 
Leveransdatum 
 
Anbudets innehåll 

Offerten ska ha följande innehåll: 
• Företagets namn, adress, organisationsnummer samt e-post och 

telefonnummer till aktuell kontaktperson.  
 

• Ett förslag på övergripande tidsplan för arbetet.  

• Redovisa tydligt i anbudet hur teamet samlat uppfyller kraven genom 
att bifoga CV för offererade konsulter. CV ska minst innefatta 
arbetslivserfarenhet och kompetens. Redovisningen i CV ska vara 
relevant för uppdraget. 

• Referensuppdrag redovisas i anbudet. Utöver redovisning ska 
kontaktuppgifter till referenspersoner framgå. Referenspersoner ska 
kunna verifiera att uppdrag utförts på ett professionellt sätt med gott 
resultat. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att använda egna 
referenser samt att bedöma vad som anses vara motsvarande uppdrag. 
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att använda egna referenser och 
avgör utifrån beskrivningen om det anbudsgivande företaget anses 
inneha tillräcklig kapacitet och erfarenhet. 

• Timpris och antal timmar för respektive del som ingå önskas. Ange 
cirka antal timmar totalt.  

• Timpris för optionen. Timpris avseende option ingår inte i 
utvärderingen. 
 

• Acceptans av samtliga ställda krav i denna förfrågan.  
 

• Acceptans av bifogat avtalsutkast.  
 

• Offerten ska vara undertecknad av behörig person. 
 
Utvärdering 

• Utvärdering sker på lägst timpris på grundtjänsten (se punkter under 
omfattning) och uppfyllda ska-krav. 

 
Avtalsvillkor 

Avtalsmall bifogas 
 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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