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Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Upphandling av extern utbildningsanordnare inom
vuxenutbildning, Välfärd Gävle
Förslag till beslut
att

uppdra till Sektor Välfärd att upphandla extern utbildningsanordnare

inom vuxenutbildning samt
att

delegera rätten till biträdande sektorchef att fatta tilldelningsbeslut för
upphandling samt teckna avtal.

Ärendebeskrivning
Efter omorganisationen av Gävle kommuns verksamheter har Välfärd Gävle,
kontor förebyggande, ansvaret för vuxenutbildningen i kommunen. Syftet är
att ytterligare öka samverkan mellan arbetsmarknadsåtgärder och
vuxenutbildningen.
Bakgrund
Vuxenutbildningen omfattas av:


Lärvux, för personer med funktionsnedsättning som
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada



Komvux för personer i behov av kompletterande grundskole- och
gymnasiekompetens



Yrkesvux för personer i behov av yrkes- eller lärlingsutbildning



SFI - utbildning i svenska för invandrare.

Vuxenutbildning bedrivs i lokaler på Nedre Åkaregatan 67 i Gävle. För
närvarande utförs vuxenutbildning inklusive SFI, främst inom den kommunala
verksamheten och till viss del av externa utbildningsanordnare.
Samordning
Samordning av utbildningsresurser i Gästrikland sker genom Gästrikevux och
inkluderar även Älvkarleby kommun. Samarbetet mellan kommunerna avser
främst yrkesutbildningar.
Samarbete sker även mellan de kommunala gymnasieskolorna inom Gävle
kommun och vuxenutbildningen, detta när möjligheter finns i form av lärarresurser och utbildningsplatser.
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Finansiering
Yrkesutbildningar finansieras i hög grad genom statsbidrag. För nuvarande år
är bidraget från staten cirka 37 miljoner. Bidragen söks utifrån respektive
kommuns behovskartläggning för de närmaste två kommande åren men även
utifrån den kommunala budgeten. Kommunen är skyldig att medfinansiera
hälften av utbildningskostnaderna. Bidragen betalas ut i förskott med
återbetalningsskyldighet om inte utbildningarna genomförs.
Ansökningsförfarandet för bidrag sker till Skolverket i november-december
och besked lämnas i februari nästkommande år.
Olika utbildningar genererar olika ersättningar, beroende på vad man
nationellt beslutat utifrån brister på arbetsmarknaden. Ersättningen varierar,
allt från 30-70 SEK/genomförd poäng.
Vuxenutbildningar som bedrivs under läsåret 2019
Utbildning

Anordnare

Antal
Platser/studenter

Undersköterska

Kommunen

136

Handel

Kommunen

24

Hotell

Kommunen

14

Ekonomi och

Kommunen

40

Kommunen

7

Kommunen

1 100

Kommunen/

240

administration
Lärlingsutbildning
inom måleri och
bageri
SFI, svenska för
invandrare
Grundskolekompetens

Hermods AB,
distansutbildning
Gymnasiekompetens

Kommunen/

1 500

Hermods AB,
distansutbildning
Restaurang

JB kompetens

23 inkl SFI

AB (Astar)

undervisning

Kommande behov av utbildningsanordnare för 2020-2021
Vuxenutbildningen har inventerat den lokala arbetsmarknaden tillsammans
med Arbetsförmedlingen (AF), Region Gävleborg (Semaforen), närliggande
kommuner samt näringslivets nyetableringar och kommit fram till att följande
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behov föreligger utifrån att ovan antal vuxenutbildningar och innehåll är
oförändrat för nästkommande år 2020-2021.
Behov av externa utbildningsanordnare 2020-2021
Utbildning

I kombination med SFI

Bussförare

Ja

Bilmekaniker

Ja

Lastbilsmekaniker

Ja

Lokalvårdare ej mot hotell

Ja

Ev kock,

Ja

restaurangutbildning
Fastighetstekniker

Nej

Omfattningen, dvs antalet utbildningsplatser är svårare att beskriva, i och med
att antagningsprocessen omfattar hela samverkansområdet (Gästriklands
kommuner och Älvkarleby kommun) samt antalet totalt sökande studenter vid
det unika tillfället och till respektive utbildning.
Tidplan och former för upphandling
Inför en upphandling kommer en arbetsgrupp att bildas med experter
(rektorer) samt kompetens inom upphandlingsområdet från såväl Välfärd
Gävle som den centrala upphandlingsenheten inom Styrning och ledning (SG).
Upphandlingen kommer att föregås av en marknadsanalys i syfte att komma
till tals med presumtiva utförare innan förfrågningsunderlaget utformas.
Upphandlingen rekommenderas att ske under våren 2020 med färdiga
ramavtal senast augusti 2020 med start från höstterminen 2020. Ramavtalen
bör omfatta såväl externa utbildningsanordnare inom kommunen som i
närområdet. Syftet med att teckna ramavtal är att via avtalet ställa
kvalitetskrav på innehåll och uppföljning. Ramavtal möjliggör också en ökad
transparens och kostnadskontroll.

Magnus Höijer
Sektorchef

Välfärd Gävle

