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Utbildningsplan och ersättning - en 
sammanhållen utbildning för nyanlända elever 
med utbildningsplikt  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa Utbildningsplan - en 

sammanhållen utbildning, daterad den 16 maj 2022, för perioden 1 augusti 2022 

till och med 31 december 2023. 

Sammanfattning 

Från och med  1 augusti 2022 ska alla kommuner inom vuxenutbildningen 

tillhandahålla en sammanhållen utbildning till nyanlända som tar del av insatser 

inom etableringsprogrammet (så kallad utbildningsplikt). Utbildningen riktar sig 

till vuxna elever, folkbokförda i kommunen, som saknar grundläggande 

kunskaper i svenska språket och har mycket kort eller ingen studiebakgrund. 

Utbildningen ska ges i strukturerad form och ge deltagarna sådana kunskaper 

som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 

arbetsmarknaden. Utbildningen ska i genomsnitt omfatta 23 timmars 

undervisning i veckan och följa en plan som beslutas av hemkommunen. 

Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, organisation 

och huvudsakliga innehåll. Förändringarna framgår av 20 kap. 3 a §, 4 a §, 33 a 

och b §§ i skollagen som träder ikraft från den 1 augusti 2022. 

Nämnden behöver därför fastställa en utbildningsplan och ersättning för en 

sammanhållen utbildning inom kommunal vuxenutbildning. 
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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 och omnämns framöver som 

Kommunerna. Förutom att öka valfriheten för de studerande är målsättningen 

med auktorisationssystemet att få ett långsiktigt samarbete mellan Kommunerna 

och utbildningsanordnarna. Syftet är att på detta sätt i samverkan tillgodose såväl 

dagens behov, som att utveckla och anpassa vuxenutbildningen till de behov som 

kommer att finnas över tid.  

Från och med 1 augusti 2022 ska alla kommuner inom vuxenutbildningen 

tillhandahålla en sammanhållen utbildning till nyanlända som tar del av 

etableringsinsatser (så kallad utbildningsplikt). Utbildningen riktar sig till vuxna 

elever, folkbokförda i kommunen, som saknar grundläggande kunskaper i 

svenska språket och har mycket kort eller ingen studiebakgrund. Utbildningen 

ska ges i strukturerad form och ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver 

för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen 

ska i genomsnitt omfatta 23 timmars undervisning i veckan och följa en plan som 

beslutas av hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om 

utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.  Förändringarna 

framgår av 20 kap. 3 a §, 4 a §, 33 a och b §§ i skollagen som träder ikraft från den 

1 augusti 2022. 

Mot bakgrund av de nya lagkraven behöver en utbildningsplan samt ersättning 

fastställas.  

Process och beslutsgång  

Mot bakgrund av att det är flera samverkande kommuner inom Vux Norrort har 

utbildningsplanen och tillhörande ekonomiska beräkningar tagits fram 

gemensamt. Var och en av de samverkande kommunerna behöver för egen del 

fatta beslut om att godkänna utbildningsplanen samt ersättningsnivå.  Avsikten 

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

1 augusti 2022. Den föreslagna utbildningsplanen med tillhörande ekonomiska 

underlaget ska börja gälla så snart som samtliga samverkansparter har fattat sina 

respektive beslut. 
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Ekonomiska överväganden 

Kommunens merkostnad för att genomföra utbildningen har beräknats utifrån 

ett antaget deltagande på 20 elever per år. Den årliga kostnaden beräknas till 

cirka 700 tkr per år. Kostnaden för 2022 beräknas uppgå till ca 300 tkr och har 

bedömts kunna finansieras inom nuvarande budgetram för 2022 och 2023. 

Kostnad för utbildningsformen svenska för invandrare innebär ingen merkostnad 

för kommunen eftersom målgruppen redan läser svenska för invandrare.  

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Lennart Krantz 

Chef Täby kompetenscenter 

Bilagor 

– Utbildningsplan - en sammanhållen utbildning, daterad den 16 maj 2022 

Expedieras 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till parterna 
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