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 Arbetsmarknadsnämnden 

Beslut om överklagan i ärende mellan Uppsala kommun och 
Competens Utbildning Sverige AB 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  överklaga Uppsala tingsrätts dom, meddelad den 28 oktober 2016 i mål T 1639-15. 
 
att uppdra till var och en av kommunjuristerna Björn Rundblom Andersson och Helena 
Bavrell Östblom, eller den som de var för sig sätter i sitt ställe, att som ombud föra Uppsala 
kommuns, genom arbetsmarknadsnämnden, talan i saken. 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun fattade i december 2014 beslutet att häva avtalet med Competens 
Utbildning i Sverige AB på grund av kvalitetsbrister i bolagets sfi-utbildning i Gottsunda. I 
mars 2015 lämnade Competens en ansökan om stämning till Uppsala tingsrätt med begäran 
om skadestånd på grund av påstått avtalsbrott. 
 
Enligt dom meddelad den 28 oktober 2016 ska Uppsala kommun betala skadestånd till 
Competens Utbildning i Sverige AB på grund av avtalsbrott. Förvaltningen föreslår att 
tingsrättens dom överklagas. 
 
Ärendet 

Bakgrund 
Den 13 augusti 2013 ingick utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun ett 
avtal med Competens Utbildning Sverige AB avseende tjänstekoncession för utbildning i 
svenska för invandrare och samhällsorientering. Kommunen påtalade under hösten 2014 vissa 
allvarliga brister i bolagets verksamhet avseende sfi Uppsala, Gottsunda, som kommunen 
uppmärksammat bland annat vid tillsyn.  
 
Förvaltningen konstaterade efter en bedömning av verksamhetens kvalitet att brister kvarstod 



och arbetsmarknadsutskottet fattade i december 2014 beslutet att häva avtalet avtalet enligt 
punkt 14 Avtal om tjänstekoncession 13-023. I mars 2015 lämnade bolaget in en ansökan om 
stämning till Uppsala tingsrätt. Bolaget yrkade 1 359 299 kronor i skadestånd. 
 
 

Dom från tingsrätten den 28 oktober 2016 
Tingsrätten bedömer att kommunen inte har tillställt bolaget en skriftlig rättelseanmaning med 
de krav som ställs på en sådan och därmed har hävningen varit avtalsstridig. Enligt domslutet 
från tingsrätten ska Uppsala kommun därför betala skadestånd till bolaget till ett belopp om  
306 299 kronor jämte ränta på beloppet från den 1 april 2015 till dess betalning sker. Uppsala 
kommun ska vidare ersätta bolaget för rättegångskostnader med 583 081 kronor. Bolagets 
yrkande om skadestånd i övrigt, avseende bland annat rekrytering och utebliven vinst, har 
ogillats av tingsrätten. 
 

Förvaltningens bedömning 
Enligt juridiska enheten på kommunledningskontoret bör tingsrättens dom överklagas för att 
få en förnyad prövning av kommunens hävning.  
 
Förvaltningen föreslår därför att arbetsmarknadsnämnden beslutar att överklaga tingsrättens 
dom och uppdra åt i första hand kommunjuristerna Björn Rundblom Andersson samt Helena 
Bavrell Östblom, att som ombud föra nämndens talan i saken. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Direktör 
Lena Winterbom 
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