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Utbildningsnamnden 

Forfragningsunderlag for upphandling av inriktningen anlagg-
ningsfordon inom bygg-och anlaggningsprogrammet 

Forslag till beslut 

Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att uppdra till forvaltningen att ta fram forslag till fOrfragningsunderlag for upphandling av 
inriktningen anlaggningsfordon inom bygg-och anlaggningsprogrammet. 

Arendet 

Utbildningsnamndens beslut den 22/4 2015 om verksamhetsanpassningar inom gymnasiesko-
lan innefattade en nedlaggning av inriktningen anlaggningsfordon pa bygg- och anlaggnings-
programmet. Beslutet innebar att antagningen from lasaret 2015/2016 stoppades utifran eko-
nomiska argument. Inriktningen haver relativt andra gymnasieutbildningar stora investering-
ar dá den forutsatter tillgang till anlaggningsfordon. En kostnad som inte ryms inom ramen 
for programersattningen med det soktryck som funnits de senaste aren. De elever som ge-
nomgalt utbildningen har utifran gjorda uppfoljningar visat sig ha goda utsikter till arbete. 
Arbetsformedlingen bedomer i dagslaget att anlaggningsmaskinforare har goda mojligheter 
till arbete under de narmaste aren. Den starka byggkonjunkturen paverkar jobbmojlighetema 
positivt, framforallt i storstadsregioner dar flera stora infrastrukturprojekt pagan Malet for 
foreslagen upphandling är att genom ett okat samarbete med branschen sakerstalla branschens 
kompetensforsorjningsbehov. Malet ar ocksa att erbjuda ytterligare ett utbildningsaltemativ 
med hog kvalitet och som bidrar till att fler elever nar en gymnasieexamen. 

Forslag 

I Sverige finns exempel dar kommuner upphandlat inriktningen pa ett sadant sat att anordna-
ren i nara samarbete med branschen star for karaktarsamnena aven vid lag fyllnadsgrad. Da 
inriktningen samlaser gymnasiegemensamma och programgemensamma amnen med bygg-
och anlaggningsprogrammet skulle en mojlig variant i Uppsala vara att upphandla hersfaende 
14-00p inriktningsspecifika kurser men organisera de gemensamma kurserna samt Ovrigt som 
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liar till gymnasieutbildning som exempelvis elevhalsa integrerat pa Jallagymnasiet. I en upp-
handling skulle ocksa villkor om overtagande av larare kunna aktualiseras. 

Finansiering och tidsplan 

Finansieringsunderlaget gallande upphandlingen blir i huvudsak en relativ andel av program-
ersattningen utifran antal kurspoang. Det innebar att en upphandlad anordnare garanterar ut-
bildning inom den delen av utbildningen som är kopplad till anlaggningsfordon delen av ut-
bildningen inom sin relativa andel av programersattningen oavsett elevantal. I praktiken inne-
bar det att intaktema bar kostnadema for utbildningen utifran kommunens perspektiv. Erfa-
renheten fran Upplands-Bro visar att en extern anordnare har stone mojlighet att halla en mo-
dern maskinpark genom olika samarbeten med branschaktorer. Detta mojliggor att utbild-
ningen ryms inom ekonomisk ram. 

I dagslaget erbjuder ingen annan huvudman inriktningen i Uppsala eller i naromradet. 
Under forutsattning att vederborliga beslut tas bar det vara mojligt for elever att infor ht 2017 
pa nytt ansoka om inriktningen i samband med gymnasievalet samt att nuvarande arskurs et-
tor pa bygg- och anlaggningsprogrammet skulle ges majlighet att till arskurs 2 kunna soka 
anlaggningsfordon och starta hasten 2016. Detta forutsatter ett namnden tar beslut om framta-
gande av forfragningsunderlag i december och aft ett upphandlingsbeslut kan tas av namndens 
upphandlingsutskott efter arsskiftet. I framtagandet av forfragningsunderlag kommer samver-
kan ske med arbetsmarknadsforvaltningen for se mojligheter for en framtida anordnare att 
aven anordna vuxenutbildning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Forandringen ger inga ekonomiska konsekvenser och ryms inom budget i balans. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktor 
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