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Anbudsförfrågan	
  avseende	
  tillhandahållande	
  av	
  facilitatorstjänst,	
  för	
  ESF-‐projektet	
  Kugghjulet	
  	
  
Dnr.	
  2016/00405	
  
Härmed inbjuds ni att lämna anbud på tillhandahållande av facilitatorstjänst för ESF-projektet
Kugghjulet för tiden maj till och med augusti 2017, med uppehåll för semester, som bestäms i samråd
med projektledaren. Anbudsförfrågan avser sammanlagt 522 timmar som kan fördelas på en eller två
facilitatorer.
I korthet innebär facilitatorsrollen	
  i projektet att bidra till utveckling av stödstruktur och
kompetensutveckling utifrån en dialog med arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och i samarbete
med övriga projektmedarbetare. Arbetet innebär att med stor grad av självständighet bidra till att föra
projektet framåt. 	
  
Bakgrund	
  
Beställaren är projektägaren Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg. Famna har
beviljats stöd från Europeiska socialfonden genom beslut av Svenska ESF-rådet för projektet
Kugghjulet stöd till ASF i Stockholms län.
ASF är sociala företag som på ett marknadsmässigt sätt kombinerar produktion av varor och tjänster
med uppgiften att, genom arbete och delaktighet, integrera människor i samhälle och arbetsliv. För
individerna handlar det om att få möjlighet till arbetsträning, sysselsättning och rehabilitering men
också arbete. Företagen har två uppdrag: dels att erbjuda arbetsträning för personer som har svårt att få
eller behålla ett arbete, dels att utveckla en hållbar affärsverksamhet.
Målsättningen med projektet är att utveckla en långsiktig stödstruktur för ASF i Stockholms län. Vi
kallar stödstrukturen Kugghjulet, stöd skall ske genom Kunskap, Utveckling och Gemenskap.
ASF behöver utvecklas och blir mer affärsmässiga så att fler enskilda individer ges möjligheten att
stärka sin ställning på arbetsmarknaden och att fler arbetsplatser skapas i ASF. Inom projektets
samtliga delar kommer arbete ske för att öka kompetens och ge stöd till ASF för att utveckla sitt arbete
för jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.
Grunden i byggandet av stödstrukturen är en ökad kunskap om de arbetsintegrerande sociala
företagens behov. De ASF som deltar i projektet kommer vara navet i all utveckling och utifrån deras
kunskap bygger vi en stödstruktur med och för dem. En viktig del i projektet är att löpande arbeta fram
en hållbar modell för stödfunktionen efter projektets slut. Hur detta kommer att ta form vet vi inte idag
men stödfunktionen kommer förmodligen att formaliseras i någon juridisk form, eventuellt en ideell
eller ekonomisk förening.
I projektet finns idag bland annat en projektledare och en facilitator anställda.
Projektet påbörjades i december 2017 och är i analys- och planeringsfasen. Genomförandefasen är
planerad att påbörjas den 1 september 2017 och om Svenska ESF-rådet godkänner det löper hela
projektet till den 31 augusti 2020.
Projektet beskrivs utförligt i beslutet av Svenska ESF-rådet, som bifogas.
Krav	
  på	
  anbudsgivaren	
  
Anbudsgivaren ska ha flerårig erfarenhet av att stödja arbetsintegrerande sociala företag.
Anbudsgivaren ska ha en bred förankring inom sociala ekonomin, samt ha ett bra nätverk av aktörer
som verkar inom frågor som berör social ekonomi och det civila samhällets roll i
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arbetsmarknadspolitiken. Exempel på bred förankring kan vara om anbudsgivaren representerar
sociala företagsektorn, är en branschorganisation och/eller är en organisation där sociala företag är
medlemmar.
Facilitatorn/ernas	
  uppgifter	
  
Att vara facilitator innebär att i samråd med projektledaren och tillsammans med övriga
projektmedarbetare med stor grad av självständighet underlätta genomförandet projektet och föra det
vidare. Arbetet ska ske i enlighet med bifogade beslut från Svenska ESF-rådet och kommer att ske i
hela Stockolms län. Facilitatorn/erna ska bland annat samla kunskap om vilka stödbehov som finns
hos ASF. Det handlar till exempel om att utforma relevanta frågor till deltagande ASF. Det handlar då
också om att i dialog med ASF kartlägga och analysera behov av stöd etc. Ibland kan det innebära att
hålla workshop för att få in underlag för att underlätta probleminventeringen.
Det handlar även om att under projektets gång ge kompetensutveckling i olika former till deltagande
ASF. Facilitatorn/erna har en viktig roll att fylla i uppgiften att pröva olika insatser för att möta
behoven hos ASF. Facilitatorn/erna ska även ansvara för projektuppföljning samt vara navet i
samverkan mellan ingående partners. Vidare ska förväntade effekter noteras, resultat dokumenteras
och följas upp.
Kompetenskrav	
  för	
  Facilitatorn/erna	
  
Facilitatorn/erna ska ha
flerårig erfarenhet av att stödja arbetsintegrerande sociala företag genom bland annat
utbildningsinsatser och informationsinsatser.
god analytisk förmåga
god förmåga att uttrycka sig muntligt och i skrift
fokus på mål och lösning.
ett flexibelt förhållningssätt
Det är meriterande om facilitatorn/erna har erfarenhet av att ge rådgivning kring drift av
arbetsintegrerande sociala företag.
Facilitatorn/erna bör också ha
vana vid ett empiriskt arbetssätt
vana att utforma statistiskt godtagbara frågor och svarsalternativ
Anbudet	
  
I anbudet ska facilitatorn/erna namnges. Vederbörande får bytas ut endast om projektägaren ger
skriftligt medgivande. Till detta ska cv för facilitatorn/erna medsändas, med bäring på de ovan angivna
kompetenskraven.
Anbudet ska ange pris per timme inklusive moms. Sammanlag debiterbar tid är, som angivits ovan,
522 timmar. Ingen ersättning ska utgå utöver detta. Fakturering ska ske månadsvis, senast två veckor
efter månadens slut och med 30 dagars betalningstid. Fakturan ska innehålla specificering av utförda
arbetsuppgifter som genomförts i samråd med projektledaren. Faktureringsavgift accepteras ej.
Anbud ska skickas via mail till anders.fogelberg@famna.org och ha inkommit senast den 11 maj
2017.
I mailets ärendemening bör anges ”Anbud”.
För sent angivet anbud prövas inte.
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Frågor besvaras av projektledaren Anders Fogelberg tel 072 200 82 38 eller mail
anders.fogelberg@famna.org
Famna/ ESF-projektet Kugghjulet Stockholm den 26 april 2017
Bilaga: Svenska ESF-rådets beslut att godkänna projektet
http://www.famna.org/famna2014/wp-content/uploads/2017/04/beslutsmeddelande-kugghjulet-esf.pdf

	
  

