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Anbudsförfrågan LEDARCOACH till projektet Smart Industri Sjuhärad 
 
 
Bakgrund  
Smart Industri Sjuhärad (SMART) är ett VGR-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 
2022-01-01–2022-12-31. Projektet ägs och drivs av IUC Sjuhärad (IUC). 
Nu upphandlar vi en extern ledarcoach till projektet. 
 
Syftet med projektet är att stärka små och medelstora företags förändringsförmåga. 
Insatserna riktar sig främst till företagens VD och ledningsgrupp och stödjer dem i att formulera sin 
målbild och strategi, samt utifrån det coacha dem i framtagning och genomförande av 
handlingsplan. 
Som upphandlad ledarcoach arbetar du tätt tillsammans med företagsutvecklare på IUC och 
deltagande företag. 
 
12 små och medelstora företag kommer att delta i projektet. 
 
Läs mer om IUC och projektet på www.iuc-sjuharad.se. 
  
 
Uppdraget  
I huvudsak stöttar projektet företagen genom följande två delar: 

Målbildsformulering  
Företagsledningen tar fram sin målbild på tre års sikt och formar sin strategi för att nå denna. Sedan 
sker kommunikation och förankring av målbilden i hela organisationen för att skapa engagemang. 

Coachning 
En handlingsplan med konkreta aktiviteter tas fram, som sedan följs upp med jämnt intervall för att 
skapa driv och kontinuitet i förändringsarbetet. Genom detta arbete skapar vi ledningsgrupper som 
vet vart dom skall och driver igenom sina förändringar med kraft och tydlighet. Samtidigt säkrar vi 
beteenden och värderingar som blir långsiktigt bestående. 
 
Utöver detta ingår det även i uppdraget att: 
Besöka företag och informera om projektet samt lyssna in nuläge och behov av stöd. 
I samråd med projektledaren och övriga teamet på IUC initiera utbildningar och andra insatser som 
hjälper företagen i sin utveckling. 
Medverka vid kontinuerliga avstämningar i projektgruppen och rapportera till projektets styrgrupp.  
 
 
Omfattning av uppdraget  
Arbetet med deltagande företag är intensivt och vi räknar med att ledarcoachen behöver  
lägga ca 3 dagar per vecka till SMART-projektet. 

http://www.iuc-sjuharad.se/
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Er offert  
Beskriv er kompetens, bakgrund, erfarenhet av liknande arbete och gärna referens. 
Ange hur mycket tid som finns tillgänglig under 2022 och när ni tidigast kan påbörja uppdraget. 
Vi önskar angiven kostnad per arbetsdag. 
Resekostnad i form av ersättning per mil i egen bil. 
 
 
Övriga villkor 
Anbudsgivaren står för arbetsredskap i form av bil, dator och telefon. 
Vi tillämpar sekretessavtal för att skydda deltagande företag. 
Ersättning ges mot specificerad faktura månadsvis med 30 dagars betalningstid. 
 
 
Beslutsgrunder 
Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på erfarenhet  
(bredd av företagsledning och strategiskt arbete), tillgänglighet och pris. 
 
  
Skicka er offert senast den 2022-01-21 till info@iuc-sjuharad.se 
  
  
Vid frågor kontakta 
Jan Andersson, vd IUC Sjuhärad och projektägare SMART 
jan.andersson@iuc-sjuharad.se, 0702-75 23 75 
 
 
 

Med stöd av: 
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