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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Johan Fridell 

Anton Mälberg 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2022-12-08 

Uppräkning av ersättningsnivå för kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå  

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna uppräkning av 

ersättningsnivåer inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande 

nivå i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande, daterat den 20 oktober 

2022.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att uppräknade 

ersättningsnivåer enligt punkten 1 gäller från och med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning är ett 

samarbete mellan tio kommuner i norra Stockholms län. Kommunerna i Vux 

Norrort erbjuder kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial 

nivå samt svenska för invandrare. Varje utbildningsform har ett gemensamt 

avtalat pris. Behov har uppstått att se över ersättningsnivån avseende 

vuxenutbildning på grundläggande nivå (grundvux). 

En jämförelse mellan Vux Norrorts ersättningsnivå avseende grundvux och 

ersättningsnivåer i andra kommuner i Stockholms län visar att Vux Norrorts 

ersättningsnivå är relativt låg.  

I syfte att vara en attraktiv samarbetspart föreslår styrgruppen för Vux Norrort en 

uppräkning av ersättningen med 2,2 procent från och med den 1 januari 2023. 

Beslutet medför årliga kostnader för Täby kommun motsvarande 0,1 mnkr per år 

och finansieras inom nämndens befintliga budgetram.  

 

Tjänsteutlåtande 

2022-10-20 

Dnr GNN 2022/100-04  
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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.  

I enlighet med 20 kap. 3 § skollagen (2010:800) erbjuder kommunerna i Vux 

Norrort kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt 

svenska för invandrare. Varje utbildningsform har ett gemensamt avtalat pris. 1 

Under våren 2022 gav styrgruppen för Vux Norrort chefen för Täby 

kompetenscenter i uppdrag att genomföra en jämförelse mellan Vux Norrorts 

ersättningsnivå avseende kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

(grundvux) och ersättningsnivåer i andra kommuner i Stockholms län som 

använder sig av ett auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning.  

Jämförelsen visade att Vux Norrorts ersättningsnivå är relativt låg jämfört med 

ersättningsnivåerna i Stockholms län (se bilaga). För att närma sig 

ersättningsnivåerna i övriga kommuner i länet med auktorisationssystem och 

säkerställa att Vux Norrort även fortsättningsvis ska vara en attraktiv 

samarbetspart föreslår styrgruppen en uppräkning av ersättningen med 2,2 

procent. Förslaget har baserats på 2,46 procents uppräkning enligt skolindex för 

år 2022 (SKOLFS 2021:63). Enligt bilaga 5 till auktorisationsavtalet utgör 

skolindex maxtak för uppräkningar av ersättningsnivån.  

Ersättningsnivåer för vuxenutbildning på gymnasial nivå och svenska för 

invandrare förblir oförändrade. För svenska för invandrare pågår ett arbete som 

syftar till att se över ersättningsmodell samt ersättningsnivåer för år 2024. 

Kommunerna inom Vux Norrort ska besluta om en eventuell justering av 

ersättningsnivå för grundvux inför nästa budgetår. Kommunernas beslut att 

godkänna uppräkningen av ersättningsnivå för grundvux ska vara fattade före 

den 15 december.    

                                                        
1 Auktorisationsavtal Vuxenutbildning Vux Norrort, bilaga 5 - Ersättning (dnr GNN 2021/36-64). 
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Ärendegången innebär att förslaget om uppräkning av ersättningsnivå adresseras 

enligt den rutin som gäller vid beslut i Vux Norrorts styrgrupp. Kommunerna 

fattar beslut enligt sin gällande delegationsordning.  

Kommunerna ombeds att meddela sina ställningstaganden genom att sända in 

protokollsutdrag eller annan besluthandling till Vux Norrorts styrgrupp.  

Den nya ersättningsnivån ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet att höja ersättningsnivåerna med 2,2 procent medför årliga kostnader för 

Täby kommun motsvarande 0,1 mnkr per år och finansieras inom nämndens 

befintliga budgetram.  

Ann-Charlotte Mann 
Chef verksamhetsstöd och utveckling 

Lennart Krantz 

Chef Täby kompetenscenter 

Bilagor 

- Översyn av ersättningsnivåer inom kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå, daterad den 20 oktober 2022 

Expedieras 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till Vux Norrorts 

styrgrupp   

Controller Johan Fridell 
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