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Aktuella och kommande statliga satsningar

• Komvux för stärkt kompetensförsörjning
– Många av komvuxutredningens förslag 

realiseras (se proposition)

– Ett stegvis införande planeras, 2020–2022 

• Förändringar inom Regionalt yrkesvux

• Bättre studiestöd till äldre

• Ämnes- och yrkeslärarutbildningarnas 
förberedelser för arbete i komvux ska 
ses över

Förslagen innebär bland annat:
✓ Komvux ska utgöra en bas för den 

nationella och regionala 
kompetensförsörjningen till 
arbetslivet och ge en god grund för 
elevernas fortsatta utbildning

✓ De med störst behov av utbildning 
prioriteras

✓ En förenklad betygsskala på 
grundläggande nivå och sfi

✓ Ett komvuxarbete införs
✓ Särvux upphör som egen skolform 

och inkluderas i komvux
✓ Prövning införs inom särvux
✓ Rätt att läsa grundläggande särvux 

i annan kommun

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/utvecklat-komvux-ska-starka-kompetensforsorjningen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/utvecklat-komvux-ska-starka-kompetensforsorjningen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/12/battre-studiestod-till-aldre/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/amnes--och-yrkeslararutbildningarnas-forberedelser-for-arbete-i-komvux-ska-ses-over/
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Regionala dialoger om vuxenutbildning
Erfarenheter från dialoger under 2019

Skolverket har identifierat tre övergripande utvecklingsområden:

➢ Samverkan

➢ Elevernas tillgång till studier och förutsättningar att klara dem

➢ Upphandling

• Sammanställning av Skolverkets regionala dialoger om vuxenutbildning 2019

Regionala dialoger 2020

• Knappt hälften av dialogerna har blivit inställda som fysiskt möte på grund av rådande situation med 

coronaviruset. Flera av dessa dialoger genomförs istället som ”webbdialoger”. 

• Ett webbinairum planeras under våren för att kunna sprida aktuell information. Inbjudan till detta sprids 

till samordnaren för de regioner/samverkanskonstellationer där dialogerna blivit helt inställda.

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4773
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Statsbidrag som rör vuxenutbildningen

• Regionalt yrkesvux

• Lärcentrum

• Försöksverksamhet med 
branschskolor

• Utbildning inom hälso- och 
sjukvården

• Lärare

– Behörighetsgivande utbildning 
för yrkeslärare

– Högskolestudier i sva och sfi

– Karriärtjänster

Statsbidragskalendern

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-yrkesutbildning-inom-regionalt-yrkesvux
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-larcentrum-2020
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/forsoksverksamhet-gymn/erbjud-yrkesutbildning-via-branschskolor
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-utbildning-inom-halso--och-sjukvarden-2020
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-behorighetsgivande-utbildning-for-yrkeslarare-2020
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-hogskolestudier-i-sva-och-sfi-2020
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2020-21
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalendern
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Regionalt yrkesvux – information

• Förändringar inom Regionalt yrkesvux

• Införs med bidragsår 2021

• Länk till förordning (2016:937)

• Ansökan 2021: 1 april – 4 maj

• Ansökan 2022: önskemål om datum?

• Förändringar aviserade av regeringen med anledning av corona

• Kontakt: statsbidragvux@skolverket.se

Förändringarna innebär bland annat:
✓ Medfinansieringsgraden inom 

regionalt yrkesvux ändras till 3/7
✓ Extra statsbidrag på 35 000 kr per 

årsstudieplats för yrkesutbildning i 
kombination med sfi/sva

✓ Utbildningarna ska planeras med 
företrädare för arbetslivet

✓ Möjlighet till annan ansökningsperiod

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/utvecklat-komvux-ska-starka-kompetensforsorjningen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016937-om-statsbidrag-for-regional_sfs-2016-937
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/forbattrade-mojligheter-till-utbildning-ska-hjalpa-sverige-genom-krisen/
mailto:statsbidragvux@skolverket.se
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Uppföljning av regionalt yrkesvux 2018 

– nyttjandet av statsbidraget
• 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.

• Uppföljning om regionalt yrkesvux 2018

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4803
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Lärcentrum – sökt och beviljat bidrag
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Utvärdering av statsbidraget för Lärcentrum

• Intervjuer med representanter för 12 huvudsökande kommuner

• Underlag från ansökan och redovisning (i huvudsak 2018)

• Slutsatser

– Statsbidraget har ökat tillgången till utbildning 

– En ny typ av lärcentrum har utvecklats

– Bättre förutsättningar för genomströmning

– Alla insatser har inte kunnat fortsätta

– Det tar tid att bygga upp ett nytt lärcentrum

– Den geografiska spridningen har blivit bättre 2019

• Länk till rapporten

https://www.skolverket.se/publikationer?id=6424
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Validering

• Ta del av stöd och verktyg inom validering

• Gå kursen Valideringsarbete i teori och 
praktik – en introduktion (öppen kurs)

• Fördjupa dig via valideringsutbildning på 
lärosäten

• Använd verktyget för kartläggning av 
yrkeskunskaper (finns på arabiska, 
engelska, franska, persiska, somaliska, 
tigrinja)

https://www.skolverket.se/validering
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/valideringsarbete-i-teori-och-praktik---webbkurs
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/verktyg/verktyg-for-kartlaggning-av-yrkeskunskaper-gymnasial-niva
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Uppdrag om digitala verktyg för studie-

och yrkesvägledning
• Skolverket ska se över och utveckla 

befintliga digitala verktyg för studie- och 

yrkesvägledning. 

• Uppdraget ska slutredovisas senast den 

15 februari 2024. 

• Samarbete med Arbetsförmedlingen och 

UHR samt SKR. 

• Arbetsplan 2020-2024: 

– i mars lanserade Skolverkets nya 

vägledningswebbplats: 

utbildningsguiden.se

– insamling av utbildningsdata

– ta fram standarder för utbildningar 

inom komvux

– förstudier användare

– användningsbarhetstester

– ta fram möjliga vägar för e-vägledning

– ta fram interaktiva verktyg för för

sökande och för studie- och 

yrkesvägledare

https://utbildningsguiden.skolverket.se/
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Med anledning av rådande situation 

angående Coronaviruset

• Samlad info på skolverket.se

• Frågor och svar utifrån skollagstiftningen

• Skolahemma.se

• Folkhälsomyndigheten

• Krisinformation

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyg
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen
https://www.skolahemma.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
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Kontakt

• www.skolverket.se

• upplysningstjanst@skolverket.se

• utbildningsstatistik@skolverket.se

• statsbidragvux@skolverket.se

• statsbidrag.larcentra@skolverket.se

• david.folke@skolverket.se

• simon.husberg@skolverket.se

http://www.skolverket.se/
mailto:upplysningstjanst@skolverket.se
mailto:utbildningsstatistik@skolverket.se
mailto:statsbidragvux@skolverket.se
mailto:statsbidrag.larcentra@skolverket.se
mailto:david.folke@skolverket.se
mailto:simon.husberg@skolverket.se
http://www.skolverket.se/



