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Utbildningsförvaltningen- 

Datum 2021-11- 08 

Dnr GVN 2021/0102 

Till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Godkännande av reviderat auktorisationsavtal avseende 

tillhandahållande av vuxenutbildning 
 

 

Sammanfattning 
Tidigare auktorisationsavtal för tillhandahållande av vuxenutbildning från 2017 har reviderats. I det 

reviderade auktorisationsavtalet har fokus legat på en tydligare kravställning och avtalsuppföljning 

samt att skapa ett mer lättläst och lättnavigerat dokument.  

 

Beslutsförslag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 

1. Revidering av Auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande 

bilagor, daterat den 1 november 2021 godkänns. 

 

2. Reviderat Auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande bilagor, 

daterat den 1 november 2021 träder i kraft den 1 januari 2022.  

 
 

Bakgrund 
 
Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning är ett samarbete mellan 

Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Upplands Väsby och 

Österåker. Privata utbildningsanordnare och vuxenutbildning i egen regi ansöker om att auktorisera 

sig i auktorisationssystemet. För att erhålla auktorisation måste utföraren uppfylla ställda 

auktorisationsvillkor. 

Syftet med auktorisationssystemet är att öka valfriheten för medborgarna, att utveckla och anpassa 

vuxenutbildningen till behoven över tid och att möjliggöra en långsiktig relation med 

utbildningsanordnare. 

Förvaltningens slutsatser 

 

I det reviderade auktorisationsavtalet har fokus legat på en tydligare kravställning och 

avtalsuppföljning samt att skapa en lättläst och lättnavigerad text. Representanter från de 

samverkande kommunerna har deltagit i revideringsprocessen. Bilagor till avtalet har reviderats och 

omstrukturerats. Se tabell nedan.  
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Bilagor till Auktorisationsavtalet 

Innan revidering Efter revidering 

- Bilaga - Information om auktorisationssystemet och administrativa villkor 

Ny bilaga som beskriver formkrav och administrativa villkor för 
auktorisationsförfarandet. 

Auktorisationsvillkor  

Villkor för att godkännas i 
Auktorisationssystemet. 

Bilaga - Auktorisationsvillkor  

Villkoren för att godkännas i Auktorisationssystemet har skärpts. 
Exempelvis har krav på referenser från tidigare erfarenhet av 
vuxenutbildning tillkommit samt krav på rektor och lärare.  

Bilaga 1, Specifikation  Bilaga - Kravspecifikation 

Bilaga 1, 2a, 3 och 4 ersätts av bilagan Kravspecifikation. I dokumentet 
framgår uppdaterade krav på tjänsten till exempel krav på utförarens 
systematiska kvalitetsarbete, krav för att erhålla och bibehålla auktorisation, 
tydligare tidsramar och rutiner avseende åtgärder vid brister samt 
ansvarsfördelning mellan hemkommun och utförare.  

 

 

Bilaga 2a, Utbildningsområden  

Bilaga 3, Allmänna villkor för 

kurser, kursstart mm.  

Bilaga 4, Ansvarsfördelning vid 

delegerad betygsrätt  

Bilaga 2, Total auktorisation  

Auktoriserat utbud (intern 
handling för aukt.kansliet) 

Bilaga - Auktoriserat kursutbud  

Nytt namn och visuell uppdatering för enklare hantering och navigering av 
befintligt kursutbud.  

Bilaga 5, Ersättning  Bilaga - Ersättning 

Nya ersättningsnivåer och ersättningsmodell för sfi har införts (enligt 
tidigare beslut i respektive nämnd). Beskrivning av eventuell årlig revidering 
av ersättningsnivåerna har lagts till. 

- Bilaga  – Personuppgiftsbiträdesavtal  

Ny bilaga, signeras separat med varje ny utförare 
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Bilagor 

1. Nuvarande Auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande 

bilagor (2017) 

2. Auktorisationsvillkor (2017) 

3. Specifikation (Bilaga 1, 2017) 

4. Total auktorisation (Bilaga 2, 2017) 

5. Utbildningsområden (Bilaga 2a, 2017) 

6. Allmänna villkor (Bilaga 3, 2017) 

7. Ansvarsfördelning (Bilaga 4, 2017) 

8. Ersättning (Bilaga 5, 2017) 

9. Reviderat Auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av vuxenutbildning, daterat den 1 november 

2021  

10. Auktorisationsvillkor (rev.2021) 

11. Information om auktorisationssystemet och administrativa villkor (Ny bilaga 2021) 

12. Kravspecifikation (rev.2021) 

13. Auktoriserat kursutbud (rev. 2021) 

14. Ersättning (rev. 2021) 

15. Personuppgiftsbiträdesavtal (Ny bilaga 2021) 

 

 

Louise Furness 

utbildningsdirektör 

 

________ 

Expedieras 

Auktorisationskansliet Täby kommun 


