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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Utredningsenheten 

Anton Mälberg 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2022-12-08  

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, daterat den 24 oktober 2022. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att reviderat 

Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning 

med tillhörande bilagor, daterat den 24 oktober 2022, träder i kraft den 1 

januari 2023.  

Sammanfattning 

Den 1 mars 2022 trädde Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning med tillhörande bilagor i kraft. I auktorisationsavtalet regleras 

förhållandet mellan ingående kommuner och utbildningsanordnare avseende den 

vuxenutbildning som utbildningsanordnarna ska tillhandahålla, samt övriga 

åtaganden som åligger parterna. 

En översyn av Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning med tillhörande bilagor har genomförts av 

Auktorisationskansliet. Revidering har skett i auktorisationsavtalet samt i 

bilagorna för auktorisationsvillkor och kravspecifikation. Revideringen har skett i 

samråd med rektorsgruppen och godkänts av  i Styrgruppen i Vux Norrort. Fokus 

har legat på en än mer tydlig kravställning, avtalsuppföljning av det systematiska 

kvalitetsarbetet samt att skapa en lättläst och lättnavigerad text. 
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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 härefter som Kommunerna). 

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 utbildningsanordnare. Förutom 

att öka valfriheten för de studerande är målsättningen med 

auktorisationssystemet att få ett långsiktigt samarbete mellan Kommunerna och 

utbildningsanordnare. 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. 

Det gemensamma auktorisationssystemet innebär att utbildningsanordnare 

ansöker om att auktorisera sig i auktorisationssystemet. För att erhålla en 

auktorisation måste utbildningsanordnaren uppfylla ställda auktorisationsvillkor. 

Den 1 mars 2022 trädde Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning med tillhörande bilagor i kraft. I auktorisationsavtalet regleras 

förhållandet mellan Kommunerna och utbildningsanordnarna avseende den 

vuxenutbildning som de ska tillhandahålla, samt övriga åtaganden som åligger 

parterna. 

En översyn av Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning med tillhörande bilagor har genomförts av 

Auktorisationskansliet. Revidering har skett i auktorisationsavtalet samt i 

bilagorna för auktorisationsvillkor och kravspecifikation. Fokus har legat på en än 

mer tydlig kravställning, avtalsuppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet 

samt att skapa en lättläst och lättnavigerad text. Revideringen har skett i samråd 

med rektorsgruppen och godkänts av  i Styrgruppen i Vux Norrort. Föreslagna 

revideringar avseende auktorisationsavtalet och bilagor finns förtecknade i  

bilaga 1. 
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Process och beslutsgång  

Enligt punkt 10 i Samverkansavtal avseende Auktorisationssystem för 

tillhandahållande av vuxenutbildning 1 fattar Styrgruppen för Vux Norrort beslut 

som sedan utgör rekommendationer för hur respektive kommun ska fatta beslut.   

Var och en av Kommunerna behöver för egen del fatta beslut om att godkänna det 

reviderade auktorisationsavtalet med tillhörande bilagor. Avsikten är att samtliga 

samverkande kommuner ska ha fattat sina respektive beslut senast under 

december 2022.  

Ekonomiska överväganden 

Ärendet om reviderat auktorisationsavtal föranleder inga ekonomiska 

konsekvenser.  

Ann-Charlotte Mann 
Chef verksamhetsstöd och utveckling 

Lennart Krantz 

Chef Täby kompetenscenter 

  

                                                        
1 Dnr GNN 2021/39-64. 
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Bilagor 

1. Föreslagna revideringar av Auktorisationsavtal - Avseende 

tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande bilagor, daterat 

den 24 oktober 2022 

2. Reviderat Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning, daterat den 24 oktober 2022  

3. Bilaga - Information om auktorisationssystemet och administrativa villkor 

4. Reviderad bilaga – Auktorisationsvillkor 

5. Reviderad bilaga – Kravspecifikation 

6. Bilaga – Auktoriserat kursutbud 

7. Bilaga – Ersättning 

8. Bilaga – Personuppgiftsbiträdesavtal 

Expedieras 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till parterna 
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