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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Emil Friberg
Karin Fagéus

2020-11-26

Dnr BIN 2020-590

Bildningsnämnden

Revidering av auktorisationsvillkor kommunal
vuxenutbildning
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden reviderar auktorisationsvillkoren för kommunal
vuxenutbildning i Linköpings kommun enligt Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag från och med 2021-07-01.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att avisera
beslutade förändringar till samtliga auktoriserade utbildningsanordnare
och förnya avtalen utifrån nämndens förändrade villkor.
Ärende
I december 2019 gav bildningsnämnden utbildningsförvaltningen i uppdrag, §
190, att under 2019 utveckla ett auktorisationssystem för den kommunala
vuxenutbildningen.
Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på
auktorisationsvillkor samt förslag på vilka utbildningar/kurser som ska ingå i
auktorisationsystemet i mars 2019.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Ett auktorisationssystem innebär att utbildningsanordnare ansöker till
kommunen för att bli auktoriserade att bedriva vuxenutbildning i enlighet med
de villkor som kommunen ställt upp. Alla anordnare som kan möta
kommunens krav får teckna avtal och bli auktoriserade utförare av kommunal
vuxenutbildning. Eleverna väljer skola och utbildning i ett samlat utbud som
hanteras av Linköpings kommun.
Bildningsnämnden beslutade i mars 2019, § 25, att anta auktorisationsvillkor
för den kommunala vuxenutbildningen i extern regi. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen fick vid samma tillfälle i uppdrag att införa
auktorisationssystemet med avtalsstart från januari 2020.
Auktorisationssystemet ger nämnden möjlighet att löpande förändra innehållet
i villkoren, med ett varsel om 6 månader. Detta ger nämnden större möjligheter
att snabbare ställa om utbildningar och villkor jämfört med traditionellt
tillvägagångssätt genom LOU-upphandlingar.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har förordat att
auktorisationsvillkoren ses över årligen och att detta utgör en del av nämndens
systematiska kvalitetsarbete.
Under hösten 2020 har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen sett över
innehållet i villkoren för att tydliggöra vissa skrivelser, men även kommande
nationella förändringar av gymnasieskolans program som Skolverket meddelat.
Bildningsnämnden föreslås revidera auktorisationsvillkoren för kommunal
vuxenutbildning i Linköping samt uppdra till utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen att avisera dessa förändringar och förnya avtalen
med de auktoriserade anordnarna.
__________
Beslutsunderlag:
Revidering av auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning (dec -20).docx
Generella auktorisationsvillkor Linköpings kommun kommunal vuxenutbildning.pdf
Specifika auktorisationsvillkor Linköpings kommun kommunal vuxenutbildning.pdf
Avtal Linköpings kommun kommunal vuxenutbildning.pdf

Bakgrund
I december 2019 gav bildningsnämnden utbildningsförvaltningen i uppdrag, §
190, att under 2019 utveckla ett auktorisationssystem för den kommunala
vuxenutbildningen.
Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på
auktorisationsvillkor samt förslag på vilka utbildningar/kurser som ska ingå i
auktorisationsystemet i mars 2019.
Ett auktorisationssystem innebär att utbildningsanordnare ansöker till
kommunen för att bli auktoriserade att bedriva vuxenutbildning i enlighet med
de villkor som kommunen ställt upp. Alla anordnare som kan möta
kommunens krav får teckna avtal och bli auktoriserade utförare av kommunal
vuxenutbildning. Eleverna väljer skola och utbildning i ett samlat utbud som
hanteras av Linköpings kommun.
Bildningsnämnden beslutade i mars 2019, § 25, att anta auktorisationsvillkor
för den kommunala vuxenutbildningen i extern regi. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen fick vid samma tillfälle i uppdrag att införa
auktorisationssystemet med avtalsstart från januari 2020.
Totalt omfattar auktorisationssystemet elva externa anordnare som erbjuder
utbildning inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt
utbildning inom svenska för invandrare (sfi). Följande auktorisationsområden
ingår i systemet:
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Auktorisationsområde 1A: Svenska för invandrare (SFI), studieväg 2 och 3,
klassrum



Auktorisationsområde 2A: Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial
vuxenutbildning: kurser från
samhällsvetenskapsprogrammet/ekonomiprogrammet, klassrum/distans



Auktorisationsområde 3A: Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial
vuxenutbildning: kurser från vård- och omsorgsprogrammet, klassrum/distans



Auktorisationsområde 3B: Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial
vuxenutbildning: kurser från barn- och fritidsprogrammet, klassrum/distans



Auktorisationsområde 3C: Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial
vuxenutbildning: kurser från handels- och administrationsprogrammet,
klassrum/distans



Auktorisationsområde 3D: Gymnasial vuxenutbildning: kurser från el- och
energiprogrammet, klassrum/distans



Auktorisationsområde 3E: Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial
vuxenutbildning: kurser från hotell- och turismprogrammet, klassrum/distans

Auktorisationsvillkoren består av följande underlag:
 Generella auktorisationsvillkor innehåller ansökningsföreskrifter
samtliga generella krav som samtliga anordnare behöver möta oavsett
vilka auktorisationsområden de väljer att ansöka om auktorisation inom
 Specifika auktorisationsvillkor innehåller vilka
auktorisationsområden som anordnare kan ansöka om auktorisation
inom samt områdes- och programspecifika krav för respektive
auktorisationsområde.
 Avtalsutkastet reglerar det inbördes förhållandet mellan Linköpings
kommun och den auktoriserade anordnaren. Avtalet reglerar även
Linköpings kommuns sanktionsmöjligheter vid händelse att
leverantörer bryter mot kommunens krav.
Auktorisationssystemet ger nämnden möjlighet att löpande förändra innehållet
i villkoren, med ett varsel om 6 månader. Detta ger nämnden större möjligheter
att snabbare ställa om utbildningar och villkor jämfört med traditionellt
tillvägagångssätt genom LOU-upphandlingar.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har förordat att
auktorisationsvillkoren ses över årligen och att detta utgör en del av nämndens
systematiska kvalitetsarbete.
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Under hösten 2020 har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen sett över
innehållet i villkoren för att tydliggöra vissa skrivelser, men även kommande
nationella förändringar av gymnasieskolans program.
Förändringarna består i huvudsak av följande:


Generella villkoren – tydliggörande av rutin för hur anordnare anmäler
sitt kursutbud till kommunen.



Specifika villkoren
o Tydliggörande av skrivningar kopplat till arbetsplatsförlagt
lärande (APL) och nationella yrkespaket.
o Skolverket har aviserat förändringar av vissa av
gymnasieskolans program vad gäller inriktningar,
programfördjupningar och ämnen. De flesta av ändringarna
börjar gälla den 1 juli 2021. Förändringarna berör även
vuxenutbildningen på en gymnasial nivå. Kurslistorna för dessa
områden görs därför om i enlighet med Skolverkets
förändringar.



Avtalsutkastet – revidering av avtalets skrivningar kopplat till
underleverantörer.

De förändrade villkoren kommer att gälla från och med den 1 juli 2021 där
varje anordnare kommer att kontaktas för att ta ställning till fortsatt
auktorisation i Linköpings kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet om reviderade auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning
föranleder inga kostnader i sig.
Kommunala mål
I Allians för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2019-2022
anges följande mål under målområde medborgare:


Hög kunskap med skolor i framkant



Effektiv organisation med goda resultat

I bildningsnämndens mål för år 2020 anges:


Likvärdiga förutsättningar
Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder
likvärdiga förutsättningar för alla elever
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Kunskap & kompetens
Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens



Trygghet & inflytande
Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande
över sin utbildning

Samråd
Förankring av förändringarna i auktorisationsvillkoren har skett med de externa
utbildningsanordnarna av kommunal vuxenutbildning i Linköping.
Uppföljning och utvärdering
Auktorisationsvillkoren för kommunal vuxenutbildning ses kontinuerligt över
och är en del av nämndens systematiska kvalitetsarbete.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den XX november 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Auktoriserade utbildningsanordnare av
kommunal vuxenutbildning i Linköping
Enhetschef Centrum för
vuxenutbildning

