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Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Datum: 2022-07-29 

Diarienummer: KS 2022/0205 

Till: Kommunfullmäktige 

 

Fastställande av utbildningsplan och 

ersättning för sammanhållen utbildning 

Sammanfattning 

Från och med den 1 augusti 2022 ska alla kommuner tillhandahålla en 

sammanhållen utbildning inom vuxenutbildningen till vissa nyanlända som har 

kort utbildningsbakgrund och inte bedöms kunna matchas till ett arbete. 

Utbildningen ska i genomsnitt omfatta 23 timmar undervisning i veckan och 

följa en lan som beslutas av hemkommunen. Österåkers kommun behöver 

därför fastställa utbildningsplan och ersättning för sammanhållen utbildning.  

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta  

 

Ersättning för sammanhållen utbildning inom kommunal vuxenutbildning för 

vissa nyanlända fastställs enligt bilaga 1, punkt 5.1 och 5.2 till detta 

tjänsteutlåtande för perioden 2022-08-01—2022-12-31.  

Bakgrund 

Arbetsförmedlingen har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser 
inom ramen för ett etableringsprogram som syftar till att underlätta och 
påskynda deras etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna kan till 
exempel omfatta samhällsorientering, vuxenutbildning, jobbsökaraktiviteter 
och arbetsträning Etableringsprogrammet omfattar 24 månader på heltid.  

Från den 1 januari 2018 omfattas vissa nyanlända med kort utbildning som inte 
bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet av så 
kallad utbildningsplikt. Det innebär att arbetsförmedlingen anvisar den 
nyanlände till utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen, främst 
svenska för invandrare. Utöver utbildningen ska den nyanlände också erbjudas 
samhällsinformation, som anordnas genom kommunen. I syfte att bättre 
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anpassa utbildningen till personer med utbildningsplikt, har regeringen ålagt 
kommunerna att från och med den 1 augusti 2022, erbjuda en sammanhållen 
utbildning för målgruppen. Den sammanhållna utbildningen ska omfatta 23 
timmar per vecka, varav 15 timmar svenska för invandrare (sfi). Övriga kurser 
omfattar orienteringskurser och kurser på främst grundläggande nivå inom det 
ordinarie kursutbudet. Förändringarna framgår av 20 kap. 3 a§, 4 a§ och 33 a 
och b §§ i skollagen (2010:800). 

Kommunerna är skyldiga att besluta om en utbildningsplan för sammanhållen 
utbildning. En utbildningsplan och tillhörande ekonomiska beräkningar har 
tagits fram av auktorisationskansliet inom Vux Norrort.  

Finansiering 
Merkostnaden för sammanhållen utbildning har beräknats till cirka 3 200 
kronor per studerande och månad. Kostnad för sfi, som ingår i den 
sammanhållna utbildningen tillkommer, men ingår i befintlig budget. För 
Österåkers kommun beräknas merkostnaden för sammanhållen utbildning 
uppgå till cirka 300 000 kronor för höstterminen 2022. Beräkningen utgår från 
att det idag finns 16 personer folkbokförda i Österåkers kommun som 
omfattas av utbildningsplikt. En uppräkning har gjorts med en elev per månad 
under hösten 2022.  

Ersättningen per kurs inom den sammanhållna utbildningen är högre än för 
motsvarande kurser i det ordinarie utbudet. Anledningen är bland annat att 
ersättningen bör möjliggöra för utförare att starta kurser med färre deltagare än 
vad som gäller inom ordinarie auktorisation. För målgruppen är det främst 
kurser på grundläggande nivå som är aktuella. I den mån enstaka gymnasiala 
kurser förekommer, till exempel inom yrkesprogram, så ersätts dessa enligt 
ordinarie prislista. Den ökade kostnaden bedöms kunna finansieras inom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram 2022. 

Ersättning för sammanhållen utbildning från 1 aug 2022 

Kurs Beteckning Sammanhållen 
utbildning 

Ordinarie 
ersättning 

Grundläggande 
orienteringskurs 

GRNORI21 80 kr/poäng 41 kr/poäng 

Grundläggande Alla kurser utom 
orienteringskurser 

126 kr/poäng 46 kr /poäng 

Gymnasial 
orienteringskurs 

KGYORI11B 80 kr/poäng 41 kr /poäng 

 

Förvaltningens slutsatser 

Styrgruppen för Vux Norrort har 2022-05-15 beslutat att godkänna 
utbildningsplan för sammanhållen utbildning (bilaga 1) samt ersättning för 
utbildningen för perioden  
2022-08-01 – 2023-12-31. 
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Respektive kommun behöver fastställa utbildningsplan och ersättning inför 
ikraftträdande av den nya lagstiftningen den 1 augusti 2022. 
Utbildningsförvaltningen har, i samråd med Vux Norrort, konstaterat att det 
finns behov av klargöranden i vissa delar av utbildningsplanen samt behov av 
viss redaktionell justering av dokumentet inför nya auktorisationsavtal. 
Utbildningsplanen (bilaga 1) kommer att revideras under hösten 2022.  
 
Nya ersättningar behöver fastställas av Kommunfullmäktige. Ersättning för 
sammanhållen utbildning enligt bilaga 1 punkt 5.1 och 5.2, skickas därför 
vidare till Kommunfullmäktige.  
 
Ersättning för sammanhållen utbildning för 2023 föreslås ingå i förslag till 
budget 2023 tillsammans med övriga pengbilagor. 

 

Tidigare beredning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-06-13 

Bilagor 

1. Bilaga 1. Utbildningsplan, en sammanhållen utbildning 

2. Protokollsutdrag, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-06-13, § 

4:6.  

 

 

 

   

Staffan Erlandsson   Peter Freme 

Kommundirektör  Kanslichef 

   

  Sara Salminen  

  Nämndsekreterare 

 

 

Expedieras 
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