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För anordnare av vuxenutbildning och 
jobbexperter

Riktlinjerna ses över och revideras inför varje inmatningsperiod. 

Det är därför viktigt att ni använder er av de senaste riktlinjerna

https://www.nacka.se/underwebbar/for-anordnare-av-vuxenutbildning-jobbexperter/
https://www.nacka.se/underwebbar/for-anordnare-av-vuxenutbildning-jobbexperter/


VAD HÄNDER NU…

20 januari 2022

• Sista dag att ansökan om Lokala paket och högre 
studietakt. Obs! En ny ansökan måste ske inför 
varje inmatningsperiod

15 februari 2022

• Sista dag att mata in kurser och kurspaket inför 
hösten 2022

Om ansökan och/eller inmatning sker efter ovan 
datum är det stor risk att utbudet inte kan 
publicerat av Nacka vuxenutbildning



HÖGRE STUDIETAKT OCH LOKALA PAKET

• Om ni som anordnare önskar erbjuda en högre studietakt än 20 poäng 
per vecka måste ni ansöka om detta. Detta görs på länken som finns i 
riktlinjerna på sidan 3. 

• Om ni som anordnare önskar erbjuda paket som avviker från de 
nationella yrkespaketen så måste ni ansöka om detta. 



VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

• Nacka24 är ett interaktivt system vilket innebär att du inte ska ändra i 
tidigare inmatade kurspaket/kurser eller flytta dem från en månad till en 
annan månad. 

• Obs! Publicerade kurser/kurspaket får inte redigeras utan godkännande 
från Nacka vuxenutbildning. 



NYA PERIODER I NACKA24 
VECKA 2 OCH VECKA 32

Perioderna gäller paket och enstaka kurser 
med start från och med augusti 2022. 

Ni ska inte ändra de kurser och paket som 
redan är publicerade



ENSTAKA KURSER

• Månad ska stå i kursgruppskoder på enstaka 
kurser (ej SFI).
Exempel: SKO228ENG05D 

• Distanskurs ska markeras på 2 ställen (se höger bild)

• Under Rubrik ska undervisningslokal framgå. Är 
det distans så uppger ni skolenhetens adress. 

• Det är viktigt att mata in de faktiska kursstarter ni 
erbjuder. Kurserna ska stängas för ansökan av 
anordnaren senast 14 dagar efter kursens 
startdatum. 



SFI
• Samma tidsplan gäller för SFI som för 

kurser och kurspaket.

• Sfi-kurser publiceras inte. Kunderna väljer skola 
och sedan gör kommunens vägledare 
nivåbedömningen. 

• Ni matar in en kurs per period, nivå och 
studieform (klassrum, distans eller kväll) 
även om ni erbjuder lokaler på flera platser 
i Stockholms län. Ni som anordnare sköter 
sedan antagning till ”rätt” studieplats. 

• För SFI-kurserna behålls period 1-5 i 
kursgruppskoden (månad används ej på SFI) 
Exempel: SKO224SFIB2K



INMATNING AV KURSPAKET

• Sommar- och juluppehåll. Tänk på att vuxenutbildningen inte har 
terminer utan pågår kontinuerligt över året. I Nacka är vi restriktiva med 
uppehåll och alla uppehåll måste godkännas av Nacka. 

• Nacka vuxenutbildning godkänner max 400 poäng parallellt under 20 
veckor

• 20 poäng per vecka är heltid. 

• I kurspaketen används återigen period. 
Exempel: HAXAANSKO224HAK



KURSPAKET FORTSÄTTNING

• Benämning: Nacka strävar efter enhetlighet och kundvänlighet. Det är 
därför viktigt att ni döper kurspaketen i enlighet med våra riktlinjer. 
Exempel: Administratör, 400 poäng, klassrum.

• Det är viktigt att mata in de faktiska starter ni erbjuder. Paketen ska 
stängas för ansökan av anordnaren senast 14 dagar efter första kursens 
startdatum. 

• I Nacka erbjuder vi nationella yrkespaket. Om yrkespaketen avviker i 
någon mån måste det ansökas som Lokalt paket. 



VAD MENAR VI MED NATIONELLA YRKESPAKET

Exempel:



ERBJUD ENSTAKA KURSER SOM KOMPLEMENT  

• Om ni önskar komplettera era paket med kurser som ni själv eller 
Skolverket rekommenderar så kan ni mata in dem på strategiska datum i 
anslutning till era paket. Eleverna kan då söka dem som enstaka kurser 
om de önskar och på sätt få en bredare kompetens. 



SKAPA KURSPAKET MED 
STÖDFUNKTION

Var noga med att välja  

nationellt yrkespaket. 

Längre ner i listan ligger de 

regionala paketen. Nacka 

har inga regionala paket i 

dagsläget.

De ingående kurserna 

dyker upp när ni har 

sparat det nationella 

yrkespaketet



RADERA KURSER OCH KURSPAKET

•Om ni har lagt in lektionstillfällen på en kurs tas dessa bort först och 
sparas innan själva kursen kan tas bort

•Ta alltid bort kopplade kurser och spara innan du raderar kurspaketet



LÄRLING

• Från januari 2022 är det frivilligt för anordnare att inkludera 
orienteringskurs i ett lärlingspaket. 

• Sökkoden ska innehålla LÄ
Exempel: BAXAANSKO224LÄBA

• Lärlingspaketen ska stängas för ansökan av anordnaren senast 
14 dagar efter första kursens startdatum. 



SKOLVERKET

• Kurser inom vård och omsorg som upphävs den 
1 juli 2022, Medicin1, Medicin 2, Akutsjukvård, Barn-
och ungdomssjukvård, Hemsjukvård, Palliativ vård, 
Räddningsmedicin, Vård- och omsorgsarbete 1, Vård-
och omsorgsarbete 2.

• Det är viktigt att ni som anordnare är uppdaterad 
på Skolverkets ändringar och upphävande av 
kurser. 

• Kurser som har fel kurskod eller är upphävda av 
Skolverket kommer inte att publiceras av Nacka. 

• Kurser som har fel kurskod eller är upphävda av 
Skolverket kommer att avpubliceras om det 
upptäcks efter publicering.



ÖVRIGT:

• Om ni får problem med att exportera yrkespaket i Nacka24 för period 
P1-P3 så kontakta oss. Skicka sökkoden för paketet till 
vuxenutbildningen@nacka.se och skriv att ni inte kan exportera.

• Var uppmärksam om all information inte kommer med när ni matar in 
och kontakta oss gärna vid frågor.

Detta beror på en bugg som fanns i en tidigare programversion.

mailto:vuxenutbildningen@nacka.se



