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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Karin Fagéus

2020-04-20

Dnr BIN 2020-205

Bildningsnämnden

Upphandling enligt LOU av uppsökande insatser inom
kommunal vuxenutbildning
Förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att upphandla
uppsökande insatser enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt
återkomma till bildningsnämnden med förslag på tilldelningsbeslut.

Ärende
Den kommunala vuxenutbildningen ska enligt skollagen, aktivt verka för och
informera de vuxna i om rätt att delta i utbildning och även motivera till
utbildning.
Avtal om att bedriva uppsökande och rekryterande verksamhet inom
vuxenutbildningen finns med Funktionsrätt i Linköping till och med 2020-0631. Uppdraget innebär att motivera personer med funktionsnedsättning boende
i Linköpings kommun att delta i utbildning och validering som bedrivs inom
ramen för kommunal vuxenutbildning.
Bildningsnämnden föreslås upphandla uppdraget om uppsökande insatser till
vuxenutbildningen enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).
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Bakgrund
Den kommunala vuxenutbildningen ska enligt skollagen, aktivt verka för och
informera de vuxna i om rätt att delta i utbildning och även motivera till
utbildning.
Bildningsnämnden i Linköpings kommun har under perioden 2017-01-01 till
och med 2019-12-31 haft ett avtal med Funktionsrätt i Linköping (tidigare
Handikappföreningarnas samarbetsorgan) där Funktionsrätt bedriver
rekryteringsinsatser som syftar till att motivera personer med bland annat
funktionsnedsättning att delta i utbildning och validering som bedrivs inom
ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Det aktuella avtalet har
förlängts till och med 2020-06-30.
I det nuvarande avtalet ska rekryteringsinsatserna bl.a. omfatta
informationsträffar, telefonkontakter och personliga besök. Insatserna ska
samordnas med kommunens totala aktiviteter för information, rekrytering och
vägledning i kommunal vuxenutbildning. Planeringen och genomförandet av
uppdraget ska ske i nära samverkan med Centrum för vuxenutbildning.
I rekryteringsarbetet ska samverkan också ske med övriga berörda myndigheter
och organisationer.
Förslag till beslut
Funktionsrätt, tidigare HSO har sedan flera år haft avtal med
bildningsnämnden avseende uppdraget. Förslag till beslut om upphandling
enligt LOU har arbetats fram i samråd med Linköpings kommuns
upphandlingsfunktion samt utifrån Linköpings kommuns riktlinjer för inköp
och upphandling.
I och med avtalets upphörande förslås bildningsnämnden upphandla insatsen
uppsökande verksamhet inom kommunal vuxenutbildning enlig Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen genomförs med ett fast pris för
ersättning och utvärderas via kvalitetskriterier.
Bildningsnämnden föreslås ge Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
uppdrag att upphandla uppsökande insatser enligt LOU samt återkomma till
bildningsnämnden med förslag på tilldelningsbeslut.
Beskrivning av insatser, kravspecifikation och utvärdering
Målgruppen som ska ta del av insatserna är personer i samhället som behöver
extra stöd och vägledning för att få möjlighet att läsa inom den kommunala
vuxenutbildningen.
I utvärdering och granskning av anbudsgivare ska erfarenhet av
vuxenutbildning, kunskaper om personer med funktionsvariation samt
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erfarenhet av och kunskaper om rådgivande och stödjande insatser vara
meriterande.
Planeringen och genomförandet av uppdraget ska ske i nära samverkan med
Centrum för vuxenutbildning. Samverkan ska också ske med andra berörda
myndigheter och organisationer.
Vid varje årsskifte ska utföraren redovisa en sammanställning av insatserna
senaste året samt en plan för insatserna under kommande år. Statistiken ska
vara könsuppdelad. Utföraren ska i övrigt lämna de uppgifter som beställaren
behöver som underlag för sin uppföljning och utvärdering.
I upphandlingen samverkar Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen med
Linköpings kommuns avdelning för verksamhetsstöd och service, upphandling
och inköp, inför upprättande av förfrågningsunderlag samt anbudsförfarande,
utvärdering, förslag på tilldelningsbeslut samt tecknande av avtal.
Ersättning och betalning
Ersättning för uppdraget förslås vara 245 000 kr per år i 2020-års prisnivå.
Uppräkning av ersättning sker årligen enligt kommunens pris och
löneuppräkning. Löneandelen avser 80 %.
Ekonomiska konsekvenser
Medel finns avsatta i bildningsnämndens budget.
Kommunala mål
Stark gemenskap och människor i arbete
Hög kunskap med skolor i framkant
Samråd
Samråd och samarbete finns med Linköpings kommuns avdelning för
verksamhetsstöd och service, upphandling och inköp.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av insatserna har skett årsvis och reglerats via
nuvarande avtal. Verksamheten har lämnat in könsuppdelad statistik och en
sammanställning av genomförda insatser under året samt en plan för
kommande år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Inledande information enligt §11 har genomförts 2020-03-31. Förhandling
enligt §11 har genomförts 2020-04-14.

4 (4)

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

