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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
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Utredare 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2021-12-09 

Ingående av reviderat samverkansavtal - 
avseende vuxenutbildning, KCNO 
(Kunskapscentrum Nordost)  

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ingå reviderat 

Samverkansavtal – avseende vuxenutbildning, KCNO 

(Kunskapscentrum Nordost), enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 

den 12 november 2021. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att reviderat 

Samverkansavtal – avseende vuxenutbildning, KCNO 

(Kunskapscentrum Nordost) ersätter det befintliga Samarbetsavtal 

mellan Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommuner 

för gemensam administration av vuxenutbildning – Kunskapscentrum 

Nordost, KCNO. 

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utse skolchef för 

vuxenutbildning att underteckna det reviderade samverkansavtalet.  

Sammanfattning 

En översyn av tidigare beslutat Samarbetsavtal mellan Danderyd, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommuner för gemensam administration 

av vuxenutbildning – Kunskapscentrum Nordost, KCNO har genomförts. 

Samverkansavtalet reglerar förutsättningar och villkor för kommunernas 

samverkan avseende stora delar av det ansvar en huvudman har för 

tillhandahållande av vuxenutbildning. Ärendet om reviderat samverkansavtal 

föranleder inga ekonomiska konsekvenser.  
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Ärendet 

Sedan 2003 finns en samverkan avseende frågor kring vuxenutbildning. 

Samverkan har utvecklats och förändrats under åren. Sedan år 2015 är det 

Danderyds kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad samt 

Österåkers kommun som samverkar avseende det som kallas Kunskapscentrum 

Nordost (KCNO). Sedan år 2017 finns ytterligare en samverkan som kallas Vux 

Norrort.1  

Alla kommuner ska tillhandahålla vuxenutbildning i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen (2010:800). Samverkansavtalet reglerar 

förutsättningar och villkor för kommunernas samverkan avseende stora delar av 

det ansvar en huvudman har för tillhandahållande av vuxenutbildning.  

Samverkan specificeras i samverkansavtalet under rubrik 5 Samverkans 

omfattning men kan kort sägas avse att ta det ansvar som tillkommer parterna, 

huvudmän enligt skollagen, för att administrera antagning av elever och därmed 

sammanhängande frågor, att ha en rektor som utövar rektorsansvaret samt att 

svara för studie- och yrkesvägledning. 

Samverkan i dessa frågor avser vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial 

nivå samt utbildning i svenska för invandrare. KCNO ansvarar för ansökningar 

till kommunal vuxenutbildning från medborgare bosatta i Täby kommun.  

Avtalssamverkan ingås med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) och 

innebär inte någon förändring av huvudmannaskapet för de uppgifter som avtalet 

omfattar.  

Revidering av samverkansavtal  

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. Vidare anges att vissa beslut ska delegeras till rektor.  

 Förtydliganden har också gjorts kring hur KCNO hänger samman med 

samverkansavtalet Vux Norrort.  

                                                        
1 Kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Upplands Väsby, Sollentuna, 
Sigtuna och Solna bildar tillsammans gruppen Vux Norrort och har ett gemensamt samverkansavtal 
avseende auktorisationssystem för att erbjuda kommunernas invånare vuxenutbildning. 
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 Beslutsfattande i styrgruppen har övergått från konsensus- till 

majoritetsbeslut. Täby kommun har en avgörande utslagsröst då 

majoritetsbeslut av styrgruppen inte kan nås. 

 Förtydliganden har skett kring ansvaret för hantering av brister i 

förhållande till utbildningsanordnarna. 

 Förtydliganden och tillägg har skett rörande dokument- och 

informationshantering samt personuppgiftsansvar. 

 Förtydliganden har skett avseende vad som ska återrapporteras från Täby 

kommun till övriga samverkande kommuner för att dessa ska kunna ta 

sitt övergripande ansvar. 

 Bestämmelser om arbetsmiljöansvar har förts in. 

Process och beslutsgång  

Kommunerna har löpande erhållit information om de föreslagna ändringarna i 

samverkansavtalet. Var och en av kommunerna inom KCNO behöver för egen del 

fatta beslut om att godkänna det reviderade samverkansavtalet. Avsikten är att 

samtliga samverkande kommuner ska ha fattat sina respektive beslut senast 

under december 2021. Det reviderade samverkansavtalet börjar att gälla så snart 

som samtliga samverkansparter har fattat sina respektive beslut. 

Ekonomiska överväganden 

Ärendet om reviderat samverkansavtal föranleder inga ändrade ekonomiska 

konsekvenser.  

Kostnader för antagningskansli, rektor, studie- och yrkesvägledning, 

administrativa system samt andra kostnader som kan uppstå kopplat till 

administrationen av vuxenutbildning finansieras även fortsättningsvis 

gemensamt av kommunerna. Kostnaderna fördelas mellan parterna enligt en 

fördelningsnyckel som grundar sig på respektive kommuns befolkningsunderlag 

per den 31 december två år innan budgetåret. Med budgetår avses året före det 

verksamhetsår som budgeten avser. 

Utbildningskostnaden per elev bärs även fortsättningsvis av respektive kommun. 
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Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Lennart Krantz 

Chef Täby kompetenscenter 

Bilagor 

1. Reviderat Samverkansavtal - avseende vuxenutbildning, KCNO 

(Kunskapscentrum Nordost)  

2. Delegation till rektor för KCNO  

3. Samarbetsavtal mellan Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 

Österåkers kommuner för gemensam administration av vuxenutbildning 

– Kunskapscentrum Nordost, KCNO 

Expedieras 

Rektor KCNO Peter Björk för vidare expediering till parterna 
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