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Statens offentliga utredningar (SOU 2017:44) - Remiss av Entreprenad, 
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Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att överlämna yttrande enligt bilagt förslag till Utbildningsdepartementet. 

 

Bakgrund 

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

fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44). Eftersom utredningen berör 

samtliga skolformer behandlas förslaget till yttrande också i arbetsmarknadsnämnden.  

 

Föredragning 

Utredningen har bland annat haft till uppgift att lösa problemet med att huvudmän kan ha 

svårt att erbjuda elever den undervisning som de enligt skollagen har rätt till eller som 

enskilda individer har behov av, särskilt inom huvudmännens befintliga organisation och 

verksamhet. Utredningen innehåller förslag om utökade möjligheter att anordna 

fjärrundervisning i de fall det saknas behörig lärare eller om elevantalet är litet.  

 

Ett annat problem utredningen hanterar är att en del elever av olika skäl har svårigheter att 

delta i skolförlagd undervisning. Förslag läggs därför om att det ska vara möjligt att anordna 

distansundervisning både i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan.  

 

Utredningen ser också över skollagens regler vad gäller entreprenad. Utredningen gör bland 

annat bedömningen att verksamheten inom alla skolformerna utgör icke-ekonomiska tjänster 

av allmänt intresse (NESGI), och därmed inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling 

(LOU). 

 

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. 
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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.  

 



2 (2) 

 

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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