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Rutin Vuxmallshantering 

Vuxmall 
Vuxmallen utgör den detaljerade planeringen av yrkesutbildning inom avtalsområdet och 

är en preliminär överenskommelse mellan förvaltningen och leverantören. Vuxmallen 

syftar till att säkerställa innehåll och upplägg för utbildningen samt hur utbildningen är 

förankrad inom branschen. 

Vuxmallens innehåll 

Blad 1 Kurser och tider 

Basinformation 

Ifylles av beställaren. Leverantören ansvarar för att kontrollera att uppgifterna är korrekta 

och återkopplar eventuella förslag på ändringar. 

Poäng och datum 

Ifylles av beställaren. Leverantören ansvarar för att kontrollera att uppgifterna är korrekta 

och återkopplar eventuella förslag på ändringar. 

Kursinformation 

Ifylles av beställaren. Leverantören ansvarar för att kontrollera att uppgifterna är korrekta 

och återkopplar eventuella förslag på ändringar. 

Blad 2 Publik utbildningsbeskrivning 

Utbildningen beskrivs för intresserade och sökande. Ifylles till störst del av beställaren. 

Leverantören ansvarar för att kontrollera att uppgifterna är korrekta, kompletterar med de 

uppgifter som saknas och återkopplar eventuella förslag på ändringar.   

Blad 3 Förkunskapskrav  

Kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen beskrivs. 

Vilka dokument som ska bifogas ansökan anges. Ifylles av beställaren. Leverantören 
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ansvarar för att kontrollera att uppgifterna är korrekta och återkopplar eventuella förslag 

på ändringar.  

Blad 4 Intern information 

Leverantörens kontaktuppgifter samt hur utbildningen är förankrad inom branschen 

anges.  Ifylles till störst del av leverantören. Beställaren kontrollerar uppgifterna och ber 

om komplettering om så behövs. 

Framtagande av vuxmall inför start av 
ansökningsperiod 
Inför varje start av ett kurspaket skapar beställare och leverantör tillsammans en ny 

vuxmall. Beställaren har fyllt i majoriteten av de uppgifter som ska finnas i vuxmallen, 

men leverantören behöver komplettera och återkoppla.  

1. Beställaren skickar ut ett förslag på vuxmall till leverantören. Beställaren har 

markerat de uppgifter som leverantören behöver kontrollera med rött.  

2. Leverantören kontrollerar uppgifterna i vuxmallen. I blad 1 Kurser och tider får 

inga ändringar göras under Basinformation, Poäng och datum samt 

Kursinformation. Leverantören ger förslag på ändringar i kommentarsfältet. I 

övriga blad markerar leverantören alla sina förslag till ändringar i rött. 

3. Leverantören skickar tillbaka vuxmallen till beställaren. Detta ska ske inom 

angivet datum från beställaren. 

4. Beställaren går igenom den inskickade vuxmallen och återkopplar alternativt för 

en dialog kring föreslagna förändringar. 

5. Beställaren skickar ut en ny och eventuellt uppdaterad version av vuxmallen till 

leverantören. 

Om en ändring av något skäl behöver göras efter att vuxmallen fastställts, måste 

beställare och leverantör föra en dialog om detta. Om det fattas ett beslut om att 

vuxmallen ska revideras, går beställare och leverantör igenom föreslagna ändringar. Efter 

beslut skickar beställaren en ny vuxmall till leverantören. 

Utveckling av kurspaketen ska inte vara knutet till vuxmallsperioderna utan behöver vara 

ett kontinuerligt arbete. Förändringar som leverantören föreslår måste signaleras i god tid.  
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Syftet med denna rutin 
Syftet med förvaltningens rutiner för utbildningsanordnare är att förtydliga arbetssätt.  

Vem omfattas av rutin 
Rutinen gäller tillsvidare för utbildningsanordnare som arbetar enligt avtal gällande 

Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling  

Koppling till andra styrande dokument 
Utbildningen ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i Skollagen (2010:800), 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen 

som kan finnas i andra författningar. Utbildningen ska genomföras i enlighet med avtal 

gällande Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling 

Stödjande dokument 
 


