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I Central Balticprojektet Coast4us ingår ecomapping i pilotområde som 

en del av arbetet, varför en direktupphandling har genomförts. 

 

Landskapsregeringen beslutar att anta inkommet anbud från Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU), Centrum för Biologisk Mångfald och 

Snowchange avseende ecomapping i Sunds kommun. Se bilaga 1 

S419E03. 

 

Budgetmoment 45000, kostnadsställe 405004, projekt 6447. 
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 BESLUT 3 S4 1 (2)

  
 Datum Dnr 

 15.1.2019 ÅLR 2018/9386 

  
  

Sveriges lantsbruksuniversitet (SLU) 

Centrum för biologisk mångfald 

Att. Håkan Tunon och Marie Kvarnström 

Box 7016 

SE-750 07 UPPSALA 

SVERIGE 

 

 

 
Hänvisning 

Er offert ankommen 20.12.2018 

 
Kontaktperson 

Susanne Vävare 

 
Ärende 

BESLUT ATT ANTA SLU OCH SNOWCHANGES  

ANBUD AVSEENDE ECOMAPPING INOM  

PROJEKTET COAST4US 

 

Landskapsregeringen har genomfört en direktupphandling med tak på 

23 000 euro för en ecomappingsprocess i Sund, inom Central Baltic 

projektet Coast4us. Fem stycken offerter inkom och efter en 

utvärderingsprocess valdes SLU, Centrum för biologisk mångfald 

(Tunon och Kvarnström) och Snowchange (Mustonen, Mustonen och 

Roto). Sammantaget har SLU och Snowchange en större total erfarenhet 

och kompetens av direkt ecomapping, där lokal kunskap ingår med 

utgångspunkt från landsbygds- och skärgårdsbefolkning (dvs de 

målgrupper som är aktuella inom Coast4us). SLU och Snowchange har 

även redovisat ett mycket gediget och relevant referensmaterial (såväl 

vetenskapliga rapporter som projektrapporter) som kopplar till 

ecomapping och dess ingående värden.  

 

SLU har sedan 2013 genomfört kurser i ecomapping och workshops 

kopplat till ”Lokal och traditionell kunskap i naturbruk och hållbar 

samhällsutveckling” samt workshops för representanter för 

lokalsamhällen och traditionellt naturbruk för kust- och 

skärgårdssamhällen runt Östersjön samt för Kalix. Snowchange har bland 

annat deltagit i utvärderingar publicerade i vetenskapliga tidskrifter i 

vilka ecomappingresultat kopplas till biologisk mångfald, klimat och 

förändringar i traditionell markanvändning. I bedömningen har hänsyn 

tagits till totalpris, men tidigare erfarenhet har vägts tyngre vid 

utvärderingen.  

Bilaga 1 S419E03 
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Villkor för uppdraget 

Arbetet ska utföras i nära samverkan med miljöbyrån. 

Arbetet ska utföras under 2019 med en slutrapport.  

Delfaktureringar av uppdraget är möjligt och för arbete som utförs på 

Åland behövs källskattekort.  

Arbete som utförs i Sverige ska vara utan moms. 

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt den 15.1.2019 att anta inkommet anbud från 

SLU, Centrum för Biologisk Mångfald, och Snowchange. 

 

Kostnaden för hela året bestäms till 22 890 euro. 

 

  

 

Vicelantråd Camilla Gunell 

 

 

 

Vattenbiolog Susanne Vävare 
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BILAGA 

 

Kriterier för antagande av anbud 
 

Den upphandlande enheten väljer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med iakttagande av de kriterier för 

valet av anbud som angetts i denna anbudsförfrågan. 

Kriterier: 

Erfarenhet av att leda lokala samverkansprocesser är obligatoriskt för att bli godkänd. Resterande krav viktas enligt 

följande där 1 och 2 utgör de viktigaste ska-kraven och 3 och 4 de krav som värderas lägre. 

1. Beskriv workshopmetodiken och vilken utsträckning av eco-mapping konsulten har för avsikt att utföra.  

2. Bifoga en beskrivning av meriterande erfarenhet, kompetens och referenser (senaste fem års perioden) 

3. Bifoga ett exemplar eller länk till tidigare utförda arbeten och rapporter  

4. Ange totalpris för projektet (ange även timpris)  

 

Utvärdering av kriterierna 
 

Värdering av erfarenhet av att leda lokala samverkansprocesser (Godkänd/Icke godkänd): 

• Konsulten har erfarenhet av att leda lokala samverkansprocesser: Godkänd 

• Konsulten har ej erfarenhet av att leda lokala samverkansprocesser: Icke Godkänd 

Värdering av workshopmetodik (poängsättning 1-5): 

• Beskrivning av workshopmetodik (många frågor kvarstår ännu, en stor del av arbetet kommer att gå åt till att 

utforma workshopmetodiken) = 1 poäng 

• Tydlig beskrivning av workshopmetodik (exempel på arbetsmetod under delar av mötet finns) = 3 poäng 

• Utförlig beskrivning av workshopmetodik (upplägg av hela mötet) = 5 poäng 

Värdering av meriterande erfarenhet (poängsättning 1-5): 

Som meriterande erfarenhet räknas arbete med eco-mapping eller liknande, såsom kartläggning av: 

• Sociala värden = 1 poäng  

• Kulturella värden = 1 poäng  

• Ekonomiska värden = 1 poäng  

• Ekologiska värden = 1 poäng  

• För erfarenhet av dokumenterat arbete med eco-mapping som inkluderar alla värden ges full poäng (5 poäng). 

Värdering av meriterade relevanta arbeten/rapporter (poängsättning 0,5-2): 

• 1 eller fler relevanta referenser där arbetet/rapporten uppfyller minst 2 värdekriterier (kartläggning av sociala, 

kulturella, ekonomiska eller ekologiska värden) = 0,5 poäng 

• 1 eller fler relevanta referenser där varje arbete/rapport uppfyller kartläggning av minst 3 värdekriterier = 1 

poäng 

• 1 eller fler relevanta arbeten/rapporter direkt kopplat till eco-mappingprocesser där kartläggning av samtliga 4 

kriterier ingår= 2 poäng 

Värdering av pris för projektet (poängsättning 0-2): 

Totalpriset värderas från 0-2 poäng där konsulten med det lägsta totalpriset får 2 poäng, konsulten med det näst lägsta 

totalpriset får 1,5 poäng och så vidare ner till 0 poäng för det/de högsta anbuden. 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

 

 

 

 

Ni har rätt att överklaga beslutet. Skriv i så fall till Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131  

HELSINGFORS, och tala om hur och varför Ni vill att beslutet ska ändras. Till besvärsskrivelsen 

ska bifogas detta beslut i original eller officiellt bestyrkt kopia jämte intyg om dagen då beslutet 

delgivits Er samt annat som Ni anser har betydelse för ärendet. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen måste ha fått in Er skrivelse inom trettio (30) dagar, räknat från 

dagen efter det Ni fick del av beslutet. 

 

Underteckna skrivelsen och uppge fullständigt namn, postadress och telefonnummer. Om Ni anlitar 

ombud ska i stället ombudet underteckna skrivelsen. 

 

För ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Ålands landskapsregering 


