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6. 6. Kravspecifikation Processledarutbildning

6.1 Bakgrund och syfte till upphandlingen
Delområde i upphandling chefs- och ledarskapsutveckling. Se övergripande bakgrund och för 
delområdet relevanta beslutade styr- och stöddokument inom Region Skåne.

Region Skåne har tagit beslut om framtidens hälsosystem vilket är en regiongemensam plattform för 
omställningsarbetet med strategi som lägger grunden till styrning för att nå det långsiktiga målet 
Bättre hälsa för fler. För att åstadkomma omställningen till framtidens hälsosystem behövs 
förändringar i både arbetssätt och processer. I syfte att öka attraktiviteten inrättas en 
ledarskapsakademi som en del av en regional satsning för framtidens ledar- och medarbetarskap.[1] 
Kompetensutveckling och läranderesor i förändringsledning och förbättringsledning är sedan tidigare 
identifierat som kritiska framgångsfaktorer för att hantera de förändringar i arbetssätt som 
exempelvis digitaliseringen möjliggör. Inom Region Skåne finns modeller för förändringsarbete och 
förbättringsledning som delar i organisationens omställningsarbete. I dessa ingår utbildning, 
stödmaterial och en strukturerade metod för att planera och genomföra förändringar och 
förbättringar. För att ytterligare förbättra förmågan att omsätta strategier till verksamhet och bl.a. 
lyckas bättre med implementering och genomföranden tillförs två nya delområden i Region Skånes 
upphandling avseende chefs- och ledarskapsutveckling.

[1] Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022-2024 (se bla. sida 18 och 35 länk)

Syftet med upphandlingen för delområde processledarutbildning är att erbjuda en regiongemensam 
och anpassad utbildning i processledning och processkunskap, till del baserad på Region Skånes 
befintliga regiongemensamma modeller och metoder, i syfte att systematiskt kunna nyttja denna 
kompetens inom organisationen. Deltagarna ges verktyg och teorier för ökad kunskap och förståelse 
om processledning med tonvikt på ledarskapet och hur man i rollen som processledare systematiskt 
arbetar med förändringar och förbättringar genom ett processorienterat arbetssätt.
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Processer i organisationer är olika  
Process är ett ofta använt begrepp i organisationer, så även i Region Skåne. Ordet används på lite 
olika sätt och i olika sammanhang vilket medför risk för missuppfattningar och otydligheter. 
Ursprungligen betyder process: ”Utdraget förlopp som innebär att något förändras” (Norstedts 
ordbok). I många organisationer används ordet process för att beteckna ett flöde av aktiviteter eller 
delmoment som återkommer gång på gång och därför kan effektiviseras. Samma begrepp, process, 
används ofta även för förändrings-/eller utvecklingsprocesser med inslag av kreativitet, där det 
snarare handlar om att varje nytt delresultat kan skapa nya handlingsvägar varför detaljplanering 
försvåras. Processer i organisationer är helt enkelt av olika karaktär och kräver olika hantering, olika 
typer av ledarskap och olika typer av läranderesor.

Processer och digitalisering 
I syfte att bidra till ett gemensamt språk och stöd vid verksamhetsutveckling som innefattar digitala 
IT-stöd/verktyg har en handbok för processmodellering framarbetats i Region Skåne. Intentionen 
med handboken är att bidra till ökad förståelse i hur processer samverkar och påverkar varandra 
innefattande processtruktur och standardiserat sätt i att beskriva processer. Handboken gör inte 
anspråk på att täcka alla former och metoder avseende processutveckling utan ska ses som ett 
komplement vid verksamhetsutveckling.

I Region Skånes utbildningsportal återfinns en introduktionsutbildning i grundläggande 
processutveckling riktat till chefer och medarbetare som är i behov av att lära sig mer om processer 
och processutveckling (Grundläggande processutveckling (luvit.se)).

6.2 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 
 

6.3 Generella krav

6.3.1 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

 

Rangordning

Avrop för ett värde under 150 000 kr per beställning sker genom rangordning.

Rangordning innebär att Beställaren först kommer vända sig först till den Leverantör som vunnit 
första platsen i ramavtalets ordning. Leverantör rangordnad högst per delområde förväntas att 
erbjuda det behov som efterfrågas av Region Skåne.

Avrop via rangordning: Leverantör ska svara på avrop inom 48h, om svar inte inkommer inom 
angiven tidsperiod så kan Beställaren avropa från Leverantör rangordnad som nr 2 osv.

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 tjänsten.

•

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 rangordning och förnyad 
konkurrensutsättning. Leverantören ska svara på avropen inom rimlig tid eller enligt de behov som 
Beställaren framlägger vid avropet.

Avvikelse från rangordning 
Vid väsentligt åsidosättande av avtalet har Beställaren rätt att frångå rangordningen, vilket innebär 
att Leverantören förpassas sist i rangordningen. Exempel på väsentligt åsidosättande är upprepade 
leveransförseningar, kvalitetsbrister samt avvikande marknadsmässig prissättning (vid förnyad 
konkurrensutsättning) eller om Leverantören vid upprepade tillfällen väljer att inte påta sig uppdrag, 
oavsett anledning.  
 
Vid bedömning av ovanstående avvikelser föreligger tolkningsföreträde för Beställaren. 
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6.3.2 Statistik och uppföljning
Leverantören ska halvårsvis rapportera följande till Beställarens kontaktperson för uppdraget: 
- Tex antal genomförda uppdrag/insatser 
- Fakturerat under denna period och för vilka insatser 
- Ev. avvikelser från avtalet 
- Deltagarlistor per utbildningstillfälle 
 

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 

6.3.3 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: 
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. 
 

6.3.4 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.

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

6.3.6 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 utförande av uppdraget.

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

6. Kravspecifik...

6.4 DELOMRÅDE 6 - PROCESSLEDARUTBILDNING
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6.4.1 Lärandemål
Att utbildningsinsatserna ska bidra till bättre kvalitet och effektivare processer genom ökad 
kompetens i processbaserad verksamhetsutveckling med fokus på ledarskap och utveckling.

Efter avslutad processledarutbildning har deltagarna

grundläggande förståelse i systemkunskap och att leda i komplexitet•
kännedom om förändringspsykologi, grupprocesser och processledarens roll och uppdrag.•
förståelse för framgångsfaktorer och särdragen i förändrings-, förbättrings- och processledning•
förståelse för en process prestation, vad som driver variation och få kunskap kring val av rätt 
analysmetoder

•

förmågan att modellera och utveckla processer•
Utbildningsinsatserna ska bidra till ökad självinsikt och trygghet i rollen som processledare samt 
verktyg i att leda och driva processer av förändrings-/utvecklingskaraktär.

•

 

Målgrupper för utbildningsinsats: chefer och ledare av processer t.ex. verksamhetsutvecklare, 
stödfunktioner så som HR, kommunikation, digitalisering, ekonomi samt medarbetare med uppdrag 
att leda processer eller medverka vid processutvecklingsarbeten.

6.4.2 Utbildningsinsats
Utbildningsinsatsen ska omfatta totalt 40 timmar fördelat över tid samt med kombinerande 
lärmetoder för att uppnå lärandemålen. Beställare ska ha rätt att påverka utbildningsinsatsens 
upplägg gällande möjlighet till delvis digital sammankomst.

Leverantören ska tillhandahålla digitala lärandelösningar (tex digital plattform –och kursrum) som 
komplement till insatsen.

Utbildningsinsats innefattande

att leda processer och driva processbaserad verksamhetsutveckling i komplexa organisationer•
framgångsfaktorer i processorienterat arbetssätt•
förstå och utveckla rollen som processledare, mandat och relation till ex processägare, chefer•
att leda för hållbar utveckling•
systemtänkande och systemkunskap att leda i komplexitet och i samverkan•
att leda processgrupper, relationskapande, gruppdynamik, hantera utmanande situationer och 
förändringspsykologi

•

kommunikationens betydelse i ledarskapet•
effektiva möten - leda och designa effektiva möten, såväl fysiska, hybrid som digitala möten•
process kontra projekt•
identifiera, kartlägga, rita/visualisera, mäta, analysera, utveckla och etablera processer•
förvalta, förändra och förbättra processer•
modellera, analysera och utveckla processer•
processers prestation och värde, systematiskt arbete med analyser i vad som driver variation•
verktyg för visualisering av processer och dokumentation av processarbeten•
stöd till ledare vid processutveckling•
läraktiviteter där teori varvas med praktisk färdighetsträning och övningar•

6.5 Kompetens och erfarenhet

6.5.1 Kvalitet i genomförande
Leverantören ska:

Svara för kvaliteten i genomförda uppdrag•
Tillhandahålla konsulter med adekvat utbildning samt praktisk erfarenhet och gedigen •
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kompetens inom området med fokus utifrån det specifika uppdraget/målgruppen
Vara skicklig i skriftlig och muntlig framställning på ett pedagogiskt sätt med olika lärmetoder•
Verktyg, metoder och modeller som Leverantören använder ska vara evidensbaserade och ska 
vara överenskomna med Beställaren

•

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 1 A4 sida.
Bifogad fil

6. Kravspecifik...

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

6. Kravspecifik...

6.5.2 Klassificering och kompetensnivå
Konsulter inom projektledning ska:

Ha aktuell och dokumenterad erfarenhet av uppdrag i offentlig förvaltning 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

•

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

6. Kravspecifik...

6.6 PRIS DELOMRÅDE 6 – PROCESSLEDARUTBILDNING

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

a. Pris för hel utbildningsinsats:
Prisfält

6. Kravspecifik...

b. Accepterar anbudsgivaren alla krav i detta avsnitt " DELOMRÅDE 
6 - PROCESSLEDARUTBILDNING"?
Ja/Nej. Ja krävs

6. Kravspecifik...

6.7 UTVÄRDERING
Utvärdering kommer genomföras utifrån följande: 
 
6.5.1 Kvalitet i genomförande (beskrivning lämnas under punkten 6.5.1 ovan) 
6.7.1 Beskrivning av utbildningsinsats 
 
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 båda utvärderingskriterierna.

Anbudspriset kommer ligga till grund för utvärderingen och erhållet betyg enligt 
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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

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.

6.7.1 Beskrivning av Utbildningsinsats
Anbudsgivare ska inkomma med beskrivning av nedanstående utbildningsinsats med utgångspunkt i 
krav enligt Kravspecifikationen:

6.4.2 Utbildningsinsats som uppfyller Lärandemålen 6.4.1

Beskrivningen ska inte omfatta fler än fyra (4) A4-sidor.

a. Anbudsgivaren ska bifoga beskrivning av Utbildningsinsats
Bifogad fil

6. Kravspecifik...

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

6. Kravspecifik...
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