
 

 

Anbudsförfrågan utbildningstjänst 
 
Projektägaren Sámiid Riikkasearvi (SSR) är en politiskt obunden intresseorganisation för rennäringen och 
samiska näringslivs- och samhällsfrågor. SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer på 
svensk sida anslutna till samebyar eller sameföreningar. Organisationens syfte är att tillvarata och främja 
samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till 
renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.  
Projekt Ovttas är finansierat Europeiska Socialfonden (ESF), Länsstyrelsen i Norrbotten och Region 
Västerbotten. Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag i 
Övre Norrland och samebyarna i samma region. De branscher projektet riktar sig till är kopplade mot den 
samiska traditionen och kulturidentiteten .Särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna.  
Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen på många sätt står i centrum. Projekttiden 
är 2016-01-01 tom 2017-10-31. 
 
Aktuella anbudsförfrågningar och möjlighet att lämna in intresseanmälningar för att genomföra 
kurser finns på SSR:s hemsida www.sapmi.se under fliken kurser. Här finns även information 
om, anmälningar till och utvärdering av aktuella kurser. Med syftet att möjliggöra långsiktigt 
kunskapsinhämtande är medlemssidor skapade, projektet kallar dem för ”Plattformen”. Ovttas 
kursdeltagare och medlemmar i en sameby/sameförening anslutna till SSR kan skapa en 
inloggning och därmed få tillgång till bl.a. material från genomförda kurser. Nyheter, aktuella 
rapporter och annat matnyttigt kommer att samlas här.  
 
 

Uppdragsbeskrivning, Lönsamhet 

 
Syfte och mål 

Ge deltagarna en grundläggande förståelse för marknadsföring, offertskrivning och 

prissättningsstrategier. Fokus ligger på enmans- och mikroföretag i glesbygd med koppling till 

samiskt näringsliv. 

 

Omfattning 

Fem heldagskurser ska genomföras mellan 2017-02-15 till 2017-08-30 utspridda i regionerna 

Norrbotten norra, Norrbotten södra och Västerbotten. Anbud/offert kan lämnas på 

genomförande av både en eller flera av kurserna. Du/ni som lämnar offerten kan antingen  

utbilda själv eller ansvara för att sy ihop kursen och anlita någon annan till det praktiska 

lärandet.  

 Skräddarsy minst 1 kurstillfälle i någon av regionerna Norrbotten norra och södra, 

Västerbotten. Alternativt 4 kurstillfällen i samtliga regionerna 

 

Målgrupp 

Kvinnor och män anställda i, eller med egna företag, med koppling till samiskt näringsliv 

och/eller renskötsel. Kvinnor och män tillhörande sameby och/eller sameförening. 

 

http://www.sapmi.se/


 

 

Kursens innehåll 

 Alla delar i kursen skall utgå ifrån enmans- eller mikroföretag i glesbygd.  
 Öka lönsamhet. Minska kostnader genom enklare administration. 
 Upphandling och offertskrivning. 
 Avtal ex. återförsäljaravtal.  
 Prissättning på tjänster och produkter 
 Marknadsföring. Sociala medier, förslag och tips på gratis marknadsföring.  

 
o Skriv gärna egna förslag i offerten om vad kursen bör innehålla.  

 
 

Krav på upphandlad tjänst 

Kompetens 

 Du/ni ska kunna skräddarsy utbildningen antingen genom egen kunskap eller genom att 
du/ni anlitar någon annan.  

 
 
Ansvar 

 Ansvara för deltagarrapportering och utvärdering vid varje kurstillfälle. Material och 
information tillhandahålls av projekt Ovttas personal.  

 Dokumentation av kursdagen i bild och text.  
 

Meriterande kompetens och erfarenhet 

 god kännedom inom samisk kultur, historia, samhälle och renskötsel. 

SSR har under tidigare projekt erfarit att föreläsare/utbildare med god kunskap om samisk 
kultur och renskötselns förutsättningar har haft lättare för att möta målgruppen. Projekt Ovttas 
strävar efter att alla kurser ska vara skräddarsydda och anpassade efter målgruppen. För det 
behövs förståelse och kunskap för målgruppens vardag och förutsättningar.  
 

o Beskriv hur du/ni tänker genomföra kursen. 
 
 

 arbete med jämställdhet och likabehandling. 

Projekt Ovttas ska verka för att ge kvinnor och män samma möjligheter till aktivt deltagande vid 
till exempel kurser och utbildningar. Du som föreläsare bör t.ex. se till att alla deltagare tas på 
allvar, att kvinnor och män, oberoende av ålder och erfarenhetsnivå får komma till tals och blir 
hörda. Samt att kursens innehåll och mål är anpassade därefter. SSR har antagit en 
likabehandlingsplan med syftet att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, etnisk 
bakgrund, sexuell läggning, könsöverskridande identitet- eller uttryck och ålder för att bara 
nämna några.  
 

o Beskriv hur du/ni som kursansvariga kommer att arbeta för jämställdhet och 
likabehandling under kursen. 

 



 

 

 
 

 arbete med hållbarhet. 

Hållbarhet inom projekt Ovttas innebär att arbetet och utbildningstillfällena ska sträva efter att i 
minsta möjliga mån påverka miljön negativt. Därför uppmuntrar Ovttas till exempelvis till 
samåkning vid utbildningstillfällen, samt att göra eventuella resor så korta som möjligt genom 
att placera utbildningar i samtliga regioner, Norrbotten Norra, Norrbotten Södra och 
Västerbotten.  

 
o Beskriv vilka tankar du/ni har kring arbete med hållbarhet. 

 
 tillgänglighet 

Tillgänglig fysisk miljö kan vara till exempel hur lokaler är utformade samt åtkomst till alla rum 
och våningsplan i en byggnad. Tillgänglig information: Till exempel hur lätt det är att få 
information och i vilket format man erbjuder information till exempel text, ljud, video, lättläst 
svenska, tekniska lösningar m.m.  
 

o Beskriv på vilket sätt du/ni som kursansvariga kommer att arbeta med 
tillgänglighet under kursen. 

 
 

Anbudet ska innehålla följande: 

 Beskrivning på genomförande av kursen/kurserna 
 Beskrivning hur ni kommer att arbeta med tillgänglighet, jämställdhet och hållbarhet 
 Pris per kurstillfälle och var kurstillfället kommer att hållas. Offerten ska innehålla alla 

kostnader såsom resor och dylikt, inga kostnader får tillkomma i efterhand om inte 
annat avtalas på förhand med projektledningen.  

 Beskrivning om eventuellt framtagande av material 
 Leverantörsuppgifter 
 Kopia på F-skattsedel 

 

 

Sekretess 

Sekretess projektets deltagare 

Uppgifter om projektets deltagare omfattas av sekretess före, under och även efter ovan nämnda 

tjänst utförts.  

Tjänsteutövaren äger inte utan projektdeltagarens skriftliga medgivande rätt att offentliggöra 

eller på annat sätt sprida information om projektdeltagarens affärsmässiga, ekonomiska eller 

sociala förhållanden, såvida inte sådan skyldighet föreligger enligt lag eller myndighetsbeslut.  

 

 

 



 

 

 

 

Anbudstid och Prövning av anbuden 

 

Bedömning av anbuden kommer att göras utifrån ställda krav, kvalitet och pris. Beslut kan ej 

överklagas. Avtal gällande genomförande och äganderätt av kursmaterial skrivs i samråd mellan 

parterna. Svenska Samernas Riksförbund förbinder sig inte att genomföra alla kurser som läggs 

ut på anbud. 

 

Är ni osäkra på vad offerten bör innehålla eller har andra frågor så tveka inte att kontakta oss!  

Det är bara att ringa eller mejla så hjälper vi er!  

Frågor via mail skickas till moa@sapmi.se  

 

 

 

Anbud skickas per e-post till info@ovttas.com senast 2017-02-15 

 

 

 

Varmt välkomna med era offerter! 
 

Kontaktperson: 
Moa Lango 
Projektmedarbetare 
073-806 29 06 
 
Projektledare 
Anna-Marja Kaddik 
Formvägen 16 
906 21 Umeå 
 
 

 

 

Ovttas är finansierat av:  

mailto:moa@sapmi.se
mailto:info@ovttas.com

