
 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
Lotta Königsson 2015-11-18 AMN-2015-0235 
Jan Sund 
Lasse Sporrong 
 
 Arbetsmarknadsnämnden 

 

 
 
 
Upphandling av kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
och gymnasial nivå samt i form av svenska för invandrare 
 
 
Förslag till beslut  
Arbetsmarknadsnämnden, AMN, föreslås besluta 
 
att uppdra till Arbetsmarknadsförvaltningen, AMF, att genomföra upphandling av kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska för 
invandrare, spår 3, i flexibla studieformer och på distans. 
 
att uppdra till AMF att genomföra upphandling av kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska för invandrare. Studieformen 
ska vara gruppundervisning och flexibla studier och avse yrkesutbildningar, teoretiska ämnen 
samt svenska för invandrare spår 1 – 3 och kombinationer av dessa. 
 
 
Sammanfattning 
Beslut av AMN 2015-06-11 § 99, kompletteras med att även genomföra upphandling av 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och yrkeskurser. 
 
Bakgrund 
Efter att nämnden i juni fattade beslut att genomföra upphandling av teoretiska ämnen på 
grundläggande och gymnasial nivå har Riksdagen den 20 juni 2015 fattat beslut med 
utgångspunkt i Regeringens proposition 2014/15:85, Ökad individanpassning – en effektivare 
sfi och vuxenutbildning. 
Syftet med beslutet är att skapa en mer flexibel och individanpassad vuxenutbildning, att öka 
förutsättningarna för utrikes födda att snabbare ta sig in på arbetsmarkande eller till fortsatta 
studier genom effektivisering, framför allt när det gäller anpassningen efter varje individs 
behov och förutsättningar, och i ökad utsträckning medger att elever kan kombinera studier i 
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exempelvis sfi med annan utbildning, Riksdagens beslut innebär att sfi upphör som egen 
skolform och blir en del av den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Många av eleverna i sfi fortsätter sin språkutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
och även på yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning eller genom 
arbetsförmedlingen. Förvaltningen ser ett behov av att eleven i högre grad vägleds till, och 
ges möjlighet, att studera i flera former och nivåer parallellt inom sfi, grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning eller i arbetsmarknadsutbildning under sin studietid för att 
påskynda möjligheten till etablering på arbetsmarknaden. Om utbildningsanordnaren har 
möjlighet att genomföra utbildning inom alla tre formerna av kommunal vuxenutbildning bör 
denna etablering underlättas, vilket även stödjer den nya lagstiftningen. 
 
Förvaltningen föreslår att Uppsala kommuns egen regi får ett utökat uppdrag inom sfi med 
snabbspår, sfx och samhällsorienteringer från och med 2017. 
 
Teoretiska ämnen samt vissa yrkesutbildningar inom teoretiska ämnen som ekonomi, handel, 
turism upphandlas som flexibla studieformer och distans från och med augusti 2016 samt sfi 
spår 3 från och med januari 2017. 
 
Yrkesutbildningar, teoretiska ämnen samt sfi spår 1 – 3 upphandlas som flexibla studieformer 
och gruppundervisning från och med januari 2017. 
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