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Godkännande av reviderat Auktorisationsavtal - 
Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna reviderat 

Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning 

med tillhörande bilagor, daterade den 1 november 2021. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att reviderat 

Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning 

med tillhörande bilagor, daterade den 1 november 2021 träder i kraft den 

1 mars 2022.  

Sammanfattning 

Den 11 december 2019, § 105, gav gymnasie- och näringslivsnämnden 

utbildningschef i uppdrag att utreda hur Auktorisationsavtal - Avseende 

tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande bilagor kunde utvecklas 

för att ytterligare stärka kvalitetsuppföljningen hos de auktoriserade 

utbildningsanordnarna (UBA).   

En översyn av tidigare beslutat auktorisationsavtal med tillhörande bilagor har 

genomförts. Revideringen har bland annat lett till att de delar som reglerar 

kravställning på UBA samt de delar som beskriver UBA:s systematiska 

kvalitetsarbete har förtydligats. Genom revideringen säkerställs även att samtliga 

dokument är samstämmiga och tillämpbara. Ärendet om reviderat 

auktorisationsavtal föranleder inga ekonomiska konsekvenser.  
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Ärendet 

Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning är ett 

samarbete mellan kommuner i norra Stockholms län. De kommuner som ingår i 

Vux Norrort är Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Vallentuna, 

Vaxholm, Upplands Väsby och Österåker, omnämns framöver som Kommunerna. 

Förutom att öka valfriheten för de studerande är målsättningen med 

auktorisationssystemet att få ett långsiktigt samarbete mellan Kommunerna och 

UBA. Syftet är att på detta sätt i samverkan tillgodose såväl dagens behov, som att 

utveckla och anpassa vuxenutbildningen till de behov som kommer att finnas 

över tid. Samverkan handlar om att tillhandahålla vuxenutbildning på 

grundläggande och gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare via 

ett auktorisationssystem där elever själva får välja UBA.  

Ett auktorisationssystem, beroende på hur det är utformat i det enskilda fallet, är 

ett alternativ till offentlig upphandling. Auktorisationssystem faller utanför 

upphandlingslagarnas tillämpningsområde eftersom den upphandlande 

myndigheten inte gör ett urval av leverantörerna. Ett auktorisationssystem måste 

därför vara ett system där alla leverantörer som uppfyller de uppställda kraven 

kan ansluta sig samt att eleverna själva får välja bland de anslutna 

leverantörerna.  

Det gemensamma auktorisationssystemet innebär att UBA, vilka erbjuder 

vuxenutbildning till Kommunerna, ansöker om att auktorisera sig i 

auktorisationssystemet. För att erhålla en auktorisation måste UBA uppfylla 

ställda auktorisationsvillkor. I auktorisationsavtalet regleras förhållandet mellan 

Kommunerna och UBA avseende den vuxenutbildning som de ska tillhandahålla, 

samt övriga åtaganden som åligger parterna. 

Den 11 december 2019, § 105, gav gymnasie- och näringslivsnämnden 

utbildningschef i uppdrag att utreda hur Auktorisationsavtal - Avseende 

tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande bilagor kunde utvecklas 

för att ytterligare stärka kvalitetsuppföljningen hos UBA.  

Uppdraget har vidgats och innefattar även revidering av dokumentet 

Samverkansavtal avseende Auktorisationssystem vilket reglerar förutsättningar 

och villkor för Kommunernas samverkan avseende auktorisationssystemet och 

den genom systemet erbjudna vuxenutbildningen. Ärendet redovisas i ett separat 

ärende (dnr GNN 2021/39-64). Genom dessa revideringar säkerställs att samtliga 

dokument är samstämmiga och tillämpbara. 
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En omfattande revidering av Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande 

av vuxenutbildning har genomförts. Fokus har legat på en än mer tydlig 

kravställning, avtalsuppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet samt att 

skapa en lättläst och lättnavigerad text.  Därutöver har ett stort fokus legat på att 

skapa en sammansatt avtalstext med färre bilagor. Tabellen nedan visar 

föreslagna revideringar avseende samtliga bilagor. 

Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 
vuxenutbildning - tillhörande bilagor 

Innan revidering   Efter revidering  

- Bilaga - Information om 

auktorisationssystemet och 

administrativa villkor 

Kommentar: Ny bilaga vilken beskriver 

formkrav och administrativa villkor för 

auktorisationsförfarandet. 

Auktorisationsvillkor  

De villkor som UBA måste uppfylla för att 
godkännas som UBA i 
Auktorisationssystemet. 

Bilaga - Auktorisationsvillkor  

Kommentar: Auktorisationsvillkoren, de villkor 

som UBA måste uppfylla för att godkännas som 

UBA i Auktorisationssystemet, har skärpts. 

Exempelvis har krav på referenser från tidigare 

erfarenhet av vuxenutbildning tillkommit samt 

krav på erforderlig personal i form av rektor och 

lärare för tilltänkt undervisning.  

Specifikation, Bilaga 1  Bilaga - Kravspecifikation 

Kommentar: Bilaga 1, 2a, 3 och 4 ersätts av en 

bilaga: Kravspecifikation. I dokumentet 

framgår vad som ska uppfyllas för att UBA ska 

kunna erbjuda undervisning och uppdaterade 

krav på tjänst.  

Dokumenten har genomgått en omfattande 

revidering och uppdaterats i syfte att förtydliga 

tolkning och tillämpning av avtalet samt 

uppdaterat krav på tjänst. 

Utbildningsområden, Bilaga 2a  

Allmänna villkor för kurser, 

kursstart mm, Bilaga 3  

Ansvarsfördelning vid delegerad 

betygsrätt, Bilaga 4 
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I syfte att stärka den löpande 

avtalsuppföljningen har kravställningen för att 

en UBA ska erhålla och bibehålla sin 

auktorisation förtydligats.  

Därutöver har de delar som beskriver UBA:s 

systematiska kvalitetsarbete förtydligats.  

Således ges ytterligare verktyg för en stärkt 

avtalsuppföljning i form av nya, konkreta 

tidsramar och rutiner gällande åtgärder vid 

brister samt en mer tydlig skrivning gällande 

åtgärder vid brister samt vite. 

Total auktorisation, Bilaga 2  

Specifik bilaga för varje leverantör med vilka 

utbildningar som leverantören är 

auktoriserad för inom Vux Norrort (intern 

avtalshandling för auktorisationskansliet1).  

Bilaga - Auktoriserat kursutbud  

Kommentar: Nytt namn och visuell uppdatering 

för enklare hantering och navigering.  

Ersättning, Bilaga 5 

Bilaga som berör ersättningsnivå och 

ersättningsmodell. 

Bilaga - Ersättning 

Kommentar: Nya ersättningsnivåer för sfi har 

införts (baserat på tidigare beslut av 

Kommunerna i respektive berörd nämnd). 

Därutöver har ny ersättningsmodell och 

beskrivning av eventuell årlig revidering av 

ersättningsnivåerna förts in. 

- Bilaga – Personuppgiftsbiträdesavtal  

Kommentar: Ny bilaga vilken signeras separat 

med varje ny UBA. 

Process och beslutsgång  

Kommunerna har löpande erhållit information om de föreslagna ändringarna i 

auktorisationsdokumenten. Var och en av Kommunerna behöver för egen del 

                                                        
1 Därför biläggs ej denna bilaga. 
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fatta beslut om att godkänna det reviderade auktorisationsavtalet med 

tillhörande bilagor.  

Ekonomiska överväganden 

Ärendet om reviderat auktorisationsavtal föranleder inga ekonomiska 

konsekvenser.  

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Lennart Krantz 

Avdelningschef Täby kompetenscenter  

Bilagor 

1. Reviderat Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning, daterad den 1 november 2021  

2. Reviderad bilaga - Information om auktorisationssystemet och 

administrativa villkor 

3. Reviderad bilaga – Auktorisationsvillkor 

4. Reviderad bilaga – Kravspecifikation 

5. Reviderad bilaga – Ersättning 

6. Reviderad bilaga – Personuppgiftsbiträdesavtal 

7. Nuvarande Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning med tillhörande bilagor  

Expedieras 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till parterna 
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