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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Dilan Demircioglu 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-10-20   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN400 615 

 

 

 

Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2023 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer interkommunal ersättning inom kommunal 
vuxenutbildning år 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förbundsstyrelsen beslutade den 30 september 2022 att rekommendera 
medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen (GR) 2023 enligt förslag på prislista daterad den 12 april 
2022. Förslaget till interkommunal ersättning avser de kurser inom 
kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet 
för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. Principen 
gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen 
utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial 
nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för 
invandrare.  
  
Under perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31 tillämpas ett enhetspris 
på 55 kronor per poäng för både grundläggande kurser och för teoretiska 
gymnasiala kurser och det föreslås vara oförändrat för 2023. Enhetspriset 
föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning 
och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser såväl som 
teoretiska gymnasiala kurser. För grundläggande och gymnasiala 
distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris på 36 kronor per poäng. För 
gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås att 
bilaterala förhandlingar tillämpas. Gällande utbildning i svenska för 
invandrare föreslås ersättningen vara oförändrad i jämförelse med år 2022. 
 
Vuxenutbildningsnätverket inom GR har ställt sig bakom förslaget. 
Förvaltningen bedömer att priserna för interkommunal vuxenutbildning 
ryms inom budget. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 20 oktober 2022  
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 Tjänsteskrivelse från GR, inklusive förslag på prislista för 
interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2023. 

 Protokollsutdrag, § 411, från GR förbundsstyrelsens sammanträde 
den 30 september 2022, Interkommunal ersättning inom kommunal 
vuxenutbildning år 2023.  

 
 
 
 
 
Malin Johansson Hans Frimansson 
Socialchef Verksamhetschef 
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Interkommunal ersättning (IKE) 2023 

 

Förbundsstyrelsen – ärende 3  

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen, Ulrika Krabbe, 

projektledare 

Datum: 2022-06-23, diarienummer: 2022-00024.713 

 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för 

kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 enligt bilaga daterad 2022-04-12. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 

november 2022. 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning 

på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för 

invandrare. 

 

Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31 föreslås vara oförändrade 

under 2023, enligt bilaga. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget. 

 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har ställt sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 

• Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning 

år 2023 

• Protokollsutdrag Utbildningsgruppen 

 

 

 

Gitte Caous  

Förbundsdirektör 

  

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef    
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

Protokollsutdrag 

§43. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2023 

Dnr 2022-00024.713 

 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

 

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att 

fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 enligt 

bilaga daterad 2022-04-12 samt  

 

att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i 

svenska för invandrare. 

 

Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31 föreslås vara oförändrade 

under 2023, enligt bilaga. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget. 

 

Utbildningsgruppen föreslås besluta i enlighet med förslag till beslut under 

förutsättning att Utbildningschefsnätverket för sin del fattar beslut den 17 juni. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning 

år 2023 

 

Vid protokollet: 

Ann-Sofie Gillner 

Sekreterare 

 

Justeras: 

Helene Odenjung             Renée Bengtsson 

Ordförande               Justerare 
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Interkommunal ersättning (IKE) 2023 

 

Bilaga 1, Prislista för IKE inom kommunal vuxenutbildning 
 
Utbildningsgruppen 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen 

Datum: 2022-04-12 

 

Prislista för interkommunal ersättning 

inom kommunal vuxenutbildning 2023 
 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen 

utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, 

Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för invandrare. 

 

Under 2022-01-01—2022-12-31 tillämpas nedanstående priser. Dessa föreslås 

vara oförändrade under 2023: 

 

a. för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset gäller för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

 

b. för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset gäller för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

 

c. för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 

36 kronor per poäng, 

 

d. för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 

bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,  

 

e. för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner,  

 

f. för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:  

   

   Studieväg 1: 60 kronor per timme  

   Studieväg 2: 50 kronor per timme  

   Studieväg 3: 45 kronor per timme. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget. 

 

Marie Egerstad        Ulrika Krabbe 

Chef, vuxenutbildningen    Projektledare, vuxenutbildningen 

Göteborgsregionen      Göteborgsregionen 
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-09-30
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 411. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 

2023 
Diarienummer: 2022-00024

Beslut

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 enligt bilaga daterad 2022-04-12.

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 
avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 
Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31 föreslås vara oförändrade 
under 2023, enligt bilaga.

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget.
Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har ställt sig bakom 

förslaget.

Beslutsunderlag

 Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 
vuxenutbildning år 2023

 Protokollsutdrag Utbildningsgruppen

Skickas till

Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-09-30
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg

Axel Josefson 
Ordförande
 

  
Justerare
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson 1:e vice ordförande förbundsstyrelsen: Marina
Johansson
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