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Offertförfrågan avseende utbildning 

Tillståndsansvarig, fördjupning 

 

1. Bakgrund 
 
Byggnads projekt, En byggbransch för alla finansieras av Europeiska socialfonden (Svenska ESF-
rådet). Projektets mål är att ge fler möjlighet att utvecklas inom byggbranschen i Stockholmsregionen, 
genom att erbjuda arbetsledare och anställda i 34 små och medelstora företag med totalt ca 1250 
anställda inom byggsektorn möjlighet till kompetensutveckling inom tre huvudsakliga målområden: 
  
1. Ökad yrkeskunskap 
  
2. Bättre och mer inkluderande arbetsmiljö. 
  
3. Bättre förutsättningar att möta byggbranschens digitalisering. 

 

2. Uppdraget 

Projektet avser erbjuda deltagarna utbildning inom en rad olika områden som efterfrågas av företagen 

och de anställda i de medverkande företagen. 

Målet med denna upphandling är att teckna avtal med en utbildningsleverantör som kan erbjuda 
utbildningar för rubricerad utbildning.  
 
Projektägaren Byggnads avser sluta ramavtal till 2021-06-30 eller till dess projekttiden löper ut, dock 
senast 2021-12-31 med den eller de leverantörer som anses bäst kunna utföra uppdraget efter en 
bedömning av pris, innehåll och kvalitet. 
 
 
Utbildningen ska:  

• Ge fördjupad kompetens för Tillståndsansvarig på tillfällig arbetsplats. 

• Ha minst två separata kompetensnivåer, om så är möjligt– (här är vi öppna för förslag på 

upplägg) 

• Grundkurs med grundläggande kunskaper för den som är ny inom området  

• Utökad/fördjupad för dem som redan har tidigare erfarenhet och grundkunskap. 

Ange specifikt vilken minsta kvalifikationsnivå som krävs. 

• Kunna anpassas för personer med läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar som 

kan påverka förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, så som dyslexi, adhd m fl (en 

beskrivning av leverantörens kompetens att ge utbildning åt personer med liknande 

funktionsnedsättningar ska inkluderas i offerten). 
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• Präglas av likabehandling och icke-diskriminering avseende kön och könsidentitet, etnisk 

tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Offerten ska innehålla 

en kort beskrivning av hur detta ska säkerställas).  

• Utbildningsgivarens lärare och övrig personal ska omfattas av kollektivavtal när sådant är 
tillämpligt.  
 

• Hållas i egna lokaler eller vid behov i de medverkande företagens lokaler runt om i 

Stockholmsområdet eller Byggnads lokaler. 

• Efter varje genomförd utbildningstillfälle ska leverantören samla in närvarolista med 
namnunderskrift från alla deltagare, och efter varje avslutad utbildningsinsats låta deltagare 
fylla i en utvärderingsenkät som tillhandahålls av projektorganisationen. Detta gäller både 
fysiska lärarledda och digitala utbildningar. 
 

Offerten ska innehålla följande:  

1) En beskrivning av ovan listade kurs/er som leverantören kan erbjuda.  

2) Detaljerad beskrivning av upplägg, längd och pris för kurserna.  

3) Beskrivning av pris och de olika kostnader som ska täckas inom ramen för uppdraget 

samt hur ni kan säkerställa signerade deltagarlistor.  

4) Samtliga priser som lämnas ska vara ett totalpris, exklusive moms, för aktuell 

utbildning utan tillkommande tillägg. Kurslitteratur, lokalkostnad, resekostnad eller 

andra kringkostnader ska vara specificerade.  

5) Priserna ska uttryckas i pris per person alternativt per grupp och i förekommande fall 

hur många personer en grupp, max respektive minst antal, kan bestå av. 

6) Faktura betalas först efter utförd utbildning och när undertecknad deltagarredovisning 

och kursutvärdering i original från alla utbildningsdeltagare är oss tillhanda. Dessa ska 

skickas till projektet innan fakturan. 

7) En beskrivning av lärarnas kompetens och utbildning, samt om personalen har 

kunskaper i andra språk än svenska.  

8) Angivelse av giltighetstid för offerten. Offerten behöver vara giltig i minst sex månader.  

9) Ange var ni kan genomföra utbildningen  

10) Ange om utbildningen kan genomföras både kvällstid och dagtid  

11) Ange maximum och minimum antal deltagare för att ni ska kunna genomföra 

utbildningen.  

12) Hur ni säkerställer likabehandling och icke-diskriminering i undervisningen.  

13) Vad era medarbetare har för kompetens i likabehandling och icke-diskriminering. 

14) Om ni är anslutna till en arbetsgivarorganisation och har ett giltigt kollektivavtal. 

- om ja, med vilket förbund? 

- om nej, vad beror det på? 

15) Minst två referenser från tidigare uppdragsgivare. 
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3. Omfattning 

Upphandlingen omfattar ramavtal för en eller flera kurser mellan perioden  

2020-11-01 till 2021-06-31. Därefter kan avtalet förlängas fram till och med projektets slut om båda 

parter går med på det. I uppdraget ingår att tillhandahålla utbildning för anställda i de företag som 

medverkar i projektet En byggbransch för alla.  

Hur många deltagare som ska genomgå kurserna inom ramen för projektet är ännu inte fastställt, men 

totalt omfattas omkring 1250 anställda av projektet.  

Av dessa beräknas efter en preliminär intresseinventering mellan 10 och 30 personer delta i en eller 

fler av ovan nämnda kurs. Observera att detta är en preliminär uppskattning.  

När ett företag eller flera under projektets gång avser låta anställda gå ovanstående kurs kommer 

projektet att avropa utbildningen från ramavtalsleverantören.  

Offerten ska vara Byggnads tillhanda senast den 2020-11-16 kl :23.59 per e-post till 
enbyggbranschforalla@byggnads.se   
 
Ange ”Offert avseende rubricerad kurs” skrivs in i ämnesraden. 
 
 

Med vänlig hälsning 
 
Katarina Helling, Projektmedarbetare 
En Byggbransch för alla projektet 
Byggnads  

  

106 32 Stockholm 
 
Telefon: 010-601 11 48  
E-post: enbyggbranschforalla@byggnads.se  
Web: www.byggnads.se  

 

   
 

mailto:enbyggbranschforalla@byggnads.se
mailto:enbyggbranschforalla@byggnads.se
http://www.byggnads.se/

