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 Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
IT-stöd för matchning och hantering av feriearbete 
 
Förslag till beslut  
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta: 
 
att uppdra åt arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra upphandling av IT-stöd för 
matchning och administration av feriearbete och sommarjobb, 
 
att delegera till arbetsmarknadsförvaltningen att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta 
om antagande av anbud. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, genomför en upphandling gällande IT-stöd 
för matchning och administration av feriearbete och sommarjobb. 
 
Föredragning 
 
Bakgrund 
Enheten för feriearbete och företag arbetar med insatser för feriearbete och sommarjobb för 
ungdomar samt företagsmatchning av deltagare i arbetsmarknadsåtgärder. 
 
För att matcha och administrera ca 2000 ungdomar i feriearbete och sommarjobb krävs ett 
fungerande IT-stöd. Under 2015 har enheten köpt en ettårslicens på prov för att se vilka behov 
som ett system behöver kunna uppfylla. För att få en kontinuitet i arbetet behöver en 
flerårslicens upphandlas. 
 
Det är viktigt att vid fastställande av upphandlingskriterierna ta i beaktande att systemet ska 
kunna lösa andra eventuella behov av matchning inom förvaltningen. Det kan till exempel vara 
matchning eller kösystem till egna insatser för deltagare i kompentenshöjande insatser. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås uppdra åt arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra 
upphandling gällande IT-stöd för matchning och administration av feriearbete och 
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sommarjobb. Vidare föreslås arbetsmarknadsnämnden att delegera till förvaltningen att 
fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om antagande av anbud. 
 
Upphandlingsförfarande 
Förenklat förfarande, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan 
komma att antas utan föregående förhandling. Anbudsinbjudan inklusive bilagor kommer att 
utgöra avtalstext. 
 
Genom att lämna anbud accepterar anbudsgivaren angivna avtalsvillkor till fullo. 
 
Utvärdering av anbuden sker enligt principen lägsta pris. 
 
Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget är kommunens underlag för anbudsinfordran. Det avser att ge en 
saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget. 
Anbudsgivare som erhåller uppdraget åtar sig att utföra uppdraget i enlighet med vad som 
framgår i det samlade förfrågningsunderlaget och i de kompletteringar som eventuellt 
tillkommit under upphandlingen. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaden för det upphandlade systemet beräknas uppgå till 100 tkr per år och avtal tecknas 
för en treårsperiod med möjlighet till ett års förlängning. Kostnaden för det upphandlade 
systemet beräknas rymmas inom budgeterad ram för verksamheten Feriearbete. 
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