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2. 2. Kravspecifikation Förändringsledarskap

2.1 Bakgrund och syfte med upphandlingen
Kommuner och regioner står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare och chefer det närmaste decenniet. Andra utmaningar är t ex den demografiska 
utvecklingen, att tillvarata digitaliseringens möjligheter och de förändrade arbetssätt detta medför. 
Ledarskapet är en nyckelkompetens för att utveckla välfärden i fråga om ökad effektivitet, högre 
kvalitet, bättre resursutnyttjande, nytänkande och ständigt förbättringsarbete. Chefer och 
medarbetare ansvarar för att tillsammans med invånarna skapa de resultat och den kvalitet som 
politiker och invånare förväntar sig.

I Region Skåne utvecklas nu Framtidens hälsosystem (strategi för Framtidens hälsosystem), genom 
ett omställningsarbete med målbilden ”Bättre hälsa för fler”. Gemensamma mål för arbetet är bättre 
befolkningshälsa, bättre upplevelse för patienter och medarbetare, bättre kvalitet, ökad tillgänglighet 
och effektiva processer. Ett perspektivskifte behöver ske – från patienten som mottagare av vården 
till patienten som medskapare av sin egen vård.

Utveckling av nära vård och digitalisering, med Skånes digitala vårdsystem (SDV), utgör också 
viktiga delar i att nå de uppsatta målen.

Att stärka ledarskapet förutsätter ett strategiskt vägval i chefernas kompetens, uppdrag och 
arbetsinnehåll. Detta betyder mindre detaljstyrning och större fokus på att bygga en tillåtande kultur 
(tillitbaserad ledning och styrning) En viktig förutsättning för att chefer ska kunna hantera de krav och 
förväntningar som ställs är att de har rätt kompetens, att de ges möjlighet till utveckling och stöd i sitt 
uppdrag.

Mot bakgrund av ovanstående återfinns i Region Skånes verksamhetsplan- och budget för 2022 
uppdraget att skapa en ledarskapsakademi som en del av en regional satsning för framtidens ledar- 
och medarbetarskap. Ledarskapsakademins syfte är att få ett samlat grepp för att stärka chefer och 
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ledare i sin kompetens, öka utväxlingen för kompetens-utvecklingsinsatserna och ett effektivare 
resursutnyttjande. Ledarskapsakademin ska ha ett tydligt verksamhets- och invånarfokus och 
omfattar alla Region Skånes verksamheter.  
 
Cirka 1 500 chefer arbetar på olika nivåer i Region Skåne, varav ca 80 % chefer som leder 
medarbetare och ca 20 % chefer som leder chefer. Ca 100 nya chefer behöver rekryteras årligen. 
Chefer rekryteras såväl internt som externt. 
 
I Region Skåne finns fem nivåer av chefer: Förvaltningschef/direktör, sjukhuschef, Verksamhetschef, 
Områdeschef samt Enhetschef. 
 
En chef i Region Skåne ingår i ledningssystemet. Med ledningssystem avses här de sammantagna 
chefsnivåerna. Som chef ingår man i överordnad chefs ledningsgrupp. Delat ledarskap förekommer i 
gruppen enhetschefer, det vill säga, att två eller fler chefer delar på ansvaret för en enhet. Detta har 
tillkommit med syfte att komma till rätta med breda kontrollspann och därmed ge bättre 
förutsättningar för chefer att leda och utveckla såväl verksamhet som medarbetare. I Region Skånes 
chefsvillkor rekommenderas antalet medarbetare per chef inte vara fler än 40.  
 
Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne:  
I chefs- och ledarkriterierna tydliggörs de kompetenser och färdigheter våra chefer ska ha. 
Kriterierna är gemensamma för samtliga chefsnivåer. Kriterierna utgör ett underlag vid identifiering, 
rekrytering, kompetensutveckling samt vid chefsutvärdering. Se Bilaga Chefs-och ledarkriterier.

2.2 Upphandlingens omfattning
Upphandlingen avser Chefs-och ledarutveckling för Region Skåne.  
 
Upphandlingen är uppdelad i följande delområden:

Kravspecifikation – 1. Chefs-och ledarutveckling

Kravspecifikation – 2. Förändringsledarskap

Kravspecifikation – 3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

Kravspecifikation – 4. Karriärrådgivning

Kravspecifikation – 5. Projektledarutbildning

Kravspecifikation – 6. Processledarutbildning 
 

2.3 Generella krav

2.3.1 Avropsförfarande per delområde
Avrop sker enligt följande:

 
Avropsförfarande Rangordning  

upp till  
150 000 kr

FKU vid 
avrop över 

150 000

FKU 
enbart

   1.4.1 Chefshandledning (delområde 1) Ja Ja Nej
   1.4.2 Chef- och ledarträning/ledarskapsutveckling      
 (delområde 1)

Ja Ja Nej

   1.4.3 Ledningsgrupputveckling (delområde 1) Nej Nej Ja
   2. Förändringsledarskap Nej Nej Ja
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   3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken Nej Nej Ja
   4. Karriärrådgivning 1 leverantör
   5. Projektledarutbildning 1 leverantör
   6. Processledarutbildning Ja Ja Nej

Fördelning av avrop mellan Leverantörer: 
Även om Region Skåne tecknar avtal med mer än en (1) leverantör så förväntar Region 
Skåne att Leverantör som är högst placerad i rangordningen per delområde erbjuder/åtar sig att 
leverera hela det förväntade behovet av utbildningar och insatser.

Förnyad konkurrensutsättning  
Avrop för ett värde över 150 000 kr per beställning sker genom så kallad förnyad 
konkurrensutsättning.

Övergripande process för förnyad konkurrensutsättning:

Vid avrop kommer antagna anbudsgivare inbjudas att på nytt lämna anbud avseende det 
aktuella uppdraget. Förfrågan läggs då till samtliga avtalsleverantörer för delområdet.

•

Uppdraget tilldelas den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet efter givna förutsättningar i 
avropet vad avses kostnad eller kvalitet eller både och. Tidsram för inlämnande av anbud vid 
den förnyade konkurrensutsättningen, anges vid avrop.

•

Vid avrop från ramavtalet kan Beställaren vid behov komma att precisera och komplettera krav 
och kriterier i sitt avropsunderlag. För utvärdering av avropssvar får Beställaren på förhand välja 
vilket eller vilka kriterier de önskar bedöma samt ange viktning för dessa för tilldelning av 
avropskontraktet. 
 

•

Generellt för avrop 
Anbudsgivaren ska vara tillgänglig för avrop mellan 08:00 – 17:00 på vardagar och ska kunna nås 
via 
angiven e-postadress och telefonnummer både vad avser avrop genom förnyad 
konkurrensutsättning. Leverantören ska svara på avropen inom rimlig tid eller enligt de behov som 
Beställaren framlägger vid avropet.

2.3.2 Statistik och uppföljning
Leverantören ska halvårsvis rapportera följande till Beställarens kontaktperson för uppdraget: 
- Tex antal genomförda uppdrag/instatser 
- Fakturerat under denna period och för vilka insatser 
- Ev. avvikelser från avtalet 
 

Uppföljningsmöten kan komma att hållas 1 gång per år eller enligt önskemål från Beställaren.

Syftet är att kvalitetssäkra och optimera samarbetet.  
 
Statistik ska skicka in i god tid före dessa möten till Beställarens kontaktperson för uppdraget. 
Närmare tidpunkt bestäms mellan parterna. Beställaren är sammankallande 
 

2.3.3 Konsulter
Kompetens: 
Leverantören ansvarar för att samtliga konsulter uppfyller ställda krav på erfarenhet och kompetens. 
Vid samarbetsproblem med eller kompetensbrister hos anställd konsult eller underkonsult som 
arbetar på uppdrag av leverantören, äger Region Skåne rätt att denne ska bytas ut. Ny 
konsult/underkonsult ska då erbjudas inom rimlig tid och byte ska ske utan extra kostnad för 
beställaren. Utbytet ska ske i enlighet med ovan ställda krav. 
Språkkunskaper: 
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Den personal hos Leverantören som har kontakt med Beställare ska behärska svenska väl i både tal 
och skrift. Dokumentation ska vara på svenska. Utbildningarna ska vara på svenska. 
 
Utöver dessa krav har varje delområde ytterligare krav för personal vilket specificeras under 
respektive delområdes kravspecifikation.

2.3.4 Pris - generell info
Anbudsgivaren lämnar pris för de delområden som Anbudsgivaren lägger anbud på. Anvisningar för 
hur detta ska göras beskrivs under respektive Kravspecifikation. Priset lämnas i Kravspecifikationen 
för respektive delområde. 
 
- Priser ska anges i SEK, exklusive moms. 
- Priser ska inkludera Leverantörens kostnad; evt kost, logi, resor, förberedelsetid, administration etc. 
- Alla kostnader ska ingå i priset. 
- Priserna ska vara fasta i svenska kronor under minst 24 månader, räknat från avtalsstart.

2.3.5 Utbildningslokal
Utbildningslokal kommer tillhandahållas av Beställaren och kommer finnas tillgänglig i Skåne.

2.3.6 Policy/Riktlinjer
Leverantören ska vid uppdragets utförande följa de vid var tid av Region Skåne beslutade riktlinjer 
och policys. Vid avrop preciseras vilka riktlinjer som gäller vid uppdrag/utförande av Tjänst.

Accepterar anbudsgivaren alla krav i denna Kravspecifikation 
"generella krav"?
Ja/Nej. Ja krävs

2. Kravspecifik...

2.4 DELOMRÅDE 2 - FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

2.4.1 Förändringsledarskap
Kompetens i förändringsledarskap är centralt för att Region Skåne ska lyckas hantera framtidens 
utmaningar. Chefer är en nyckelgrupp i detta arbete för att tillsammans med medarbetare förverkliga 
mål och visioner för Region Skåne. Något som i sin tur kräver ett gott ledarskap med förståelse för 
vad förändringsledning innebär och hur det påverkar organisationen.

Region Skåne har de senaste 6 åren genomfört utbildningsinsatser inom förändringsledning för 
chefer och stödfunktioner baserat på ett koncept med väl beprövade metoder och 
forskningsbaserade teorier. Sedan 2 år har Region Skåne en modell för förändringplanering som 
kompletterar utbildningsinsatserna i förändringsledning.

Utifrån nuvarande förutsättningar har Region Skåne ett fortsatt behov av att kunna erbjuda 
utbildningsinsatser inom förändringsledning för chefer och stödfunktioner. Utbildningsinsatsen 
behöver synkas med Region Skånes modell för förändringsplanering.

Insatsen avser utbildning i förändringsledning med Wallbreaker som metod.

Målet med insatsen är att öka deltagarnas kunskap att driva och leda förändringsarbete, accelerera 
förändringsprocesser och förstå förändringsprocessens olika faser. Öka förståelsen för olika 
reaktioner som kan uppstå och hur detta kan hanteras för att skapa engagemang, motivation och 
genomförande kraft.

Utbildningsinsatsen i förändringsledning ska utgå från evidensbaserad forskning inom 
förändringsledning och ha en pedagogisk ansats så att deltagarna kan, vill och förmår att utveckla 
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såväl kunskaper som färdigheter.

2.5 Kompetens och erfarenhet

2.5.1 Kvalitet i genomförande
Leverantören ska:

Svara för kvaliteten i genomförda uppdrag•
Tillhandahålla konsulter med adekvat utbildning samt praktisk erfarenhet och gedigen kunskap 
inom området med fokus utifrån det specifika uppdraget/målgruppen

•

Tillhandahålla digitala lärandelösningar som komplement till utbildningsinsatserna inom 
Tjänsten

•

Vara skicklig i skriftlig och muntlig framställning och på ett pedagogiskt sätt kunna presentera 
utfört uppdrag.

•

Ha förmåga att stödja, engagera och samarbeta med såväl interna som andra externa konsulter 
såväl som Beställaren.

•

Aktivt arbeta med kunskapsöverföring till Beställaren, så att beställaren självständigt kan 
fortsätta utveckla gruppen efter genomförd insats.

•

Kunna leverera såväl punktinsatser som insatser i programform•
Verktyg, metoder och modeller som Leverantören använder ska vara evidensbaserade och 
förankrade med Koncernstab HR

•

Insatsen ska vara avgränsad i tid med ett tydligt syfte och mål•
Insatsen ska utvärderas av beställaren i samråd med leverantören•

a. Anbudsgivaren ska inkomma med skriftlig beskrivning av 
uppfyllnad av krav enligt ovan. Max 2 A4 sidor.
Bifogad fil

2. Kravspecifik...

b. Accepterar Anbudsgivaren alla ovanstående krav i denna punkt? 
Ja/Nej. Ja krävs
Ja/Nej. Ja krävs

2. Kravspecifik...

2.5.2 Klassificering och kompetensnivå
Konsulter inom chefs-och ledarutveckling ska:

Ha aktuell och dokumenterad erfarenhet av uppdrag i organisation i Sverige och/eller i 
Med ”aktuell” erfarenhet avses uppdrag som inte är äldre än 2 år.

•

Ha haft huvudansvar och en ledande roll för ett stort antal uppdrag inom området och arbetar 
självständigt

•

Ha god förmåga att stödja, engagera och samarbeta med såväl interna som andra externa 
konsulter

•

Leverantören ska komma överens (i samråd) med Beställaren kring vilken konsult de ska erbjuda.

Accepterar anbudsgivaren alla ovanstående krav i denna punkt? 
Ja/Nej. Ja krävs
Ja/Nej. Ja krävs

2. Kravspecifik...

2.6 PRIS DELOMRÅDE 2 - FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP
Följande priser kommer användas:
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Timpris: Vid insatser understigande en dag (8h).

Heldagspris: Ska användas vid en eller flerdagsinsatser (8 timmar) där förberedelsetid och 
uppföljning ingår.

Anbudsgivaren ska nedan ange pris/timme samt pris/heldag.

Vid avrop av timmar får inte heldagspris delas med 8h eller timpris multipliceras med 8h för att 
avropa heldag.

Vid insatser som kräver mer än en (1) konsult, ska detta godkännas i förväg av Beställaren.

a. Timpris
Prisfält

2. Kravspecifik...

b. Heldagspris
Prisfält

2. Kravspecifik...

c. . Accepterar anbudsgivaren alla krav i detta avsnitt " 
DELOMRÅDE 2 - FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP "? Ja/Nej. Ja krävs
Ja/Nej. Ja krävs

2. Kravspecifik...

2.7 UTVÄRDERING
Utvärdering kommer genomföras utifrån följande:

2.5.1 Kvalitet i genomförande (beskrivning lämnas under punkten 2.5.1 ovan)

2.7.1 Beskrivning av insats - Förändringsledarskap

Anbudsgivarens beskrivningar av ovanstående kommer ligga till grund för utvärdering, bedömning 
kommer ske utifrån Bedömningskriterier enligt nedan. Beställaren kommer att göra en sammanvägd 
bedömning av de två utvärderingskriterierna.

Anbudspriset kommer ligga till grund för utvärderingen och erhållet betyg enligt 
bedömningskriterierna kan komma att ge prisavdrag, vilket sedan ger jämförelsevärde för respektive 
anbudsgivare, för ytterligare info se Bilaga utvärderingsmall.

Bedömningskriterier

Utmärkt = 50 % prisavdrag 
Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivaren på en utmärkt nivå uppfyller kriteriet och 
ger betydande mervärde för beställaren. Anbudsgivaren har en djup förståelse för det som 
efterfrågats.

Mycket bra = 30 % prisavdrag 
Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivaren i huvudsak uppfyller kriteriet och ger 
mervärden för beställaren. Anbudsgivaren har en mycket bra förståelse för det som efterfrågats.

Godtagbar = 0 % prisavdrag 
Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivaren delvis uppfyller kriteriet och bedöms tillföra 
ett visst mervärde för beställaren. Anbudsgivaren har godtagbar förståelse finns för det som 
efterfrågas.

Inget utmärkande/ Otillräckligt, Uppfyller ej ska-kravet
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Om något av utvärderingskriterierna (1.5.1 eller 1.7.1) har tydliga brister i jämförelse med efterfrågat 
kriterium diskvalificeras anbudet eftersom Anbudsgivaren bedöms ha otillräcklig förståelse för det 
som efterfrågas.

2.7.1 Beskrivning av insats - Förändringsledarskap
Anbudsgivare ska inkomma med beskrivning av insats med utgångspunkt i krav enligt 
Kravspecifikationen 2.4.1.

Beskrivningen bör omfatta ca två (2) A4-sidor.

a. Anbudsgivaren ska bifoga beskrivning av insats – bifogad fil
Bifogad fil

2. Kravspecifik...

b. Accepterar anbudsgivaren alla ovanstående krav i denna punkt? 
Ja/Nej. Ja krävs
Ja/Nej. Ja krävs

2. Kravspecifik...
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