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Offertförfrågan – samordnande skrivarfunktion till 
strategiprocess inför programperiod 2023-2027 
 

Inledning 
Föreningen Växtlust Värmland har sedan fem år tillbaka (januari 2016) uppdraget att utifrån en 
godkänd utvecklingsstrategi bedriva projektstödsfördelande verksamhet inom sex kommuner i 
västra och norra Värmland (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby). Arbetet sker utifrån 
ett avtal med förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket. Undertecknad har verksamhetsansvaret i 
nuvarande leaderområde för programperioden 2014-2020, vilken nyligen förlängt med åren 2021-
2022. Under den inledande planeringsfasen hösten 2020, då även en intresseanmälan om att starta 
ett nytt leaderområde för den kommande förkortade programperioden 2023-2027 lämnats in till 
Jordbruksverket, har nuvarande verksamhetsledare (VL) lett arbetet. Enligt av Jordbruksverket 
presenterad plan ska den första fasen av ansökan till att starta nytt leaderområde 2023-2027 vara 
klar och strategins processade och förankrade innehåll i del 1 vara insänd senaste 15 oktober 
2021. Den nya periodens verksamhetsområde ska även omfatta en sjunde kommun, Munkfors. 
Den 22/1 ges de sista vägledande råden till västra Sveriges nuvarande leaderområdens ansvariga 
genom en utbildning i strategiskrivande. Till stöd för det kommande processarbetet behövs 
därefter en avlastande samordnande skrivarfunktion, som ska arbeta i nära samverkan med 
nuvarande ledningsfunktion, VL och leaderföreningens arbetsutskott (AU). 
Det är konsultstöd till samordningen av hela processarbetet, genomförandet av konkreta 
partnerskaps- och intressentmöten (helt eller delvis digitala) samt konkret strategiskrivararbete 
som krävs för att få en ny förankrad strategi färdigskriven och insänd i tid, som denna förfrågan 
gäller. 
 
 

Planerat uppdrag - konsultinsats 
Följande beskrivning kan i dagsläget ges för det kommande uppdraget: 
 
Vi söker dig som har kännedom om Leader som metod mer än det du enbart kan läsa dig till. Du 
ska vara flexibel och positiv som person, ha lätt att samarbeta med andra, vara noggrann i din 
dokumentation samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Det kommer att krävas att du är påläst 
om vilka regler som gäller och tar reda på vad som fungerat väl i de två f g programperioderna 
som förflutit liksom vad vi kan behöva ändra på inom det nya regelverkets ramar. Du ska både 
vara lyhörd för partnerskapsgruppens synpunkter och leaderstyrelsens erfarenhet, men också 
kunna avväga framförda åsikter mot gällande regler. 
 
Uppdragstid: 1/2 - 31/10 med uppehåll i kontakterna under semesterperioden i juli månad. 
Fysisk mötesplats Ideum Sunne för vissa möten och Tingshuset Torsby för andra möten med VL 
och ordförande respektive nuvarande leaderstyrelsens AU. I övrigt samtal per telefon, 
korrespondens via e-post samt genom digitala möten med främst VL och ordförande i nuvarande 
leaderområde Växtlust Värmland. 
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Det är viktigt att hålla partnerskapet och leaderstyrelsen väl informerade om processtegen och 
vad som sker samt vad som bör diskuteras vid kommande utskick/träffar. 
Digitala möten för förankring och diskussioner med kontaktpersoner i partnerskapsgruppen bör 
hållas med jämna mellanrum under våren -21. Även information till inbjudna intressenter samt 
info till leaderstyrelsen vid deras möten ska genomföras digitalt samt förhoppningsvis även vid 
fysiska möten i juni samt i aug-september 2021. 
 
Strategin del 1 ska vara färdigställd för förankring av de sista delarna i partnerskapsgruppen 
liksom föredragen för leaderstyrelsen (LAG Växtlust) under september månad. Ev. önskade 
justeringar ska därefter korrigeras så att strategin är klar att sändas in till Jordbruksverket fredag 
8/10 (prel). Beslutat sista datum för till Jordbruksverket insänd strategi är 15 oktober 2021. 
 
Du ska vara tillgänglig för ev. frågor och mindre kompletteringar t o m 31/10. 
 
Vi jämför uppdragets storlek med ca 50 % tjänst. Du ska själv ha en säker PC att använda för 
uppdraget och ett mobilabonnemang som fungerar på landsbygden i västra och norra Värmland 
(inom nuvarande organisation arbetar vi inte med Mac och trygga antivirusprogram är ett måste). 
 
Beroende på om strategin prioriteras eller ej under Jordbruksverkets beredning senvinter/vår 
2022, partnerskapets önskemål och leaderstyrelsens beslut gällande nästa steg kan ett ev. 
tilläggsuppdrag (del 2) tillkomma gällande framtagande av organisation samt förberedelser inför 
start av nytt leaderområde januari 2023. Del 2 är ännu ej helt planerad av Jordbruksverket. Tiden 
för färdigställande av del 2 omfattar preliminärt insatser under några månader vår / höst 2022 för 
att komplettera insänt material till slutversion av strategin (om del 1 prioriterats) samt eventuella 
efterfrågade tilläggsdokument. Ännu finns ej fastlagd tidpunkt för senaste inlämning av strategins 
slutversion hösten 2022 inför start av prioriterade leaderområden 2023. 
 
Länk till utlagt material dvs första versionen av mall och handbok att ta del av är publicerad på 
Jordbruksverkets webbsida: https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-
leader/leader-i-nasta-programperiod 
 
Länk till Växtlusts webbsida där detta dokument kommer finnas under Nyhet på startsidan finns 
här: www.vaxtlust.se . Här finns även nu gällande utvecklingsstrategi att ta del av. 
 
 

Bakgrund 
Den ideella, men offentligstyrda, Föreningen Växtlust Värmland bildades hösten 2015. 
Föreningen är sammansatt utifrån ett trepartnerskap mellan offentlig, ideell och privat sektor. 
Vårt huvuduppdrag är att informera om, entusiasmera och stödja projektintressenter att skapa 
och genomföra intressanta utvecklingsprojekt i västra och norra Värmland utifrån ett avtal med 
Jordbruksverket. Arbetssättet ”Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden” har delvis varit nytt 
under EU:s programperiod 2014-2020 och signalerar att vi den innevarande perioden kunnat ge 
projektstöd från fyra olika fonder i Sveriges 43 leaderområden. Arbetsmetoden Leadermetoden 
har dock använts i Sverige sedan EU-inträdet 1995. Begreppet leaderprojekt har därför funnits 
sedan Leader var ett gemenskapsinitiativ i mitten av 90-talet och där lanserades som en ny 
arbetsmetod för att testa innovativa idéer, främst riktade till landsbygdsområden. 
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Växtlust Värmlands leaderkontor finns f n på Ideum i Sunne kommun, men efter sommaren 
2021 kommer placeringen att vara i Torsby kommun. Personalen ger support under 
ansökningsprocessen och handlägger inkomna ansökningar i ett datasystem styrt av 
Jordbruksverket. Föreningens jämställda styrelse fattar vid ett antal beslutstillfällen under året 
prioriteringsbeslut, om vilka projekt som kan erhålla stöd från någon av de tre ingående EU-
fonderna som använts i vårt leaderområde. Styrelsen bedömer och poängsätter ansökningarna, 
medan Jordbruksverket fattar de formella besluten om stöd. De projekt som tydligast passar 
inom givna strategiramar och uppfyller de uppsatta målen t ex leder till nya arbetstillfällen, nya 
företag, hållbar utveckling, produkt- och tjänsteutveckling, ökad lönsamhet m m, är de som 
prioriteras för stöd till sökta utvecklingsinsatser.  
 
Styrelsen i vårt leaderområde kallas ”LAG Växtlust Värmland”, där LAG är en förkortning av 
EU:s begreppet ”Local Action Group”. LAG kan själva äga olika projektinsatser som bedöms 
särskilt viktiga att få fart på. Transnationella projekt är enligt EU-kommissionen särskilt 
prioriterade insatser och dessa projekt ägs i de allra flesta fall i landet just av leaderstyrelsen 
(LAG) själv.  
 
 

Offert och tidplan  

Offert: Offert ska vara föreningen tillhanda 2021-01-27. Vid styrelsens nästa möte 2021-01-29 
ska inkomna offerter presenteras och diskuteras.  
 

Innehåll: Offerten ska innehålla företagets namn och kontaktuppgifter, organisationsnummer, 

att företaget innehar F-skatt, aktuellt timpris exkl moms för konsultarbetet 2021 (samordning, 

möten och skrivande) som er organisation under angivna förutsättningar erbjuder samt beräknad 

totalsumma för insatsen under del 1. Ge en kort beskrivning av hur konsulten planerar arbeta 

utifrån egna, tidigare lyckade erfarenheter och ange exempel på andra processinsatser ni 

genomfört tidigare. Ange även kort om en eventuell insats del 2 är möjlig under 2022 samt vilket 

uppskattat timpris ni då avser tillämpa. Ange också milersättning vid resa. Tänkta projektmöten 

hålls företrädelsevis digitalt, men om möjligt även fysiskt under sommarmånaderna 2021 i 

berörda sju kommuner. 

Önskemål: Vi önskar om möjligt få veta vem som är den tilltänkta konsulten i er organisation. 

Urval 

Urval kommer att ske utifrån följande parametrar:  
 

Prisnivån är viktig (60 %) men även tidigare erfarenhet av process- och skrivarbete i 

mixade grupper (40 %) 

Föreningens besked: Beslut om konsultval kommer att lämnas efter styrelsemötet 29/1 dvs 

uppdragsstart redan i början av februari månad är viktig för att hinna fullfölja arbetet i tid.  

Frågor ställs till Ewa Ryhr Andersson tel. 073-097 55 11. Välkommen med offert! 

 

Ewa Ryhr Andersson, verksamhetschef Växtlust Värmland 


