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Vuxenutbildningen

Kommunernas 
vuxenutbildning;
komvux inkl sfi och 
särvux 

Yrkeshögskolan
Konst och kultur-
utbildningar

Folkbildningen;
Studieförbund och 
folkhögskolor



• Ersättningen höjs för de utbildningsplatser som söks i 
kombination med sfi.

• Skolverkets uppdrag om nationella 
skolutvecklingsprogam utvidgas så att det även 
omfattar vuxenutbildningen.

Några satsningar i komvux, BP20
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Komvux i vårändringsbudgeten (VÄB)

- Staten finansierar samtliga platser i 
regionalt yrkesvux under 2020 

- Tillför medel för att möjliggöra fler 
helårsplatser än vad som nyttjades 2019.
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Förslag bl.a. om:
- Särvux flyttar in i komvux.
- Prioriteringsregeln ändras från kort tidigare utbildning till störst 

behov.
- Det övergripande målet kompletteras.
- En förenklad betygsskala införs för sfi samt grundläggande 

komvux och särvux. 
- Komvuxarbete införs för ett mer flexibelt komvux.

Komvux för stärkt kompetensförsörjning, 
Prop. 2019/20:105
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• Yrkeshögskolans utbildningsutbud behöver 
bli mer flexibelt. Medel tillförs till ett större 
utbud av kurser och kurspaket (kort 
utbildning). 

• Myndigheten för yrkeshögskolan har den 15 
april fattat beslut om de första kurserna och 
kurspaketen – vissa kan starta redan i vår.

Yrkeshögskolan BP20
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• Regeringen har föreslagit stora satsningar 
på yrkeshögskolan:  

- fler platser på redan beslutade utbildningar,
- fler kurser och kurspaket, 
- försöksverksamhet med en flexibel väg till 

yrkeshögskoleexamen via tillgodoräknande 
och kompletterande utbildning (”yh-flex”),

- stöd kring distansundervisning.

Yrkeshögskolan i VÄB20
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• Satsning på kvaliteten i folkhögskolans 
utbildningar med 130 mnkr under 
perioden 2020–2022.

• Förlängning av insatsen Svenska från dag 
ett t.o.m. 2022, som riktar sig till 
asylsökande och vissa nyanlända. 

• Studieförbunden tillförs medel för Svenska 
för föräldralediga. 

Folkbildningen BP20
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För att möta ökat behov av utbildning hos 
vuxna med anledning av rådande läge:

• Utbyggnad av folkhögskolans allmänna 
kurs och yrkesutbildningar på gymnasial 
och eftergymnasial nivå. 

• Satsning på studieförbundens 
arbetsmarknadsnära insatser på distans. 

Folkbildningen VÄB20
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• Uppdrag till MYH att upprätthålla ett visst statligt stöd 
för validering i väntan på ett mer permanent system

• Förstärkning av MYHs stöd för branschvalidering

• Medel tillförs för utveckling av modeller för 
branschvalidering.

Validering BP20
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Valideringsdelegationen SOU 2019:69
Förslag bl.a. om: 
- Generell reglering av validering – definition och koppling till 
SeQF.
- Organisering – samverkan, samordning och styrning.
- Vidareutveckling av validering mot arbetslivets 
kvalifikationer.
- Validering inom kommunernas vuxenutbildning.

Remitterad med svarstid t.o.m. 16 juni.
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Pågående utredningar
- Utredningen om planering och dimensionering av 

komvux och gymnasieskola. 
Slutbetänkande 1/6 2020.

- Betygsutredningen 2018. Slutbetänkande  29/5 2020.

- Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk, KLIVA. 
Slutbetänkande 30/11 2020
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