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Kompetensnämnden 

Plats och tid       2022-02-22 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-
19:20 
 

Ledamöter 
Lars Rådén (M), ordförande  
Bernhard Huber (MP) (distans) 
Fredrik Johansson (S) (distans) 
Lars Granath (L) (distans) 
Rasmus Elfström (C) (distans) 
Rita Ghebreselassie (S) (distans)§§ 1-2 

Tjänstgörande ersättare 
Christopher Denker (M) (distans) för Andreas 
Hultberg (M)  
Michal Tomczak (KD) (distans) för Andreas 
Hulusjö (KD) 
Sophia Andersson (S) (distans) för vakans (V) 
Adam Josefsson (S) (distans) för Rita 
Ghebreselassie (S) §§ 3-8 

  

Närvarande ersättare 
Sung Mee Gundlegård (M) (distans) 
Lars Löfquist (M) (distans) 
Gabriela Tidblad (L) (distans) 
Amina Cole (MP) (distans) 
Frida Azadi (S) (distans) §§ 1- del av 2 
Adam Josefsson (S) (distans) §§ 1-2 

Övriga närvarande 
Katarina Påhlman, förvaltningschef 
Ulla Johansson, arbetsmarknadschef 
Yvonne Pettersson Svensson, enhetschef 
Annika Blücher, verksamhetschef/rektor 
vuxenutbildning 
Anna Eken, nämndsekreterare 

Utses att justera Fredrik Johansson (S) 
 

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 
längst bak i protokollet. 
 

Paragrafer §§ 1-8 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 Ordförande  
  Lars Rådén (M) 

 
 Justerare  
  Fredrik Johansson (S) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-02-23. 
Anslaget tas ner 2022-03-17. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-03-16. 
Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
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§ 1 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kompetensnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 2 
Information 
 
Kompetensnämnden tar del av information om ungdomsjobb 2021 samt om 
vuxenutbildning. 
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§ 3 
Kvalitetsrapport för vuxenutbildningen 2021 (KN/2022:3) 
 

Beslut 
Kompetensnämnden tar del av kvalitetsrapporten. 
 
Sammanfattning 
Enligt skollagen 4 kap 3§ ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp och utveckla utbildningen genom det systematiska kvalitetsarbetet. 
Uppföljningen och redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet åligger även det 
huvudmannen. I Solna stad utgörs det av den avtalsuppföljning som Solna stad 
tillsammans med övriga kommuner och auktorisationskansli genomför årligen av 
Utbildningsanordnare av vuxenutbildning inom ramen för auktorisationsavtalet med 
Vux Norrort samt en analys av den studerandeenkät som årligen samordnas i regionen 
av Storstockholm och SWECO. 
 
Enligt Vux Norrorts auktorisationsvillkor ska samtliga utbildningsanordnare årligen 
lämna en rapport där det framgår hur man arbetar med det systematiska 
kvalitetsarbetet, samt vilka mål och resultat som uppnåtts. Det innebär att 
Utbildningsanordnarna har i uppdrag att: 
 

• Upprätta en kvalitetsrapport, samt rapportera och analysera resultat och utfall i 
enlighet med anvisningar från Vux Norrort. 

• Medverka i den studerandeenkät som årligen samordnas av Storstockholm och 
SWECO. 

• I dialog med Vux Norrort följa upp och analysera dels verksamhet och kvalitet 
minst en gång per år, dels uppföljning och kontroll av ställda krav i 
auktorisationsvillkoren. 

 
Genom att resultat och effekter följs upp, analyseras och kommuniceras med 
utbildningsanordnaren, kan verksamheten, med gemensamma insatser, utvecklas och 
förbättras. 
 
Solna Stads vuxenutbildning håller i huvudsak en hög kvalitet utifrån studerandeenkät, 
betygsresultat och avbrott samt utbildningsanordnarnas rapportering vid 
avtalsuppföljningen. Resultaten av avtalsuppföljningen visar på att Solna Stads och Vux 
Norrorts vuxenutbildning sammanvägt håller en hög kvalitet. Där utbildningsanordnare 
har brister följs de upp och i de fallen har förbättringar i kvalitén setts. Här har 
kommunen en tät kontakt med anordnarna. De brister som upptäckts ska naturligtvis 
inte finnas eller fortgå, det är en utmaning att arbeta med uppföljning av anordnare då 
antalet är stort och utbudet av olika utbildningar är brett men arbetssättet kring 
avtalsuppföljning av anordnares systematiska kvalitetsarbete är förbättrat och till viss 
del effektiviserat. Det är ett område som Solna fokuserar på tillsammans med Vux 
Norrort och övriga kommuner i regionen. 
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§ 4 
Årsredovisning för kompetensnämnden 2021 (KN/2020:23) 
 

Beslut 
Kompetensnämnden tar del av årsredovisningen för 2021. 
 
Sammanfattning 
Pandemin har inneburit en fortsatt påverkan på nämndens verksamhet. Genom 
flexibilitet och anpassning har ändå en god service kunnat levereras inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Prioriterade frågor har varit att utveckla arbetssätten för att hjälpa personer, som 
socialförvaltningen har remitterat till förvaltningen, till egen försörjning. Även att 
utveckla arbetssätt för att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma i arbete har varit 
prioriterat bland annat genom verksamheten Jobbfabriken som har startat under året i 
ett samarbete med fritidsverksamheten. Hela 90 procent av de ungdomar som har fått 
hjälp av Jobbfabriken har gått vidare till jobb eller studier. Under året anordnades även 
345 sommarjobbsplatser till Solnas ungdomar i samarbete med stadens förvaltningar, 
det lokala näringslivet och föreningslivet, vilket är i paritet med tidigare år. 
 
Under pandemin har vuxenutbildning med dess 35 anordnare till stor del genomfört 
sina utbildningar digitalt. Totalt hade Solna 11 659 kursdeltagare inom 
vuxenutbildningen 2021, vilket är en ökning med 2 517 kursdeltagare jämfört med 
2020. Andelen elever med minst godkänt betyg efter avslutad kurs är hög inom Solna 
Stads vuxenutbildning och ligger på 87 procent, vilket är i nivå med föregående år. 
 
Under första halvåret har mottagandet av nyanlända varit lägre än tidigare år, vilket 
förklaras av den pågående pandemin (covid-19). Det ökade dock under andra halvåret i 
samband med att restriktionerna släpptes efter sommaren och att vaccinationstakten 
ökat i världen. Totalt har 126 personer kommit till Solna, varav 93 kvotflyktingar. Detta 
innebär att kommuntalet för 2021 överskrids, eftersom alla som var anvisade 2020 inte 
kunde komma då utan istället kom under 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om tre 
nämndmål och två uppdrag för kompetensnämnden. Två av nämndens mål har 
uppfyllts helt under året medan ett uppfylls till stor del. Båda uppdragen är slutförda 
och avrapporterade till kompetensnämnden. 
 
Kompetensnämnden visar per sista december ett överskott i jämförelse med budget på 
5,6 mkr som beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat framför allt inom 
etablering och integration samt på grund av en del vakanser under året. 
Investeringsbudgeten på 0,1 mkr har inte nyttjats under året. 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-02-22   
 SID 6 (7) 

 

 Signatur  
 
 

§ 5 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kompetensnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
Interkommunala antagningsbeslut 
 

Mottagande av elever från andra kommuner till Solna vuxenutbildning 
Beslut om mottagande av elever     220101–220214 
Beviljade   77  
Ej beviljade   38 
Beslut om mottagande av elev till SFI 
Beviljade   1 
Ej beviljade   1 
 
Beslut för Solnabor angående studier i annan kommun 
Ansökningar till gymnasial vuxenutbildning 220101–220214 
Beviljade             14 
Ej beviljade   19 
Ansökningar till SFI/SFX 
Beviljade         16 
Ej beviljade          13 
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§ 6 
Meddelande (KN/2022:2) 
 
Kompetensnämnden tar del av utsänt meddelande om attestförteckning 2022 för 
förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
 
 
 
 
 

§ 7 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
 
 
 
 
 

§ 8 
Godkännande av digitalt deltagande 
 
Ordförande ställer frågan om alla är tillfreds med det digitala deltagandet vid 
sammanträdet. 
 
Kompetensnämnden godkänner det digitala deltagandet vid sammanträdet. 
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