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1.

BAKGRUND

Nio kommuner, de så kallade Vux 9- kommunerna har tidigare genomfört denna
upphandling tillsammans. I samarbetet ingår förutom Järfälla kommun, de fem
KCNO (Kunskapscenter Nordost) kommunerna: Danderyds kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms kommun och Österåkers kommun samt följande kommuner; Sollentuna kommun, Solna stad, och Upplands Väsby kommun.
Vux 9 arbetar med underlag till omgång tre av samma upphandling. Omgång ett
2014 överprövades på grund av väsentlig ändring av förfrågningsunderlaget och
kommunerna förlorade i förvaltningsrätten. Även omgång två 2015 överprövades, då
på grund av överträdande av proportionalitetsprincipen, samt principerna om transparens och likabehandling. Domslutet i förvaltningsrätten innebar att upphandlingen
måste göras om.
Inför den tredje gången 2016 inför upphandling genomfördes en utredning om det
var möjligt erbjuda vuxenutbildning såsom tjänstekoncession eller inte. Slutsatsen i
utredningen var att det inte var möjligt, bl.a. på grund av att betalningen inte kommer
från tredjeman utan kommunerna. Tjänstekoncession regleras inte av LOU eller EUdirektiv. En annan utredning genomfördes av Solna kommun, med uppdrag till en
advokatbyrå, avseende frågan om det var möjligt att erbjuda vuxenutbildning genom
ett auktorisationssystem. Slutsatsen av denna utredning var att det inte var möjligt, då
valfrihetssystem enbart är möjligt för hälso- och sjukvårdstjänster enligt LOV, inte
utbildningstjänster som det är fråga om i nuvarande fall. Således togs ett utkast fram
för en modell enligt LOU, då elevens val utgör grund från avsteg från rangordning.
Den 2 juni 2016 kom ett banbrytande avgörande från EU-domstolen som stadgade att
auktorisationssystem inte omfattas av offentlig upphandling om vissa kriterier är
uppfyllda. Denna dom ändrar rättsläget och leder till ett annat resultat än den tidigare
utredning som gjordes och påverkar därmed beslutsunderlaget för val av upphandlingsmodell.
För att säkerställa fortsatt kommunal vuxenutbildning från årsskiftet tecknades temporära avtal gällande de åtta utbildningsområden som överprövades i FR. Avtalen
gäller ett år med möjlighet till förlängning sex månader. För de områden som inte
överprövades har ordinarie avtal tecknats med avtalstid 2015-09-15---2018-12-31.
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PROCESSEN

Upphandling i enlighet med LOU

Under det pågående arbetet med den tredje upphandlingen har det visat sig att en
modell med begränsning av utbildningsanordnare inte är att föredra. Risken för överprövning är alltför stor. Avropsmodell för en LOU utan begränsning skulle ske genom rangordning med avsteg utifrån elevens behov (enligt 20 kap. 2 § 2 skollagen).
Ramavtalstiden skulle gälla inom perioden 2017-01-01 – 2019 12-31 med förlängning sex plus sex månader, som längst till och med 2020-12-31.
En utvärderingsmodell av uppställda krav på anbudsgivaren skulle ske enligt mervärdesmodellen, genom:



Referenstagning
Andel godkända betyg

Detta har hänt

Sommaren 2016 tillkännagavs en dom i EU-domstolen som ändrade förutsättningarna för arbetet med en tredje LOU upphandling.
EU-domstolen uttalade i målet (mål C-410/14, Falk Pharma) att det som tidigare inte
var tillåtet att inrätta auktorisationssystem utan att tillämpa LOU, är nu möjligt enligt
både nuvarande och kommande svenska lagstiftning om förutsättningarna i EUdomen följs (analys gjord av SKL). Detta innebär att det är fullt möjligt att göra ett
avtal med utbildningsanordnare utan att det ska anses föreligga ett offentligt kontrakt, d.v.s. ett avtal som följer LOU.
Detta betyder att auktorisation idag är möjligt. Övriga Vux9-kommuner har beslutat
att byta inriktning och har påbörjat arbetet med att skapa auktorisationsvillkor för de
som ansöker om auktorisation. Detta kommer att ersätta de temporära avtal som löper ut 2017-06-30.
3.

ANALYS

I och med den nya ansatsen har Järfälla kommun ställts inför frågan ”hur vill vi bedriva en modern vuxenutbildning i vår kommun?”
Att genomföra en upphandling med krav på begränsning utan att riskera överprövning av utbildningsanordnare är svårt idag, En LOU-upphandling utan begränsningar
kan vara en möjlig väg, en annan möjlig väg är en kontrollerad auktorisationsmodell
som övriga kommunerna i Vux 9 nu har påbörjat arbeta för. Fördelen med auktorisationsmodellen är att kommunerna och utbildningsföretagen kan arbeta utifrån ett
långsiktigt perspektiv, då avtalen löper på tills att de sägs upp. Om ett företag inte
uppfyller kraven är det nödvändigt att det finns en tydlig åtgärdstrappa att ta till. I en
modell för auktorisation kan det tyckas att allt ansvar och arbete läggs på anordnaren/företaget, men så är det inte. Kommunen kommer fortsatt att ha ett stort ansvar
för uppföljning, antagning mm. Omfördelning av arbetsuppgifter kommer dock att
behövas göras.
Att Järfälla kommun skulle hinna med en egen upphandling innan avtalsstarten 1 juli
2017 är orealistiskt. Det som är tänkbart idag är att vi fortsätter arbetet i Vux 9 med
auktorisation och öppnar upp möjligheten för Järfälla att kliva av om det blir ändrade
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politiska beslut. Det går att lägga till en klausul specifikt för detta. Det är ont om tid
och beslut behöver tas, om det ska beslutas i en nämnd behöver det göras den 28/9.
Det återstår några frågeställningar som i huvudsak berör vår egen regi och dessa frågor kommer att utredas:
 Har den egna regin full frihet att starta utbildningar om kommunen väljer att
gå med på auktorisation?
 Hur fungerar det om Järfälla vill säga upp auktorisationsavtalen, hur formulerar vi en klausul om Järfälla vill avsluta sina avtal med resp. företag.
 Kan den egna regin söka auktorisation i övriga Vux9-kommuner?
 Kan Järfälla bestämma vilka utbildningsområden som ska auktoriseras och
vilka som ska finnas i egenregi? Kan det till exempel vara tillåtet att vi går
med på auktorisation gällande till exempel antal yrkesområden och låter egen
regin genomföra all gymnasial vuxenutbildning + vård och restaurang?
 Är det möjligt att göra en LOU upphandling med begränsning?
 Vad krävs i så fall?
 Delegerad betygsrätt
Delegerad betygsrätt

Ett krav i tidigare upphandling har varit att de som lämnar anbud ska ha ansökt och
fått beviljat betygsrätt (SFS 2011:1108 kap 6). Detta innebär tillstånd att sätta betyg,
anordna prövning och utfärda intyg. Det har alla företag vi har avtal med idag. Nu
diskuteras även möjligheten till att delegera betygsrätten, vilket innebär att en del
myndighetsutövning läggs på utbildningsanordnaren, en utveckling av det som tidigare nämnts som Frivux. Myndighetsutövning som rapportering till SCB och CSN,
rektors ansvar för det pedagogiska arbetet och att läroplansmålen följs. Uppföljning
och tillsyn av detta kommer inte att ske av rektor i den kommunala vuxenutbildningen utan av Skolinspektionen.
Det som åligger kommunens rektor är att bland annat utfärda slutbetyg/examen, att
besluta om kursupplägg, se till att skollagen följs, utreda klagomål. Förutom detta
ska fortsättningsvis även avtalsuppföljning ske med alla anordnare. All antagning till
utbildning kommer fortsatt att ske av kommunens administration.
Rektor hos utbildningsanordnare ska ha rektorsutbildning, leda det pedagogiska arbetet, utveckla verksamheten, besluta och ansvara för de föreskrifter som framgår i
skollagen och andra författningar. Vidare ska de ansvara för kvalitetsarbetet och att
för individuella studieplaner upprättas. Om betygsrätten delegeras kommer en
utförlig ansvarsfördelning att upprättas.
4.

SLUTSATSER

Det som framkommit är att en LOU med begränsning av utbildningsanordnare medför en stor risk att hamna i samma situation som vi gjort tidigare. Som exempel kan
nämnas Stockholms Stad som haft samma tidsplan som vi med sin LOU upphandling
med begränsning, valde att gå vidare med överprövning vilket har resulterat att deras
ärende befinner sig just nu kammarrätten och har inte vunnit laga kraft. Med en LOU
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utan begränsning skulle innebära en väldigt liten risk för överprövning. En annan
möjlighet är att begränsa med hjälp av lägsta pris, vilket inte har varit ett önskemål
från Järfälla eller någon av de andra kommunerna i Vux9.
Upphandlingen har gått in i ett nytt skede.
På uppdrag av nämndordförande har en mindre utredning gjorts utifrån några frågeställningar där ett ställningstagande krävs hur den framtida vuxenutbildningen I Järfälla kommun ska bedrivas.

För kompetensförvaltningen

Carin Dahlin
Verksamhetschef/rektor

