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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2021-12-09 

Uppräkning av ersättningsnivåer avseende 
kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare  

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna föreslagen 

uppräkning av ersättningsnivåer avseende kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare i enlighet med Översyn - ersättningsnivåer 

avseende kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, daterad 

den 6 december 2021.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att de höjda 

ersättningsnivåerna gäller från och med den 1 januari 2022.  

Sammanfattning 

Under våren 2021 gav styrgruppen för Vux Norrort chef för Täby 

kompetenscenter i uppdrag att genomföra en jämförelse rörande Vux Norrorts 

ersättningsnivåer avseende sfi i relation till kommuner i länet som likt Vux 

Norrort använder sig av ett auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning.  

Jämförelsen visade på att Vux Norrorts ersättningsnivåer avseende sfi i 

jämförelse låg i underkant. För att närma sig ersättningsnivåerna med övriga 

auktorisationskommuner och säkerställa att Vux Norrort även fortsättningsvis 

ska vara en attraktiv samarbetspart föreslås en ökning av ersättningsnivåerna om 

cirka 11 %.  

De nya ersättningsnivåerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2022.  

Den årliga kostnaden för höjd ersättningsnivå inom verksamheten svenska för 

invandrare motsvarar 0,9 mnkr per år och är finansierad i kommunens 

verksamhetsplan. 

 

Tjänsteutlåtande 
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Ärendet 

Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning är ett 

samarbete mellan kommuner i norra Stockholms län. De kommuner som ingår i 

Vux Norrort är Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Vallentuna, 

Vaxholm, Upplands Väsby och Österåker. Förutom att öka valfriheten för de 

studerande är målsättningen med auktorisationssystemet att få ett långsiktigt 

samarbete mellan de ingående kommunerna och utbildningsanordnarna. Syftet 

är att på detta sätt i samverkan tillgodose såväl dagens behov, som att utveckla 

och att anpassa vuxenutbildningen till de behov som kommer att finnas över tid.  

Under våren 2021 gav styrgruppen för Vux Norrort chef för Täby 

kompetenscenter i uppdrag att genomföra en jämförelse rörande Vux Norrorts 

ersättningsnivåer avseende sfi i relation till kommuner i länet som likt Vux 

Norrort använder sig av ett auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning.  

Jämförelsen visade på att Vux Norrorts ersättningsnivåer avseende sfi i 

jämförelse låg i underkant (se bilaga). För att närma sig ersättningsnivåerna med 

övriga auktorisationskommuner och säkerställa att Vux Norrort även 

fortsättningsvis ska vara en attraktiv samarbetspart föreslås en ökning av 

ersättningsnivåerna om cirka 11 %.  

De nya ersättningsnivåerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2022.  

Ekonomiska överväganden 

Den årliga kostnaden för höjd ersättningsnivå inom verksamheten svenska för 

invandrare motsvarar 0,9 mnkr per år och är finansierad i kommunens 

verksamhetsplan. 

Ann-Charlotte Mann 
Chef verksamhetsstöd och utveckling 

Lennart Krantz  

Chef Täby kompetenscenter 
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Bilagor 

- Översyn - ersättningsnivåer avseende kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare 

Expedieras 

Auktorisationsansvarig, Goran Jassim för vidare expediering till Vux Norrorts 

styrgrupp.   
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