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Bildningsnämndens plan för konkurrensutsättning 2018 

 
Denna konkurrensutsättningsplan avser beslut om verksamhet som fattas under 
kalenderåret 2018.  
 
Verksamhetsområden  
K = Konkurrensupphandling  
R = Riktad beställning 

Tidsperiod 
som planen 

omfattar 

K R Kommentarer 

Gymnasie- och gymnasiesärskolan     
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan    X 1 
Fjärrundervisning i modersmål och 
studiehandledning på modersmål från en annan 
huvudman på entreprenad inom 
gymnasieskolan 

2018 X X 2 

Skolmåltider 2018  X 3 

 
    

Vuxenutbildning     
Utbildning i svenska för invandrare 2018 X X 4 
Grundläggande vuxenutbildning 2018 X X 5 
Gymnasial vuxenutbildning 2018 X X 6 
Särskild utbildning för vuxna 2018 X X 7 

 
    

Arbetsmarknads- och integrationsinsatser     
Offentligt skyddad anställning 2018  X 3 
Sommarjobb 2018  X 3 
Språk- och arbetsträningsplatser 2018 X X 8 
     
Övriga verksamheter     
Konsument-, budget- och skuldrådgivning  2018   X 9 
     

 
 
Kommentarer 
 
1. Undervisning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan enligt 

styrdokumenten inte upphandlas, undantaget undervisning i karaktärsämnen i 
gymnasieskolan som har en yrkesinriktad eller estetisk profil.  
 

2. Från och med den 1 augusti 2016 kan en kommun, ett landsting eller en enskild 
huvudman köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på 
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modersmål från en annan huvudman på entreprenad. Med fjärrundervisning 
menar man interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och 
kommunikationsteknik. Elever och läraren befinner sig i olika lokaler när 
undervisningen sker. Fjärrundervisning på entreprenad får dock endast ske om 
huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna denna 
utbildning inom den egna organisationen (23 kap. 1 och 4 §§ skollagen). 

 
3. Verksamheten direktbeställs från kommunal utförare.  

 
4. Verksamheten både direktbeställs från kommunal utförare och upphandlas. Den 

riktade beställningen avser Birgittaskolan.  
 

5. Verksamheten både direktbeställs från kommunal utförare och upphandlas. Den 
riktade beställningen avser Birgittaskolan och Anders Ljungstedts gymnasium. 
Upphandling av grundläggande vuxenutbildning avser utbildning i kombination 
med sfi. Huvuddelen av deltagarna i grundläggande utbildning är invandrare.  
Grundläggande vuxenundervisning är en del av upphandling av gymnasial 
vuxenutbildning. Syftet är då att det fungerar som stöd i gymnasiala kurser.  

   
6. Verksamheten både direktbeställs från kommunal utförare och upphandlas. De 

riktade verksamheterna är  
- läs- och skrivundervisning vid Birgittaskolan, som betjänar både kommunala 

och externa utbildningsanordnare. Motivet till riktad beställning är att 
säkerställa kompetens och kontinuitet.  

- Vård- och omsorgsprogram och gymnasiegemensamma ämnen vid 
Birgittaskolan. Motivet till riktad beställning är att säkerställa att kommunen 
har en egen resurs inom verksamhetsområdet.  

- Yrkeskurser vid Anders Ljungstedts gymnasium. I uppdraget ingår också 
erbjudande om lärlingsutbildning inom yrkesprogrammen. Utöver 
yrkeskurser ska kompletterande gymnasiegemensamma ämnen, 
grundläggande vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare (sfi) 
kunna erbjudas utifrån deltagarnas behov. Motivet till riktad beställning är 
att skolan redan har ett brett utbud av yrkeskurser inom gymnasieskolan som 
kan erbjudas vuxenstuderande som önskar få en skräddarsydd 
yrkesutbildning.  
 

De upphandlade verksamheterna är orienteringskurser, gymnasiegemensamma 
ämnen och yrkeskurser. 
 

7. Särskild utbildning för vuxna får upphandlas enligt skollagen. 
Den riktade beställningen avser Anders Ljungstedts gymnasium. Motiven för en 
riktad beställning är att utöver gymnasiegemensamma ämnen också erbjuda 
yrkesförberedande utbildningar eller kurser. Genom samordning med 
gymnasiesärskolans nationella program kan utbildningen inom särvux anordnas 
på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. 
 

8. Verksamheten både direktbeställs från kommunal utförare och upphandlas. Den 
riktade beställningen avser arbetsmarknads- och integrationsinsatser via 
Jobbslussen. De insatser som kan komma i fråga för konkurrensutsättning är 
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språkträningsplatser som inte är del av språkstudier i svenska för personer med 
utländskt bakgrund.  
 

9. Den riktade beställningen avser Medborgarkontoret. Motivet för en riktad 
beställning av konsumentrådgivning är att verksamheten ska bedrivas av en från 
kommersiella intressen fristående utförare.  
Motivet för en riktad beställning av budget- och skuldrådgivning är att 
verksamheten har myndighetskaraktär och enligt stadsjuristen ska bedrivas av en 
kommunal utförare. 
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