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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr AFN 2020/121

Arbets- och företagsnämnden

Tilldelningsbeslut i upphandling av
Entreprenadutbildning unga -en sommarutbildning
AFN 2020/121
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att tilldela avtal i upphandlingen av
Entreprenadutbildning unga till följande leverantör:

1.

AA med organisationsnummer XXXXXX-XXXX

Arbets- och företagsnämnden delegerar till enhetschefen på Arbets-och företagsenheten,
efter att avtalsspärren löpt ut, att ingå avtalet i enlighet med de villkor som följer av
avtalet och upphandlingsdokumentet.

Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Entreprenörsutbildningen är en tränings- och utbildningsprocess för ungdomar som går i
årskurs nio i grundskolan till och med årskurs tre på gymnasiet som pågår under fyra (4)
sommarveckor. Ungdomarna ska påbörja, driva och avsluta en affärsidé inom
företagsamhet. Avtalstiden är den 1 januari 2021 och med den 31 december 2023, med
förlängningsoption om 1+1 år, dock längst till och med den 31 december 2025.

Nacka kommun har utvärderat anbuden genom kvalitetskonkurrens med ett givet pris.
Kommunen bedömer härvid leverantörens beskrivna process och aktiviteter med
uppföljning, för att ge deltagarna utbildning, erfarenhet och färdigheter, det vill säga
kunskap och kompetens att pröva sin företagsidé genom att starta och driva eget ”riktigt”
företag. Bedömningen har genomförts av en bedömningsgrupp som består av två
företrädare från arbets- och företagsenheten som är sakkunniga inom området och av
ansvarig inköpare.
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Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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Ärendet
Ärendet
Omfattning
Nacka kommun har genomfört en upphandling av Entreprenadutbildning unga. En
sommarutbildning enligt beslut av Arbets- och företagsnämnden den 28 oktober 2020.
Entreprenörsutbildningen är en tränings- och utbildningsprocess för ungdomar som går i
årskurs nio i grundskolan till och med årskurs tre på gymnasiet som pågår under fyra (4)
sommarveckor, innehållande teori och praktik i entreprenörskap. Ungdomarna ska
påbörja, driva och avsluta en affärsidé inom företagsamhet. Leverantören ska ge
utbildning och handledning i entreprenörskap och företagande.
I upphandlingen inkom totalt 5 anbud. Anbuden utvärderades genom
kvalitetskonkurrens med ett givet pris.
Avtalstid
Avtalen beräknas träda i kraft den 1 januari 2021 och gäller fram till den 31 december
2023, med förlängningsoption om 1+1 år, dock längst till och med den 31 december
2025.
Särskilda krav
De krav som ställdes på leverantören var:
 leverantören ska ha kunskap och erfarenhet från utbildning/coachning i
företagande,
 leverantören ska ha kunskap och erfarenhet från arbete med ungdomar
 leverantören ska kunna visa två referenser från tidigare liknande uppdrag.
 Krav gällande leverantörens ekonomi, tillstånd, avgifter samt standardkrav enligt
LOU.
Utvärdering
Utvärderingen gjordes genom kvalitetskonkurrens med ett givet pris.
Vid kvalitetskonkurrensen bedömde kommunen leverantörens beskrivna process och
dess aktiviteter för uppföljning. Bedömningen grundades också på förmågan att ge
deltagarna utbildning, erfarenhet och färdigheter, det vill säga kunskap och kompetens
att pröva sin egen företagsidé genom att starta och driva eget ”riktigt” företag.
Resultatet av vald inköpsstrategi
Istället för att utvärdera på lägsta pris valde man att utvärdera genom
kvalitetskonkurrens med givet pris. Detta gjordes med poängbedömningar inom 9 olika
utvärderingsområden som utbildningen ska omfatta. Anbudsgivarna fick inom angivna
områden beskriva hur de planerar att utföra den delen, samt lära ut den då utbildningen
både bygger på teori och praktik. De fick också ange hur de säkerställer att alla deltagare
är i fas och ingen hamnar efter. Eftersom det är viktigt att man har en förståelse och en
plan för hur man engagerar deltagare i den efterfrågade målgruppen och får dem att
känna engagemang.
Resultatet blev att av de fyra anbudsgivarna som gick vidare till utvärdering så var det
endast en leverantör som hade en tydlig plan för detta inom samtliga områden.
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Avtalsspärr
Avtalsspärr om 10 dagar gäller från och med att tilldelningsmeddelande skickats ut till
anbudsgivarna. Avtal kommer tidigast att tecknas den 29 december 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Beräknat värde på avtalet beräknas till två (2) miljoner kronor för hela avtalsperioden.
Det uppskattade värdet baserar sig på historiska kostnader för denna tjänst.
Värdet ligger inom ramen för det uppskattade värdet för upphandlingen.
Konsekvenser för barn
Avtalet kan möta barnens behov av utbildning inom entreprenörskap som främjar
barnens kreativitet och utveckling. Avtalet bidrar till en säker och stimulerande miljö för
ungdomar i årskurs nio i grundskolan till och med årskurs tre på gymnasiet att pröva på
entreprenörskapet under fyra veckor på sommarlovet.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1: Utvärderingsprotokoll
Bilaga 2: Upphandlingsprotokoll
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