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Sida 2

Dagens agenda

• Uppföljning av regionalt yrkesvux/ 

yrkesutbildning inom komvux 2018

• Skolverkets regionala dialoger

• Aktuellt rörande statsbidrag

• Övrig information



Sida 3

Nyttjandet av statsbidraget –

regionalt yrkesvux
• Kommunerna nyttjade en lägre andel av det beviljade beloppet 2018 jämfört med 

2017 men förbrukade ett högre belopp.

• Främsta skälet är för få sökande till det planerade utbudet. Detta beror i första hand 

på god arbetsmarknad men även motstånd att ta studielån och svårigheter att pendla.

• Även medfinansieringen anges som skäl då kommunens egna budget inte räcker för 

att medfinansiera.

• Till skillnad från föregående uppföljning är man mer positiv till medfinansieringskravet.

• Antalet deltagare i ”kombinationsutbildningar” (yrkesutbildning + sfi/sva) har mer än 

fördubblats men är dyra att anordna.



Sida 4

Statsbidragsfinansierade 

kurser ökar

• Andelen yrkeskursdeltagare som finansieras med 

statsbidraget ökar mellan 2017 och 2018.

• De yrkeskurser som inte finansieras med 

statsbidraget utgör ungefär hälften av alla 

yrkeskurser.



Sida 5

Elever och kursdeltagare

• Antal elever och kursdeltagare som läser 

yrkeskurser har ökar mellan 2016 och 2018.

• Förändringen av antalet yrkeskursdeltagare mellan 

2016 och 2018 varierar mellan 2018 års 

kommunkonstellationer.

• Andelen nyinvandrade elever har ökat mellan 2016 

och 2018 från 8,4 till 13,5 procent.

• Andelen elever med högst förgymnasial utbildning 

har ökat från 21,1 till 21,5 procent.



Sida 6

Förändrat utbildningsutbud

• Utbildningsutbudet har förändrats efter 

förordningsändringen 2018

• Ökning av elever som läser inriktning:

- Industriteknik

- El och energi

- Fordon och transport

- VVS och fastighet



Sida 7

Antal elever i yrkesinriktningar (minst 400p) år 2017 och 2018
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Sida 9

Länkar

• Uppföljning om regionalt yrkesvux 2018

• PM - Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och 

gymnasial vuxenutbildning år 2018 

• Samlingssida - officiell statistik för komvux 2018

• utbildningsstatistik@skolverket.se

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4803
https://www.skolverket.se/publikationer?id=4391
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2019-06-17-antalet-elever-som-laser-yrkeskurser-okar-mest-pa-komvux
mailto:utbildningsstatistik@skolverket.se


Sida 12

Regionala dialoger om vuxenutbildning

• https://www.skolverket.se/regionaladialoger-vux

• Sammanställning 2019

https://www.skolverket.se/regionaladialoger-vux
https://www.skolverket.se/publikationer?id=4773


Sida 15

Sammanfattning

• Det ser olika ut – likvärdighet?

• Vilka förutsättningar ger huvudmannen för vuxenutbildningen?

• Statsbidragen

Vi har identifierat tre övergripande utvecklingsområden:

➢ Samverkan

➢ Elevernas tillgång till studier och förutsättningar att klara dem

➢ Upphandling



Sida 16

Regionala dialoger 2020

• Genomförande feb–apr/maj 2020

• Planering och tidsbokning pågår

• Regionala fokusområden

• Finns det något ni vill presentera rörande era 

fokusområden?

• Vilka utvecklingsområden rörande vuxenutbildning 

är viktigast i din region? Vad är den största 

utmaningen?

• simon.husberg@skolverket.se

mailto:simon.husberg@skolverket.se


Sida 17

Aktuellt rörande statsbidrag

Regionalt yrkesvux

• Ansökan om statsbidrag 2020: 1 november – 2 december 2019

• Beslut om ansökan för 2020: januari 2020

• Redovisning av 2019: 15 januari – 15 februari 2020

• Beslut om redovisning 2019: mars 2020

Förändringar i BP aviserade, under förutsättningar att det går igenom ser det 

ut så här för bidraget 2021:

• Ansökan om statsbidrag för 2021: tidigast våren 2020

• Beslut om statsbidrag för 2021: tidigast våren/sommaren 2020



Sida 18

Aktuellt rörande statsbidrag, forts.

Lärcentrum

• Ansökan om statsbidrag 2020: 15 november – 16 december 2019

• Beslut om ansökan för 2020: februari 2020

• Redovisning av 2019: 1 januari – 1 februari 2020

Kontakt: 

• statsbidragvux@skolverket.se

• statsbidrag.larcentra@skolverket.se

mailto:statsbidragvux@skolverket.se
mailto:statsbidrag.larcentra@skolverket.se


Sida 19

Övrigt aktuellt från Skolverket

• Revidering av kurs och ämnesplanerna

• Lärande exempel på sfi i kombination med yrkesutbildning

• Stöd för kommunernas aktivitetsansvar

• Lärlingscentrum

• Apl-handledarutbildning

• Apl-utvecklarutbildning

• Statsbidragskalendern 2019

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/utbildning-for-nyanlanda-vuxna#h-Larandeexempel
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/forbereda-elever-for-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/anordna-utbidlning-gymn/larlingscentrum-starta-larlingsutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/apl-handledarutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/apl-utvecklarutbildning-for-yrkeslarare
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalendern



