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Av ledamöterna aktualiserade frågor 
AMN-2017-0006 
 
Kenny Jonsson (C) aktualiserar fråga om upphandling inom 
vuxenutbildningen som avser restaurangutbildning. Lernia tilldelades 
uppdraget vid upphandlingen våren 2016. 
 
Vad är skälen till denna upphandling?  
  
Förvaltningen bereder frågan och återkommer med svar till 
nämndens sammanträde i september. 
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Svar i punktform 

• Bakgrund 
• Skäl till upphandling 
• Komplexitet 
• Nuläge 
• Likheter och skillnader 
• Blick framåt 
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Bakgrund 

• Komplicerad process kring upphandling hösten 2016 p g a 
avvaktan på förvaltningsrättens dom efter överprövning. Tillfällig 
lösning nödvändig under första halvåret 2017. 

• Svårt för samtliga utförare att planera yrkesutbildning när 
startsträckan blev så kort ( besked från förvaltningsrätten den 30 
december) 

• Nya bestämmelserna kring statsbidrag för yrkesvux trädde i kraft 
den 1 januari 2017.  

• RESAM ( Regional samverkan med övriga kommuner i länet) gick in 
i ett mer omfattande samarbete inför de ökade statsbidragen, som  
ger möjlighet till fler yrkesvuxplatser.  
 
 

4 



Skäl till upphandling 

• Bredda kursutbudet  
• Erbjuda en stor variation av studieformer 
• Möta den nya förordningen, nya satsningar och kunna kombinera 

kurser i större utsträckning 
• Satsning på bristyrken 
• Klara ökat söktryck 
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Komplexitet 

• I våras såg inte förvaltningen det som möjligt att expandera på 
Ekeby för att täcka behovet av platser och kunna garantera en 
långsiktighet. Komplext att överblicka möjligheter/svårigheter på 
Ekeby. 
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Nuläge 
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Antal elever inom restaurang i Uppsala 2017 
Utbildare Kurs Startdatum  Elevantal (antagna)  

Ekeby Barteknik och drycker  aug -17 9 

  Basutb. Kock, bageri aug -17 9 

  Lärling bageri aug-17 5 

  Lärling, fortsättning jan -17 12 

        

Lernia AB Kock aug -17 10 

  Kock okt-17 Ytterligare elever 

Totalt      Över 50 elever 



Likheter och skillnader 
Ekeby Lernia 

Deltagande i Plattform Gourmet 
 

Delvis liknade kursinnehåll 
 
Verkar under gymnasieskolans villkor Enbart vuxenutbildning 
Start januari och augusti Start januari, mars, augusti och oktober 

 
BAS 19 veckor, studieingång Hel utbildning på 58 veckor med 18 v APL,  

1750 poäng 

Påbyggnad 56 v, 8 v APL, 1300 poäng 
 

 
 

Lärling till kock eller inom bageri 
 

Lärling till cafébiträde och fast food 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Kom ihåg!Ekonomisk jämförelse kan efterfrågas



Blick framåt 

• Stora investeringar behövs om utbildningen ska erbjudas i 
egenregin. Ekonomisk aspekt är nödvändig. 

• Yrkesutbildningar behöver framförhållning och långsiktighet. För 
både studerande och utförare.  

• Vi är i uppbyggnadsfasen av yrkesvuxsatsningen – Regional 
samverkan ( RESAM) 

• Utvärdera efter hand  
• Behov av omprioritering blir en senare fråga 
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