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Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har samarbetat med ett yttrande 
till SOU 2017:44, om Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. Den del som 
berör vuxenutbildningen handlar om upphandling. Det föreslås att upphandling av 
vuxenutbildning inte ska omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) utan är av slaget 
icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse (NESGI). Dessa tjänster omfattas inte av lagens 
tillämpningsområde.  
 
Förvaltningen ser positivt på förtydligt lagstöd. Behov av rekommendationer eller riktlinjer 
beskrivs i utredningen och det föreslås att Upphandlingsmyndigheten ska ta fram sådana. Om 
detta beslut fattas finns behov av tydlighet i hur en rättsäker, icke-diskriminerande och 
opartisk upphandling ska gå till. Förlaget om att tillhandahålla verktyg för detta välkomnas. 
Förvaltningen ställer sig även bakom altenativet att förenkla upphandlingsreglerna, om 
beslutet blir att vuxenutbildningen ska fortsätta att följa Lagen om offentlig upphandling.   
 
Länk till utredningen: 
http://www.regeringen.se/49c4a3/contentassets/e38a4efecaf241d28158507da73f33d0/entrepr
enad-fjarrundervisning-och-distansundervisning-sou-201744.pdf 
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Yttrande över betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning 

och distansundervisning (SOU 2017:44) 
 

Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Entreprenad, 

fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) 

 

Yttrande 

Uppsala kommun ser positivt på och ställer sig bakom huvudparten av förslagen i 

utredningen. Förslagen bedöms öka möjligheterna att ge elever undervisning som leds av 

behörig lärare. 

 

Nedan kommenteras de delar där Uppsala kommun har synpunkter.  

 

Undervisning på entreprenad 

Uppsala kommun ser positiv på föreslaget att förtydliga LOU så att det direkt av lagen 

framgår att icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse (NESGI) inte omfattas av lagens 

tillämpningsområde.  

 

Uppsala kommun ser också positivt på förtydligat lagstöd för hur kommunen säkerställer att 

utbildningstjänster kommer medborgarna till del. Även om upphandling av utbildning enligt 

förslaget inte omfattas av LOU, finns behov av tydlighet i hur en rättsäker, icke-

diskriminerande, opartisk och ekonomisk upphandling ska gå till. Förlaget om att 

tillhandahålla rekommendationer eller riktlinjer för detta välkomnas. Uppsala kommun ställer 

sig också bakom alternativet att förenkla upphandlingsreglerna, för det fall att regeringen inte 

bedömer att vuxenutbildning är en tjänst av slaget NESGI. 

 

Fjärrundervisning 

Uppsala kommun ser positivt på att det öppnas större möjligheter att bedriva 

fjärrundervisning samt att den kan ske på entreprenad.  
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I förslaget ges en huvudman möjlighet att anlita annan huvudman för fjärrundervisning i ett 

flertal ämnen inom grund- och gymnasieskolan om det saknas behörig lärare eller 

elevgruppen består av få elever. Den möjligheten synes finnas även om två skolor med olika 

huvudmän ligger i närheten av varandra. Uppsala kommun uppfattar inte att reglerna medger 

att undervisning i motsvarande ämnen läggs ut på entreprenad som närundervisning. Det får i 

så fall till konsekvens att regelverket inte tillåter att eleverna från de två skolorna samlas i 

samma klassrum tillsammans med läraren, men det är enligt reglerna om undervisningen 

ordnas som fjärrundervisning. Uppsala kommun menar att om kraven för fjärrundervisning är 

uppfyllda bör motsvarande undervisning kunna läggas ut på entreprenad även i form av 

närundervisning i fall där olika huvudmäns skolor ligger nära varandra.   

 

 

Distansundervisning 

Uppsala kommun välkomnar möjligheten till distansundervisning såväl inom de obligatoriska 

som inom de frivilliga skolformerna. I de obligatoriska skolformerna föreslås att 

distansundervisning ska finnas som ett möjligt särskilt stöd efter beslut av rektor. Uppsala 

kommun delar uppfattningen att detta kan vara en viktig åtgärd i de fall andra mer 

inkluderande lösningar har prövats. Det är angeläget att på både lokal och nationell nivå följa 

upp så att tillämpningen blir rättssäker och likvärdig.  
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