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Upphandling av Vuxenutbildning, gymnasiala kurser inom Vård- och om-
sorgsprogrammet, med inriktning mot äldreomsorg, psykiatri och hemvård 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, föreslås besluta 
 
att uppdra till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, UAK, att genomföra en 
upphandling av Vuxenutbildning, gymnasiala kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, 
med inriktning mot äldreomsorg, psykiatri och hemvård. 
 
att uppdra till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, UAK, att genomföra en 
upphandling av Vuxenutbildning, gymnasiala kurser inom Barn- och fritidsprogrammet. 
 
att delegera till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott att fastställa 
förfrågningsunderlag samt besluta om antagande av anbud. 
 
 
Föredragning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden genomför upphandlingar beträffande 
vuxenutbildning, gymnasiala kurser inom Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och 
omsorgsprogrammet, med inriktning mot äldreomsorg, psykiatri och hemvård. 
 
Regionförbundet Uppsala läns kompetensförsörjningskansli har i omvärldsanalyser visat på 
ett mycket stort behov av vårdpersonal. Genom Navet initieras ett arbete med vidare-
utbildning av befintligt personal på förskolor till förskolelärare i kombination med utbildning 
av vikarier till barnskötare. 
 
Syftet med upphandlingarna är att, inom ramen för vuxenutbildningen, kunna erbjuda 
Uppsalas medborgare en högkvalitativ utbildning inom omvårdnad samt barn och fritid. En 
utbildning som är anpassad till arbetslivets krav på kompetens och till deltagarens krav på 
flexibilitet gällande innehåll, upplägg och genomförande. 
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Ramavtal omfattande gymnasial vuxenutbildning. 
 
Utbildningarna ska i baseras på nationella kurser enligt Skolverkets kursplaner. 
 
Under avtalsperioden 2014-2018 är omfattningen beräknad till 375 – 625 årsplatser inom vård 
och omsorg samt 125 – 375 inom barn- och fritid.  
 
Mål 
De elever som studerar inom yrkesinriktad vuxenutbildning förväntas arbeta eller studera 
vidare efter att de har gått igenom utbildningen. 
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