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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Karin Fagéus

2020-10-08

Dnr BIN 2020-205

Bildningsnämnden

Upphandling enligt LOU av uppsökande insatser inom
kommunal vuxenutbildning
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden utser xx och xx som representanter vid
genomförande av upphandling av uppsökande och rekryterande insatser
inom kommunal vuxenutbildning.
Ärende
Bildningsnämnden fattade i april beslut att upphandla uppdraget om
uppsökande och rekryterande insatser till vuxenutbildningen enligt Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Vid upphandlingens genomförande föreslås två
representanter från bildningsnämnden utses. Representanterna deltar vid
upprättande av kravspecifikation och vid utvärdering av anbud inför
tilldelningsbeslut i december 2020.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Val av representanter vid upphandling av rekryterande insatser inom
kommunal vuxenutbildning (okt -20).docx
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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 2020-12-31.
I upphandlingen samverkar Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen med
Linköpings kommuns avdelning för verksamhetsstöd och service, upphandling
och inköp. Vid upphandlingens genomförande föreslås två representanter från
bildningsnämnden utses. Representanterna deltar vid upprättande av
kravspecifikation och vid utvärdering av anbud inför tilldelningsbeslut i
december 2020
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
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
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