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Dnr BIN 2018-310

Bildningsnämnden

Uppdrag inför upphandling av kommunal
vuxenutbildning
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda
alternativ till Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom kommunal
vuxenutbildning samt utifrån genomförd utredning återkomma med en
redovisning av de olika alternativen.
2. Uppdraget återrapporteras till bildningsnämnden senast i december 2018.
Ärende
Den kommunala vuxenutbildningen har åtta privata utbildningsföretag som i
dagsläget har avtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) med
Linköpings kommun. Avtalen upphör den sista oktober 2019.
Sedan bildningsnämnden genomförde upphandling av den kommunala
vuxenutbildningen 2015 har flera andra kommuner inför alternativ till LOUupphandlingar. Bakgrunden till detta återfinns i ett avgörande från EUdomstolen där det konstaterade att auktorisationssystem inte omfattas av
reglerna kring offentlig upphandling om vissa kriterier är uppfyllda.
Utbildningsförvaltningen vill mot bakgrund av förändringarna som skett sedan
upphandlingen 2015 få i uppdrag att utreda alternativ till LOU samt utifrån
genomförd utredning återkomma med ett förslag till nämnden på organisation
av den kommunala vuxenutbildningen. Utredningen ska belysa fördelar och
nackdelar med nuvarande system samt innehålla förslag på förfarande och
hantering av kommande organisering av vuxenutbildningen.
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Bakgrund
Den kommunala vuxenutbildningen har åtta privata utbildningsföretag som i
dagsläget har avtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) med
Linköpings kommun. Avtalen upphör den sista oktober 2019.
Sedan bildningsnämnden genomförde upphandling av den kommunala
vuxenutbildningen 2015 har flera andra kommuner inför alternativ till LOUupphandlingar. Bakgrunden till detta återfinns i ett avgörande från EUdomstolen där det konstaterade att auktorisationssystem inte omfattas av
reglerna kring offentlig upphandling om vissa kriterier är uppfyllda.
Den kommunala vuxenutbildningen som utförs i privat regi utgör ca 50 % av
all vuxenutbildning i Linköping. Totalt antal elever som studerar kommunal
vuxenutbildning hos någon av de åtta privata utförarna är ca 2000 elever.
Under 2018 har Centrum för vuxenutbildning inrättats. Enheten ansvarar för de
kommunövergripande funktionerna och det myndighetsuppdrag som finns
inom vuxenutbildningen. Utöver detta ansvarar enheten även för operativ
ledning, styrning och verksamhetsuppföljning av den upphandlade delen av
vuxenutbildningen.
Utbildningsförvaltningen vill mot bakgrund av förändringarna som skett sedan
upphandlingen 2015 få i uppdrag att utreda alternativ till LOU samt utifrån
genomförd utredning återkomma med ett förslag till nämnden på organisation
av den kommunala vuxenutbildningen. Utredningen ska belysa fördelar och
nackdelar med nuvarande system samt innehålla förslag på förfarande och
hantering av kommande organisering av vuxenutbildningen.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges följande mål:
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 4 september 2018.
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