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Kompetensnämnden 

Plats och tid  2022-10-25      Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-19:10 
 

Ledamöter 
Lars Rådén (M), ordförande 
Bernhard Huber (MP) 
Fredrik Johansson (S) 
Andreas Hultberg (M) 
Lars Granath (L) 
Rasmus Elfström (C) 
Andreas Hulusjö (KD) 
Rita Ghebreselassie (S) 
Leif Åsbrink (V) 

Tjänstgörande ersättare 

  

Närvarande ersättare 
Christopher Denker (M) 
Sung Mee Gundlegård (M) §§ 18-del av 19 
Lars Löfquist (M) 
Gabriela Tidblad (L) 
Sophia Andersson (S) §§ 18-19 
Frida Azadi (S) 
Adam Josefsson (S) 

Övriga närvarande 
Katarina Påhlman, förvaltningschef 
Evrim Erdal, näringslivschef 
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 §§ 18-24 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 

 Ordförande  
  Lars Rådén (M) 

 
 

 Justerare  
  Fredrik Johansson (S) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-10-26. 
Anslaget tas ner 2022-11-17. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2022-11-16. 
Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
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§ 18 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kompetensnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 19 
Information 
 
Kompetensnämnden tar del av en utvärdering av sommarjobben 2022, information 
gällande vuxenutbildningen, samt information om etableringen av ukrainska 
medborgare. 
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§ 20 
Delårsrapport per augusti 2022 (KN/2021:1) 
 

Beslut 
Kompetensnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Under perioden har arbetslösheten minskat i Solna jämfört med 2021 och är nu lägre än 
både Stockholms län och riket i stort. Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den 
låga nivå som den var innan pandemins start våren 2020. Redan före pandemin var 
dock arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en relativt stor grupp 
som hade svårt att skapa egen försörjning. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper 
(ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialförvaltningen) som står 
längst från arbetsmarknaden att hitta jobb. I det arbetet är samarbetet med 
Solnaföretagen avgörande. Totalt har det under perioden genomförts 40 företagsbesök, 
vilket är betydligt fler än tidigare år. 
 
Solnamodellen är fortsatt framgångsrik och under året har 90 procent av de 210 
personerna inom Solnamodellen gått vidare till arbete eller utbildning. Intresset är 
fortsatt stort för Jobbfabriken som erbjuder unga Solnabor vägledning till praktik, jobb 
eller studier. 
 
I år har staden tillsammans med Solnas företag ordnat 406 sommarjobbsplatser, vilket 
är fler än någonsin tidigare och mer än hälften var inom näringslivet. 
 
Etableringsverksamheten har under perioden haft ett stort fokus på att förbereda 
mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Bostäder har i iordningsställts och 
arbetet med volontärer och civilsamhället har stärkts för att kunna tillgodose ett bra 
mottagande. Den 1 juli trädde den nya lagen i kraft kring mottagande av personer som 
kommit från Ukraina enligt EU:s massflyktingsdirektiv. Det antal personer som 
tilldelats Solna är 155 och sedan den 1 juli har 33 personer med uppehållstillstånd enligt 
massflyktsdirektivet anvisats till Solna. 
 
Under perioden har staden även tagit emot 46 nyanlända, vilket är färre än andelen 
mottagna i förhållande till antalet anvisade personer förra året. Detta beror på att 
Migrationsverket under några månader var upptagna med att hantera alla som ansökte 
om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Detta innebär att staden har att vänta 
ett mer koncentrerat mottagande av både nyanlända och skyddsbehövande under 
hösten. 
 
Totalt har Solna vuxenutbildning 8545 kursdeltagare i augusti 2022. Andelen elever 
inom vuxenutbildningen som slutfört sina studier med lägst betyget E har ökat med 2 
procentenheter jämfört med föregående år och uppgår till 90 procent, vilket är ett högt 
resultat. 
 
Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. 
 



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-10-25   
 SID 5 (9) 

 

 Signatur  
 
 

Nämndens resultat visar ett överskott på 2,7 mkr vilket främst beror på högre 
statsbidrag än budgeterat. Nämndens årsprognos förväntas visa ett överskott på 2,3 
mkr jämfört med budget. 
 
Kompetensnämndens investeringsbudget på 0,1 mkr har ännu inte tagits i bruk och 
förväntas inte användas under året. 
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§ 21 
Verksamhetsplan och budget 2023 (KN/2022:1) 
 

Beslut 
Kompetensnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
2023 inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig 
sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få 
solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett 
goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen 
biståndsmottagare är bland de lägsta i landet. 
 
För att klara förändringar på en relativt snabbrörlig arbetsmarknad behöver fokus 
fortsatt ligga på att hjälpa de Solnabor som har svårast att klara dessa förändringar och 
komma till ett jobb eller annan sysselsättning, särskilt stort fokus ligger på unga 
Solnabor. Jobbfabrikens uppdrag kommer att utvecklas i samarbete med 
vuxenutbildningen för att hjälpa unga att gå klart sin gymnasieutbildning. Dessutom 
fortsätter arbetet med Solnamodellen och att hjälpa de som remitteras från 
socialnämnden. 
 
Samspelet mellan staden och näringslivet är avgörande för att bygga en trygg och 
levande stad. Därför är det fortsatt viktigt att arbeta med stadensservice och bemötande 
gentemot företagen så att Solna fortsatt är en attraktivplats för företagande. Det finns 
en stor potential för företagen att bidra till att skapa trygga och trivsamma miljöer och 
aktiviteter i våra stadsdelar tillsammans med staden och föreningslivet. 
 
Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt 
kan komma in i det svenska samhället. Mottagande av skyddsbehövande från kriget i 
Ukraina förväntas fortsätta. 
 
Den kommunala vuxenutbildningen i Solna kommer i högre grad behöva 
dimensioneras efter arbetsmarknadensbehov. Ett långsiktigt arbete sker i samarbete 
med regionens kommuner. Solna har i jämförelse med tidigare år sett en markant 
ökning av sökande medborgare från andra kommuner vilket ökar behovet av 
digitalisering och utveckling av administrativa processer. 
 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för 
staden och tre nämndmål för kompetensnämnden. 
 
Nämndens budgetram för 2023 uppgår till 42,5 mkr, vilket är en uppräkning med 0,9 
mkr jämfört med 2022. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2023. 
 
Röstförklaringar 
Fredrik Johansson (S) och Rita Ghebreselassie (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 
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Leif Åsbrink (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
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§ 22 
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     220101-221017 
Beviljade   377 
Ej beviljade   280 
Beslut om mottagande av elev till SFI 
Beviljade   4 
Ej beviljade   5 
 
Beslut för Solnabor angående studier i annan kommun 
Ansökningar till gymnasial vuxenutbildning 220101-221017  
Beviljade             73 
Ej beviljade   68 
Ansökningar till SFI/SFX 
Beviljade         97 
Ej beviljade          71 
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§ 23 
Meddelanden 
 
Kompetensnämnden tar del av utsända meddelanden. 
 
 
 
 
 

§ 24 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
 

 
 



Kompetensnämnden 2022-10-25 

Ärende 6 – Verksamhetsplan och 

budget 2023, KN/2022:1 

RÖSTFÖRKLARING verksamhetsplan och budget för kompetensnämnden för 
2023 

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för kompetensnämnden för 2023, vi 

hänvisar istället till vårt egna budgetförslag som vi presenterar i kommunfullmäktige vid senare 

tillfälle.  

Solna 25 oktober 2022 

Fredrik Johansson 

Socialdemokraterna

Bilaga 1 KPN/2022-10-25 § 21.-:,a 
~• Socialdemokraterna 



Solna 25 oktober 2022 

Kompetensnämnden, ärende 6 

Verksamhetsplan och budget 2023 

KN/2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om kompetensnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2023. Vi hänvisar istället till ett eget budgetförslag som presenteras vid ett 
senare tillfälle. 

Leif Åsbrink López 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 KPN/2022-10-25 § 21
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