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Överenskommelse avseende fortsatt auktorisation för
vuxenutbildning i Linköpings kommun
Linköpings kommun har under våren 2022 gjort en omfattande granskning av
MoA Lärcentrums verksamhet. Av granskningen har ett flertal brister
framkommit, vilka har sammanställts i en rapport som överlämnats till MoA
Lärcentrum.
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Kommunen har, den 11 mars 2022, skriftligen varnat MoA Lärcentrum för
allvarliga brister i administrationen och som en följd av detta stoppat
antagningen till samtliga kurser vid MoA Lärcentrum. En genomgående
beskrivning av vilka brister avtalsuppföljningen påvisat framgår av till denna
överenskommelse bifogad rapport. MoA Lärcentrum har inte inkommit med ett
underlag som visar att åtgärder har vidtagits i tillräcklig utsträckning för att
rätta bristerna.
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Löpande under våren har samtal förts med MoA Lärcentrum, i syfte att komma
tillrätta med bristerna och säkerställa en tillräckligt god avtalsefterlevnad för att
kommunen återigen ska kunna öppna upp för antagning av elever. Mot
bakgrund av detta har denna överenskommelse tagits fram.

Överenskommelsens innehåll

U

Denna överenskommelse kompletterar avtal avseende kommunal
vuxenutbildning i Linköpings kommun, avtalet benämns Kommunal
vuxenutbildning i Linköpings kommun – auktorisation. Avtalet fortsätter i sin
helhet att gälla med nedan angiven komplettering och begränsning.
Överenskommelsen innebär att MoA Lärcentrum, mot vissa nedan angivna
villkor samt med nedan angivna begränsningar, ges möjlighet att återigen
öppna upp för antagning till kurser vid MoA Lärcentrum, samt bedriva
utbildning för antagna elever med utbildningsstart hösten 2022.
MoA Lärcentrum ska omgående rätta de brister som framkommit av rapporten
som kommunen har delgivit MoA Lärcentrum. Vidare ska MoA Lärcentrum
rapportera hur bristerna har rättats samt vilka åtgärder som vidtagits för att
bristerna inte ska återkomma. Under höstterminen 2022 ska Moa Lärcentrum
kontinuerligt, med den frekvens som kommunen begär, redovisa hur det
säkerställs att tidigare konstaterade brister inte finns kvar eller återkommer
samt hur resultatet av vidtagna åtgärder följs upp. Denna redovisning kan, om
parterna så överenskommer, ske genom ifyllande av gemensamt framtagen
mall.
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I händelse av att någon av bristerna som nu rapporterats, på nytt påvisas
under hösten 2022, och detta inte sker i ringa omfattning, är parterna eniga
om att kommunen har rätt att, utan föregående varning, omgående säga upp
avtalet. Uppsägningen grundar sig i huvudavtalets punkt 9.2, vilken anger att
Leverantören inte har vidtagit rättelse enligt punkt 9.1.
I det fall nya brister uppkommer ska kommunen följa den i avtalet angivna
sanktionstrappan, se punkt 9.1 i huvudavtalet.
I enlighet med denna överenskommelse och genom nämndens beslut upphör
MoA Lärcentrums auktorisation avseende auktorisationsområde 1A, Svenska
för Invandrare.
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Linköping den xx juni 2022

______________________

Åsa Ridne
Linköpings kommun

Jens Porsgaard
Moa Lärcentrum
Forsman och Nydahl Aktiebolag
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