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Kompetensnämnden 

Plats och tid  2022-12-01     Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:10 
 
Ledamöter 
Lars Rådén (M), ordförande 
Bernhard Huber (MP) 
Fredrik Johansson (S) 
Andreas Hultberg (M) 
Lars Granath (L) 
Rasmus Elfström (C) 
Rita Ghebreselassie (S) 
Leif Åsbrink López (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Christopher Denker (M) för Andreas Hulusjö 
(KD) 
 

  

Närvarande ersättare 
Sung Mee Gundlegård (M) 
Lars Löfquist (M) 
Gabriela Tidblad (L) 
Amina Cole (MP) 
Sophia Andersson (S) 
Frida Azadi (S) 
Adam Josefsson (S) 

Övriga närvarande 
Katarina Påhlman, förvaltningschef 
Anna Eken, nämndsekreterare 

 
Utses att justera Fredrik Johansson (S) 

 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
 

Paragrafer §§ 25-31 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 Ordförande  
  Lars Rådén (M) 

 
 Justerare  
  Fredrik Johansson (S) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-12-02. 
Anslaget tas ner 2022-12-27. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2022-12-23. 
Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
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§ 25 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kompetensnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 26 
Kompetensnämndens sammanträdesdagar 2023 
(KN/2022:18) 
 

Beslut 
Kompetensnämnden fastställer följande sammanträdesdagar under 2023, med start kl. 
18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan. 
 
Våren   Hösten 
21 februari 12 september 
28 mars 17 oktober 
30 maj 6 december (onsdag) 

 
Sammanfattning 
Kompetensnämndens sammanträdesdagar ska fastställas för år 2023. I förslaget har 
hänsyn tagits till helgdagar, andra nämnders sammanträden, tillgång till lokal samt när 
beslut om ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter samt 
verksamhetsplan och budget) ska fattas. Kompetensnämndens sammanträden hålls 
vanligtvis på tisdagar. 
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§ 27 
Godkännande av reviderat Auktorisationsavtal - Avseende 
tillhandahållande av vuxenutbildning (KN/2021:24) 
 

Beslut 
Kompetensnämnden godkänner reviderat Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 
vuxenutbildning med tillhörande bilagor, daterat den 24 oktober 2022. 
 
Kompetensnämnden beslutar att reviderat Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande 
av vuxenutbildning med tillhörande bilagor, daterat den 24 oktober 2022, träder i kraft den 
1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
Den 1 mars 2022 trädde reviderat Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 
vuxenutbildning med tillhörande bilagor i kraft. I auktorisationsavtalet regleras 
förhållandet mellan ingående kommuner och utbildningsanordnare avseende den 
vuxenutbildning som utbildningsanordnarna ska tillhandahålla, samt övriga åtaganden 
som åligger parterna. 
 
En revidering av auktorisationsavtal med tillhörande bilagor har genomförts av 
Auktorisationskansliet i samråd med rektorsgruppen och godkänts av styrgruppen i 
Vux Norrort. Fokus har legat på en än mer tydlig kravställning, avtalsuppföljning av det 
systematiska kvalitetsarbetet samt att skapa en lättläst och lättnavigerad text. 
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§ 28 
Uppräkning av ersättningsnivå för kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå (KN/2022:19) 
 

Beslut 
Kompetensnämnden godkänner uppräkning av ersättningsnivåer inom kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga Översyn 
av ersättningsnivåer inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, daterad 
den 20 oktober 2022. 
 
Kompetensnämnden beslutar att uppräknade ersättningsnivåer 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 Solna stad motsvarande 0,1 mnkr per år och finansieras 
inom nämndens befintliga budgetram. 
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§ 29 
Anmälan av delegationsbeslut (KN/2022:4) 
 
Kompetensnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 

Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning 
KNd/2022 § 2 2022-10-25 KN/2022:4 Godkännande av tilldelningsbeslut i 

upphandling av tjänster för 
samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare 

 
Interkommunala antagningsbeslut 
 

Mottagande av elever från andra kommuner till Solna vuxenutbildning 
Beslut om mottagande av elever     220101-221123 
Beviljade   420 
Ej beviljade   319 
Beslut om mottagande av elev till SFI 
Beviljade   5 
Ej beviljade   5 
 
Beslut för Solnabor angående studier i annan kommun 
Ansökningar till gymnasial vuxenutbildning 220101-221123 
Beviljade             76 
Ej beviljade   76 
Ansökningar till SFI/SFX 
Beviljade        112 
Ej beviljade         79 
 
Underlagen för beslut i de olika delarna samt per individ finns samlat i särskild ordning 
i pärmar som förvaras på vuxenutbildningen och som finns tillgänglig för 
nämndledamöterna att ta del av innan aktuell nämnd. 
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§ 30 
Meddelanden 
 
Kompetensnämnden tar del av utsända meddelanden. 
 
 
 
 
 

§ 31 
Övrigt 
 
Ordförande, samt 2:e vice ordförande, tackar nämnden och förvaltningen för ett gott 
samarbete under mandatperioden. 
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