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• ”Följa och analysera samverkan inom 

regionalt yrkesvux, och vid behov föreslå 

åtgärder för att förbättra samarbetet inom 

regionalt yrkesvux” 

• ”Analysera och bedöma om det finns 

yrkesutbildningar inom komvux och särvux 

som bör vara riksrekryterande för att 

tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad 

arbetskraft” 

Dagens fokus – tilläggsdirektiv 
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Komvuxutredningen –
följa och analysera 
samverkan inom 

regionalt yrkesvux

Aug. 2018

Skolmyndighetsutr-
en mer effektiv 

myndighetsstruktur, 
gärna på regional 
nivå. 1 juni 2018. 

Skolverket –
kvantitativ data 
och kvalitativ 
utredning av 

reg. yrkesvux 1 
juni 2018. Tillväxtverket – uppdrag 

att stärka 

kompetensplattformarna, 

utv. mötesplatser för 

reg.utv. ansvariga, stödja 

det reg. analysarbetet 

mm.  År 2020.
Indelningskommittén 

– om statliga 

myndigheters 

regionala indelning. 

28 feb. 2018

Arbetsmarknadsutr. –

samverkansformer för 

kompetensförsörjningen

31 januari 2019

DUA – samverkan 

mellan kommuner, 

AF, regionala 

aktörer och 

arb.marknadens

parter. 28 feb. 

2018

Skolverket/ 

RegioVux –

samverkan 

kring 

yrkesvux. 

Slutrapport -

Höst 2018

Valideringsdelegationen

Regional samverkan kring 

validering. Vägledning till 

RUA. 21 feb. 2018. 

Delegation till 2020. 

” Gymnasie- och 

vuxutredning” 

Dimensionering 

och placering.

2020. 



- Förordningen tillämpats sedan 1 jan. 2017.

- Mycket lite statistik. Går ej att se trender 

redan. Saknas data. 

- Parallella utredningar/utvärderingar om 

regionalt yrkesvux ej klara innan 

Komvuxutredningen bör ha klara förslag. 

- Samlar in erfarenheter från möten, dialoger 

och forum. 

Regionalt yrkesvux - utgångsläge 
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• Vad ser ni för framgångsfaktorer när samverkan 

kring regionalt yrkesvux fungerar väl? 

• Vad ser ni som hinder för god samverkan kring 

regionalt yrkesvux?

• Hur ser ni på er roll som RUA, vad är det 

viktigaste ni bidrar med vad gäller regionalt 

yrkesvux? 

• Vad kan ni se vara möjliga lösningar för 

förbättrad samverkan kring regionalt yrkesvux?

Diskussionsfrågor
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• Finns ett behov av att vissa utbildningar 

inom vuxenutbildningen ska vara 

riksrekryterande? 

• Övriga medskick till utredningen. 

Skicka gärna synpunkter och funderingar. 

Kontaktuppgifterna på nästa bild. 

Fler frågor…
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Särskild utredare: 
Roger Mörtvik

Utredningssekreterare: förnamn.efternamn@regeringskansliet.se
• Isabella Enbågen
• Mona Siösteen
• Mikael Andersson
• Camilla Lööw Lundin (jurist)

Gemensam mail till utredningen: 

u.komvuxdialog@regeringskansliet.se

Direktiv och mer information: 
www.sou.gov.se/komvuxutredningen

Kontakt och mer information 
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