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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2021-11-09 

Dnr GVN 2021/0104 

Till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Ingående av reviderat samverkansavtal avseende myndighetsuppgifter 

inom vuxenutbildning, KCNO (Kunskapscentrum Nordost) 
 

 

Sammanfattning 
 

Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker samverkar inom Kunskapscentrum Nordost 

(KCNO) avseende myndighetsuppgifter inom vuxenutbildning. Tidigare samverkansavtal från 2017 

har reviderats i anslutning till revidering av auktorisationsavtal och samverkansavtal för auktorisation 

inom Vux Norrort. Revideringen medför inga ekonomiska konsekvenser jämfört med tidigare avtal.   

 

Beslutsförslag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 

1. Reviderat samverkansavtal för KCNO (Kunskapscentrum Nordost) daterat 2021-11-09 

godkänns. 

2. Reviderat samverkansavtal för KCNO daterat 2021-11-09 gäller från och med 2022-01-01.   

3. Utbildningsdirektören uppdras att signera reviderat samverkansavtal för KCNO daterat 

2021-11-09. 

 

Bakgrund 
 

Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker samverkar sedan 2015 avseende ett 

gemensamt kansli för myndighetsuppgifter och administration inom vuxenutbildningen, KCNO 

(Kunskapscenter Nordost). Det gemensamma kansliet administrerar antagning av elever och därmed 

sammanhängande frågor, utövar rektorsansvaret enligt skollagen samt svarar för studie- och 

yrkesvägledning för de samverkande kommunernas räkning. Täby kommun har arbetsgivaransvar 

för personalen. Varje kommun har ett bibehållet huvudmannaansvar.  

 

Förvaltningens slutsatser 

Avtalet i dess helhet har setts över, nedan redogörs för de delar som har förtydligats eller tillförts: 

 Förtydligande genom att beskriva hur beslut som rör samverkan ska fattas. Beslutsfattande i 

styrgruppen har övergått från konsensus- till majoritetsbeslut. Täby kommun har en 

avgörande utfallsröst då majoritetsbeslut av styrgruppen inte kan nås. 
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 Vidare anges att vissa beslut ska delegeras till rektor.  

 Förtydliganden har också gjorts kring hur samverkan KCNO hänger samman med 

samverkansavtalet för auktorisation inom Vux Norrort. 

 Förtydliganden och tillägg har skett rörande dokument- och informationshantering samt 

personuppgiftsansvar. 

 Förtydliganden har skett avseende vad som ska återrapporteras till samverkande kommuner. 

 
Avsikten är att samtliga samverkande kommuner ska ha fattat sina respektive beslut senast under 

december 2021. Det reviderade samverkansavtalet börjar gälla så snart som samtliga 

samverkansparter har fattat sina respektive beslut. 

 

Bilagor 

 

1. Befintligt samverkansavtal inom KCNO (2017) 

2. Reviderat samverkansavtal inom KCNO daterat 2021-11- 09 

3. Delegation till rektor inom KCNO. 
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utbildningsdirektör 
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