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1.

BAKGRUND

Hösten 2014 påbörjades arbetet med ny upphandling av vuxenutbildningen i Järfälla
kommun. Tilldelningsbeslut undertecknades i februari 2015 och avtalen skulle undertecknats i mars. 1 juli 2015 skulle de nya avtalen börja gälla.
Upphandling fick avslag i Förvaltningsdomstolen och måste därför göras om. På
grund av tidsbrist begärde förvaltningen delegation från nämnden att påbörja en ny
upphandling snarast. Inga större förändringar har gjorts från det första underlaget,
förutom utvärderingsfrågorna har anbudsområdena finjusterats samt anbudstiden
ändrats från 2,5 år till 3 år.
2.

PROCESSEN

Annonsering

Upphandlingen har publicerats 2015-05-11 genom upphandlingsverktyget Tendsign.com.
Detta har hänt

Sista dag att lämna anbud var den 18 juni 2015.
Vid anbudsöppningen den 22 juni, hade totalt tjugofem (25) anbud lämnats in via
upphandlingssystemet Tendsign.
I denna upphandling har tilldelningsprincipen ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”
valts, med tillämpning av en s k fastprismodell. Ersättningsnivåerna för respektive
utbildning är alltså fastställd i förväg.
Resultat efter tilldelningsbeslut den 31 augusti blev att 13 utbildningsleverantörer
blev tilldelade att teckna avtal med Vux 9. Två överprövningar inkom till Förvaltningsrätten (FR), den ena från Utbildningscentret för Yrkestrafik i Sverige AB, och
den andra från Omsorgslyftet.
Bägge överprövningarna har av Förvaltningsdomstolen dömt till de klagandes fördel,
dvs att upphandlingarna ska göras om.
För att säkerställa fortsatt kommunal vuxenutbildning från årsskiftet tecknades temporära avtal gällande 8 utbildningsområden som överprövades i FR. Avtalen är på ett
år med möjlighet till förlängning sex månader. De områden som inte överprövats har
ordinarie avtal tecknats med avtalstid 2015-09-15---2018-12-31.
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SLUTSATSER

För att nu inför en tredje omgång säkerställa att ett nytt förfrågningsunderlag motsvarar de krav som upphandlingslagsstiftningen kräver så söker kommunerna råd av sina
respektive upphandlingsavdelningar och kommer att gå ut med en offertförfrågan om
konsulttjänst. Uppdraget är i första hand att specificera hur förfrågningsunderlaget
skall formuleras för att vara i enlighet med upphandlingsregelverket avseende
 Upphandling enligt LOU med möjlighet för eleven att göra sina val utifrån individens behov
 En utvärderingsmodell som tillfredsställer kraven i LOU
Arbetsgruppen Vux9 kommer också att undersöka om tjänstekoncession kan vara ett
alternativ.
Förhoppningen är att förfrågningsunderlaget kan publiceras under april månad och
att en tidsplan kan presenteras snart.

För kompetensförvaltningen
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