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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2021-11-09 

Dnr GVN 2021/0105 

Till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Revidering av delegation avseende vuxenutbildning  
 

 

Sammanfattning 
Revidering av samverkansavtal avseende auktorisation inom vuxenutbildning (Vux Norrort) och 
samverkansavtal inom KCNO (Kunskapscentrum Nordost) innebär tillägg i Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning avseende vuxenutbildning. 
  

Beslutsförslag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
Revidering av delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN 2020/0046) 
avseende vuxenutbildning godkänns i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.  
 

Bakgrund 
I anslutning till revideringen av samverkansavtal avseende auktorisation inom vuxenutbildning inom 
Vux Norrort och samverkansavtal inom KCNO (Kunskapscentrum Nordost) har behovet av tillägg 
i respektive kommuns delegationsordning uppkommit. Dels tillförs delegation för åtgärder vid 
brister inom ramen för auktorisationsavtalet och dels delegation till rektor inom KCNO. Syftet är att 
delegation inom ramen för samverkansavtalen ska vara likalydande i de samverkande kommunerna.  
 

Förvaltningens slutsatser 
I nedanstående tabell framgår nuvarande lydelse under punkt 4. Kommunal vuxenutbildning i 
delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (dnr. 2020/0046) samt ny lydelse 
under samma rubrik.  
 
I samverkansavtal avseende KCNO (GVN 2021/0104) anges att vissa beslut ska delegeras till rektor. 
För Österåkers del innebär det två tillägg i delegationsordningen. Se Ny lydelse punkt 4.4 och 4.5.  
 
I reviderat samverkansavtal avseende auktorisation inom vuxenutbildning (GVN 2021/0103), anges 
att kommunerna ska delegera åtgärder vid brister till auktorisationsansvarig vid auktorisationskansliet 
samt till kommunens representant i styrgruppen. Se Ny lydelse punkt 4.9 och 4.10.  
 
Avsnittet om Kommunal vuxenutbildning i delegationsordningen har fått en ny struktur. Förutom 
tilläggen kvarstår tidigare delegation i enlighet med gällande delegationsordning.  
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4. Kommunal vuxenutbildning  
 
Nuvarande lydelse  
 

Nr Ärende Delegat Lagrum 

4.1 Mottagande i kommunal vuxenutbildning 

på grundläggande nivå, gymnasial nivå och 

svenska för invandrare. 

Rektor KCNO 20 kap 13,14, 22, 33 §§ 

4.2 Yttrande om interkommunal ersättning 

(undantaget särskild utbildning för vuxna). 

Rektor KCNO 20 kap 15,21 §§ 

4.3 Beslut att ansöka eller avstå från att ansöka 

om statsbidrag inom kommunal 

vuxenutbildning. 

Rektor KCNO I samråd med styrgruppen 

KCNO 

4.4 Beslut om behörighet för yngre elev att tas 

emot till kommunal vuxenutbildning 

(”dispens”). 

Utv chef 3 kap 2 §  

Förordning vux. 

4.5 Yttrande angående mottagande i särskild 

utbildning för vuxna i annan kommun. 

Handl. Särskilt stöd 20 kap 14,21 §§ 

4.6 Fastställa beslut om avstängning av 

studerande. Upphörande av utbildning, på 

nytt bereda utbildning 

Rektor KCNO 5 kap 17,19 §§  

20 kap 9 § 

 
Ny lydelse ( tillägg har markerats) 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum 

4.1 Avstängning från utbildning Rektor KCNO 5 kap 17-20 §§  
Skollagen (2010:800) 

4.2 Beslut att utbildningen på en kurs ska upphöra 
samt på nytt erbjuda utbildning 

Rektor KCNO 20 kap 9§  
Skollagen (2010:800) 

4.3 Mottagande till utbildning , yttrande ang. 
åtagande om interkommunal ersättning. 
(undantaget särskild utb. för vuxna) 

Rektor KCNO 20 kap. 13-14 §§, 21-22 
§§, 33 §  
Skollagen (2010:800) 

4.4  Behörighet och  ersättning för sfi vid folkhögskola. Rektor KCNO 24 kap. 14-15 §§ Skollagen 
(2010:800) 

4.5 

 

Yttrande vid överklagan av beslut delegerade till rektor 
vid KCNO.  

Rektor KCNO 28 kap. 5 §3 12 § 9-11,  
18 § Skollagen (2010:800) 

4.6 Beslut att ansöka eller avstå från att ansöka om 
statsbidrag inom kommunal vuxenutbildning. 

Rektor KCNO I samråd med styrgruppen 
KCNO 



 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 3 av 3 

4.7 Beslut om behörighet för yngre elev att tas 
emot till kommunal vuxenutbildning 
(”dispens”). 

Utv chef 3 kap 2 §  
Förordning vux. 
(2011:1108) 

4.8 Yttrande angående mottagande i särskild 

utbildning för vuxna i annan kommun. 

Handl. Särskilt stöd 20 kap 14,21 §§  

Skollagen (2010:800) 

4.9 Begäran om rättelse, krav på handlingsplan, utfärdande 

av varning inom ramen för auktorisationsavtalet.  

Auktorisationsansvarig Samverkansavtal 

auktorisation  

(GVN 2021/0103) 

4.10 Antagningsstopp, vitesföreläggande, uppsägning och 

hävning av avtal inom ramen för auktorisationsavtalet. 

Utb. Dir.  Samverkansavtal 

auktorisation  

(GVN 2021/0103) 

 

 

 

 

 

Louise Furness  Kerstin Johansen 

utbildningsdirektör  sakkunnig 

 

 

___________ 

Expedieras 


