
 

  Skövde, 11 december 2019 
 
 
 
 

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD 
 
Välkommen att lämna anbud gällande ”Arbetspaket Learn” för projektet Circular Hub 
 
Dokumentet innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.  

 
 
Kontaktperson:  Cecilia Karlsson 
   Projektledare 
   Telefon: 0500-50 25 06 
 
Sista svarsdag:  Snarast möjligen, dock senast 2020-01-03 
 
Inlämningsuppgifter:  IDC West Sweden AB 

Box 133 
541 23 Skövde 

 
E-post: Cecilia.karlsson@idcab.se 

   
   Märk ansökan med ”Upphandling Circular Hub” 
 
 
Avtalsperiod: Januari 2020 – December 2020 
 
 
    
 
Vi ser fram mot ert anbud! 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Cecilia Karlsson 
Projektledare 
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1. Om projektet Circular Hub 
 

Projektet Circular Hub startade i januari 2018. Projektets mål är att utveckla en 

samverkansplattform för cirkulära affärsmodeller avseende textil, mode, inredning och 

möbler. Plattformen för cirkulärt mode, textil och hållbar inredning ska placera Västsverige 

som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi och minimering av 

miljöpåverkan.    

Samverkansplattformen ska vara en resurs för att successivt utveckla västra Sverige till en 

världspartner inom cirkulärt mode, textil, möbler samt interiör. Projektet ska med hjälp av 

innovationer inom cirkulär ekonomi och hållbarhet realisera tillväxt och placera Västsverige 

som en internationellt erkänd aktör inom de utsedda områdena, som också inkluderar 

verksamheter som design, tillverkning, handel och distribution.  

Plattformen har sitt nav i form av en fysisk plats, DO-Tank Center i Textile Fashion Center i 

centrala Borås, tillsammans med miljön på Assar inkluderat Gothia Science Park/IDC West 

Sweden i Skövde. Här finns möjligheter för små- och medelstora företag att ta del av good 

practice och kunskap från befintliga FoU-projekt. Företagen kan få tillgång till test-, demo- 

och prototypanläggningar och stöd i cirkulär och digital affärsmodellsutveckling. Innovatörer, 

entreprenörer och forskare ska kunna testa idéer, samtidigt som forskning och utveckling 

tillgängliggörs och nyttiggörs. Med hjälp av plattformen övervinns eventuella hinder mellan 

innovativa idéer, projekt och affärsförverkligande. Projektet sker i samverkan mellan Science 

Park Borås och IDC West Sweden AB och finansieras av Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Marketplace Borås, Boråsregionen 

– Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås, Skaraborgs Kommunalförbund och TEKO, 

Sveriges Textil- och Modeföretag.  

 

2. Uppdrag och syfte 

Vi söker nu en samarbetspartner som kan stötta Circular Hub i ett av tre arbetspaket (See, 
Learn, Do). Denna roll kommer framförallt att arbeta i arbetspaket Learn, där fokus ligger på 
att skapa lärande kring cirkulär ekonomi och häri vara en idégenererare och 
omvärldsbevakare. I rollen kommer du att planera och genomföra seminarier och workshops 
samt vara drivande i uppbyggnad av verktyget Ecodesignstudio. Att vara delaktig i 
planeringen och genomförande av s.k. Hackatons eller Think-Thanks ingår också. 

 
För att skapa affärsnytta för företagen har vi valt att arbeta fram ett specialanpassat 
Ecodesignverktyg som heter Ecodesignstudio och som ska passa möbel och 
inredningsindustrin. Detta arbete är påbörjat men inte slutfört. 
 
Under 2020 planeras åtta seminarier och workshops som i stort kommer att fokusera på att 
Inreda Cirkulärt, Upphandla Cirkulärt, Cirkulära affärsmodeller och användande av 
Ecodesignstudio.  
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Planering och rapportering av resultat sker löpande till områdets projektledare. En mer 
detaljerad rapport ges inför varje lägesrapportering där aktiviteter samt tagna kontakter 
under perioden redovisas. 
 
Dokumentation, innehåll och leverans skall inneha en hög medvetenhet gällande hållbarhet 

ur alla dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social. Den ska också vara genusmedveten och 

jämlik samt främja mångfald.  

3. Kompetens   

Anbudsgivaren skall:  
 

• Ha gedigen erfarenhet av att arbeta gränsöverskridande mellan de kulturella och kreativa 
näringarna, forskningsvärlden och den tillverkande industrin i Sverige och utomlands, 
med särskilt fokus på möbel och inredningsindustrin.  

• Ha erfarenhet och inneha kunskap om cirkulär ekonomi och hållbarhet.  

Anbudsgivaren bör: 

• Du bör vara en uppskattad workshopledare med ett stort kontaktnät i branschen såväl 
nationellt som internationellt.  

• Ha erfarenhet av att arbeta med affärs- och företagsutveckling. 

• Ha erfarenhet av att arbeta med innovation. 

 Meriterande: 

• Erfarenhet från arbete i Ecodesignverktyg, önskvärt Ecodesignstudio. 

• Tidigare erfarenheter från arbete i strukturfondsprojekt. 

• Kunskap inom hållbara material och tillverkningstekniker. 

4. Omfattning  

Syftet är att ingå ramavtal med en eller flera samarbetspartners. Avrop kommer att baseras 
på beställarens behov av tjänst och avropas under perioden januari 2020 – december 2020. 
Uppskattningsvis motsvarar rollen en arbetstid på upp till 50%. 

5. Anbud 

Anbudsgivaren skall inneha nödvändig kompetens och resurser för fullgörande av uppdraget.  

I anbudet bifogas underlag enligt nedan:   
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• Redogör för dokumenterad erfarenhet av efterfrågad kompetens genom att bifoga CV. 

• Visa exempel som visar på förståelse för området hållbarhet och cirkulär ekonomi. 

• Anbudsgivaren ska kunna visa på att hen utfört minst två (2) uppdrag, som stöttar 
eftersökt kompetens, under de senaste tre (3) åren. Erfarenheten ska visas genom en 
förteckning över relevanta uppdrag hos referenskunder med namn på organisation, 
referensperson, telefonnummer och e-postadress, vilken bifogas anbudet. Förteckningen 
ska innehålla en kort beskrivning av uppdraget. Högskolan i Borås kommer därefter att 
kontakta dessa för inhämtande av referenser. Högskolan kan komma att tillfråga andra 
kunder än de i anbudet angivna. 

• Ange timpris exkl. moms. 

6. Utvärderingskriterier 

- Kompetens 

- Kostnad 

7. Fakturering 

 

Fakturering ska skickas till:  
 
IDC West Sweden AB, Org.nr: 556720-5132 
Box 133 
541 23 Skövde 
 
Märkning: Circular Hub 
 
Kommersiella villkor anges i bilaga 2. 

 

8.  Kontaktuppgifter 

 

IDC West Sweden AB 
Box 133 
541 23 Skövde 
 
Cecilia Karlsson 
Tfn: 0500-50 25 06 
E-post: Cecilia.karlsson@idcab.se 

 

 


