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1. Allmän information
1.1 Inbjudan
Härmed inbjuds leverantörer att komma in med anbud gällande upphandling av tjänsten:
Motivationshöjande stödsamtal till unga 16 - 24 år inom ramen för projekt React-EU Framtidskraft.

1.2 Om upphandlingsförfarandet
Upphandlingen är en direktupphandling och genomförs i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling.

1.3 Antal avtalsparter
Den upphandlande organisationen har för avsikt att teckna avtal med en (1) leverantörer.

1.4 Upphandlande organisation
Falun Borlänge-regionen AB, Forskargatan 3, 781 70 BORLÄNGE

1.5 Ansvarig upphandlare
Kontaktperson för denna upphandling:
Mika Söderström
Tel 0243-24 80 57
Mejladress: mika.soderstrom@fbregionen.se

1.6 Information om Falun Borlänge-regionen AB
Falun Borlänge-regionen AB är ett fristående, kommunägt utvecklingsbolag. Bolagets verksamhet
syftar till att öka regionens attraktionskraft och verkar inom fyra utvecklingsområden:
Näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, bostadsbyggande och infrastruktur. Vi tar bland annat
fram beslutsunderlag, formar och driver utvecklingsprojekt och samordnar olika
kommungemensamma aktiviteter. Våra insatser utförs på uppdrag av och i nära samverkan med våra
ägarkommuner.
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Falun Borlänge-regionen AB ägs av Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner.
Mer information finns på: www.fbregionen.se

2. Beskrivning av projektet
“React-EU Framtidskraft” är ett projekt som vänder sig till unga vuxna 16 - 24 år och som drabbats
av Coronapandemin så till vida att de fått svårare att komma in på arbetsmarknaden och nu varken
studerar eller arbetar. De är heller inte inskrivna på arbetsförmedlingen. Projektet finansieras av
Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet pågår under perioden januari 2022 till april 2023 och har
som mål att de unga kvinnor och män som deltagit i projektets insatser går vidare till arbete eller
utbildning eller fått bättre förutsättningar att söka anställning eller utbildning. Falu Borlänge regionen
är huvudman för projektet. Projektet sker i nära samverkan med våra fyra ägarkommuner (Falun,
Borlänge, Gagnef och Säter) och deras respektive organisationer som ansvarar för målgruppen dvs
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Arbetsmarknadsenheten (AME).
De förväntade effekterna av projektet är att unga kvinnor och män som ingår i målgruppen kan ta del
av insatser som stärker deras ställning och ger en ökad delaktighet på arbetsmarknaden och leder till
att de övergår till arbete eller utbildning alternativt kommer närmare arbetsmarknaden genom att få
bättre förutsättningar att söka arbete eller utbildning.

3. Uppdraget
Behoven i projektet bygger på kartläggning av de enskilda deltagarnas behov av samtalsstöd för att
förbättra förutsättningarna att närma sig arbetsmarknaden. En analys av behoven genomförs i
respektive kommun. Stödsamtalen sker fysiskt och i grupper om max sju (7) deltagare. Beställning
sker via avrop.
Vi söker nu en leverantör som kan genomföra motivationshöjande stödsamtal för målgruppen.
Avtalet med leverantör utifrån denna förfrågan och sträcker sig under perioden från avtalstecknandet
till som längst 31 mars 2023.

4. Uppdragets olika delar
•
•
•
•
•
•
•

Förberedande arbete tillsammans med medarbetare i projektet i syfte att skapa ett lämpligt
upplägg
Ge information om innehåll och upplägg av insatserna för deltagare.
Förbereda och genomföra motivationshöjande stödsamtal.
Rapportering/dokumentation till projektledning i enlighet med det förberedande arbetet.
Dialog med beställare om insatsens utveckling
Leverantör har att förhålla sig till de krav som ställs på projektet från finansiärerna vad gäller
kommunikation av olika slag.
Projektet ombesörjer inbjudningar till deltagare.
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4.1 Uppdragets tidplan och omfattning
Uppdraget innefattar återkommande samtalsinsatser under perioden april 2022 – september 2022 med
option på förlängning tom mars 2023. I september görs en utvärdering vilket ligger till grund för
bedömning om förlängning till och med mars 2023.
Samtalen sker fysiskt och i grupper om max sju (7) deltagare. Beställning sker via avrop.

4.2 Lokaler och utrustning
Samtalen sker på plats i lokaler hos de fyra kommunerna, Falun, Borlänge, Gagnef och Säter.

4.3 Krav på leverantören
•
•
•
•

Erfarenhet av motivationshöjande terapeutiska gruppsamtal för målgruppen unga 16–24 år.
Erfarenhet av att möta ungdomar med olika typer av behov.
För att få uppdraget krävs att leverantören går igenom materialet Jämlikt Dalarna
https://jamliktdalarna.se/ och skickar intyget i samband med anbudsinlämning.
Referenser från två liknande uppdrag.

5. Offertens utformande
Anbudet ska vara skriftligt och vara undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren.
Anbudet ska presenteras enligt följande rubriker i föreslagen ordning;

5.1 Rubrik
Vilken offertförfrågan er offert avser – i detta fall ”Framtidskraft-motivationshöjande stödsamtal”

5.2 Företagsuppgifter
Ert företagsnamn, organisationsnummer, uppgift om att ert företag är registrerat för F-skatt, adress,
kontaktperson samt kontaktuppgifter (telefon och e:post)

5.3 Verksamhet
Kort beskrivning av företagets verksamhet (erbjudanden samt målgrupp.) Max 1 sida.

5.4 Presentation av terapeut samt CV
Endast presentation av den eller de personer som ska utföra uppdraget/hålla i samtalen.CV för dessa
personer ska dessutom bifogas offerten.

5.5 Kravuppfyllelse
Beskriv hur du/ni, punkt för punkt, uppfyller kraven som ovan (4.3)
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5.6 Arbetssätt
Beskriv ert arbetssätt under ett samtal.

5.7 Pris
Ange pris per timme för gruppsamtal med max 7 deltagare. Priset ska inkludera för- och efterarbete,
utbildningsmaterial samt eventuella resekostnader. Priset ska anges i SEK exklusive moms.

5.8 Avbokningsregler
Ange eventuella avbokningsregler.

5.9 Referenser
Uppge minst två referenspersoner från tidigare liknande uppdrag. Referenserna ska vara kopplade till
de samtalsledare ni avser att använda i detta uppdrag. Följande ska framgå: Uppdragsgivarens
företag/organisation, kontaktperson, kontaktuppgifter sam en kortfattad beskrivning av uppdraget. Det
ses positivt om uppdraget är likvärdigt som i denna förfrågan.

6. Utvärdering av anbud
Anbuden kommer att utvärderas med hänsyn tagen till det ekonomiskt mest fördelaktiga beräknat mot
leverantörens beskrivning av uppdraget och den poängtabell som beskrivs nedan.
Anbudet kommer att bedömas utifrån beskrivningen av erfarenheter från arbete kopplat direkt till
uppdraget. I utvärderingen räknas en jämförelsesumma fram baserat på poängsättning och det
anbudspris som leverantören angivit. Uppdraget kommer att tilldelas den anbudsgivare som får lägst
jämförelsesumma. Vid exakt lika jämförelsesumma tillämpas lottning.
Upplägg och innehåll kommer att betygsättas utifrån en femgradig skala där fem (5) som ger avdrag
på 500 kr är det bästa resultatet och ett (1) som ger 0 kr i avdrag är det sämsta. Om anbudsgivaren får
betyg ett på någon av frågorna har Falun Borlänge Regionen rätt att förkasta anbudet.
Poängsättning vid urval; Värde
Beskrivning av genomförande av uppdraget
Erfarenheter från likvärdiga uppdrag
Referensuppdrag 1
Genomförande
Samarbete
Tidsplan
Referensuppdrag 2
Genomförande

500

300

200

100

0
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Samarbete
Tidsplan
Summa:
Betyg 5 (Avdrag 500 kr)
Den sammanlagda bedömningen är att anbudsgivarens arbetssätt är på en utmärkt nivå och ger ett
betydande mervärde för beställaren. Anbudsgivaren beskriver på ett mycket tydligt, strukturerat och
detaljerat sätt och med mycket stor relevans det som efterfrågats.
Betyg 4 (Avdrag 300 kr)
Den sammanlagda bedömningen är att anbudsgivarens arbetssätt i huvudsak uppfyller önskemålen och
ger ett mervärde för beställaren. Anbudsgivaren beskriver på ett tydligt, strukturerat och detaljerat sätt
och med relevans det som efterfrågats. Beskrivningen har några få brister av mindre betydelse.
Betyg 3 (Avdrag 200 kr)
Den sammanlagda bedömningen är att anbudsgivaren delvis uppfyller önskemålen och bedöms tillföra
en god kvalitet. Anbudsgivaren beskriver på en fullgod nivå det som efterfrågats. Beskrivningen har
ett antal brister.
Betyg 2 (Avdrag 100 kr)
Den sammanlagda bedömningen är att anbudsgivarens arbetssätt har tydliga brister i jämförelse med
önskemålen. Anbudsgivaren beskriver det som efterfrågats på en nivå som inte är utmärkande.
Betyg 1 (kan förkastas) (Avdrag 0 kr)
Arbetssättet är på en otillräcklig nivå. Önskemålen uppfylls inte alls.
Falu Borlänge regionen AB kommer att ta del av beskrivningarna av de två referensuppdragen och
därefter ställa nedanstående frågor till de referenspersoner som anbudsgivaren angivit.
Referenspersonerna ska utifrån en femgradig skala där fem (5) är det bästa resultatet och ett (1) är det
sämsta. Om anbudsgivaren får betyg ett på någon av frågorna har Falu Borlänge regionen AB rätt att
förkasta anbudet.
•
•
•

Betygssätt ditt samlade intryck av konsultens genomförande av uppdraget
Betygsätt hur du upplevde att samarbetet fungerade med konsulten
Betygssätt hur väl konsulten följde den upprättade tidsplanen för uppdraget

Jämförelsesumman räknas ut enligt följande:
Anbudspris – Beskrivning av arbetssätt – Kompetens och erfarenheter av likande uppdrag- Referens 1
– Referens 2 = Jämförelsesumma.

7. Anbudsinlämning
Inlämnat senast: 31 mars 2022
Önskvärt är om offert och bilagor skickas in som en pdf-fil.
Anbudet skickas till: mika.soderstrom@fbregionen.se
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8. Beställning
Bokning av stödsamtal ska alltid föregås av ett avrop senast en vecka innan samtalet

9. Skatte- och avgiftskontroll
Anbudsgivare ska vara registrerad för mervärdeskatt och registrerad för F-skatt samt fri från skulder
för skatter och sociala avgifter. Genom inlämnande av anbud intygar anbudsgivaren att så är fallet.

10.

Betalningsvillkor

Fakturering sker månadsvis efter utfört arbete enligt Falun Borlängeregionens faktureringsrutiner.
Betalning kommer att ske 30 dagar efter mottagen faktura. Dröjsmålsränta gäller enligt räntelagen. Om
eventuell försening beror på felaktig eller ofullständigt fakturaunderlag, ska dröjsmålsränta inte utgå.
Expeditions-, fakturaavgifter eller liknande godkänns inte.

11.

Frågor

Eventuella frågor kan ställas till Falu Borlänge regionen AB
Mika Söderström, mika.soderstrom@fbregionen.se, 0243-24 80 57

