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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2021-11-08 

Dnr GVN 2021/0103 

Till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Ingående av reviderat samverkansavtal avseende auktorisationssystem 

för vuxenutbildning - Vux Norrort 
 

 

Sammanfattning 
 
Samverkansavtal avseende auktorisationssystem för tillhandahållande av vuxenutbildning från 2017 

har reviderats i anslutning till reviderat auktorisationsavtal. I samverkan ingår tio kommuner i 

nordost. Revideringen medför inga ekonomiska konsekvenser jämfört med tidigare avtal. 

 

Beslutsförslag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ingå reviderat Samverkansavtal avseende 

Auktorisationssystem för tillhandahållande av vuxenutbildning daterat 2021-11-01. Genom att ingå 

reviderat samverkansavtal frånträds tidigare Samverkansavtal avseende Auktorisationssystem 

daterat 2017-03-16.  

2. Utbildningsdirektören uppdras att signera det reviderade samverkansavtalet. 

 
 

Bakgrund 
 
Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning är ett samarbete mellan 

kommuner i norra Stockholms län, så kallade Vux Norrort. Samarbetet inleddes under 2017. De 

kommuner som för närvarande ingår i samverkan är Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, 

Täby, Vallentuna, Vaxholm, Upplands Väsby och Österåker. Förutom att öka valfriheten för de 

studerande är målsättningen med auktorisationssystemet att få ett långsiktigt samarbete mellan de 

ingående kommunerna och utbildningsanordnarna (UBA). Avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § 

kommunallagen (2017:725) innebär inte någon förändring av huvudmannaskapet för de uppgifter 

som avtalet omfattar. 

 

Förvaltningens slutsatser 

 

Respektive kommun är ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt lag och förordning. 

Täby kommun föreslås även fortsättningsvis vara anställningsmyndighet för personal vid 

auktorisationskansliet. Det reviderade samverkansavtalet föranleder inga ekonomiska konsekvenser 
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jämfört med det befintliga samverkansavtalet. Kostnader för auktorisationskansliet, administrativa 

system samt andra kostnader som kan uppstå kopplat till hanteringen av auktorisationssystemet 

fördelas liksom tidigare proportionerligt utifrån antal medborgare i respektive kommun.  

Nedan  redogörs kortfattat för de delar som har förtydligats eller tillförts i det reviderade samverkansavtalet: 

 Beslutsfattande i styrgruppen har övergått från konsensus till majoritetsbeslut. Täby 

kommun har utfallsröst då majoritetsbeslut inte kan nås. 

 Vissa beslut som avser åtgärder vid brister delegeras till auktorisationsansvarig.  

 Ansvar och samverkan mellan styrgrupp, rektorsgrupp och auktorisationskansli har 

förtydligats.  

 Ansvar för hantering av brister i förhållande till utbildningsanordnare har förtydligats.  

 Förtydliganden och tillägg avseende dokument- och informationshantering samt 

personuppgiftsansvar har införts. 

 Återrapportering till kommunerna har förtydligats. 

 Bestämmelser om arbetsmiljöansvar har införts. 

 Uppsägningstiden för att utträda ur samverkansavtalet har ändrats från sex till tolv månader. 

 

Det reviderade samverkansavtalet ska börja gälla så snart som samtliga samverkansparter har fattat 

beslut om ingående av det reviderade samverkansavtalet. 

 

Bilagor 
 

1. Reviderat Samverkansavtal avseende Auktorisationssystem för vuxenutbildning,  

daterat 2021-11-01. 

2. Befintligt Samverkansavtal avseende Auktorisationssystem för vuxenutbildning  

daterat 2017-03-16. 

 

 

Louise Furness 

utbildningsdirektör    
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___________ 

Expedieras 

Auktorisationskansliet, Täby 


