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Vuxenutbildningen

Kommunernas 

vuxenutbildning;
komvux inkl sfi och 

särvux 

Yrkeshögskolan

Konst och kultur-

utbildningar

Folkbildningen;
Studieförbund och 

folkhögskolor



• Statsbidraget bör kunna utnyttjas i högre 

grad. 

• Förändringar när det gäller de villkor som 

ställs på kommunerna om medfinansiering. 

• Bemyndiga att under 2020 ingå ekonomiska 

åtaganden för kommande år, så att beslut 

om bidraget kan fattas tidigare. 

En utbyggd och regionaliserad 

yrkesutbildning för vuxna BP20
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• De nationella skolutvecklingsprogram som 

Skolverket på regeringens uppdrag genomför, riktar 

sig inte till komvux.

• Åtta nationella program och samtliga har relevans 

för vux.

• Skolverkets uppdrag utvidgas så att det även 

omfattar vuxenutbildningen.

Kompetensutveckling komvux BP20
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• Utbildningar har ökat de senast åren. 

• Stort behov av att de erbjuds i ännu större 

omfattning. 

• Ersättningen höjs för de utbildningsplatser som söks i 

kombination med sfi.

Kombinationer sfi och yrkesutbildning

BP20

Utbildningsdepartementet 5



• Behov av fortsatt statligt stöd för valideringsarbetet för 

att säkerställa att det utvecklingsarbete som kommit 

igång inte avstannar. 

• 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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• Yrkeshögskolans 

utbildningsutbud behöver bli 

mer flexibelt. 

• Medel tillförs till ett större utbud 

av enstaka kurser. 

Yrkeshögskolan BP20
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P 14 Möjligheterna till omställning förstärks och arbetsgivarnas behov 

av arbetskraft med rätt utbildning förbättras.

• Kunskapslyftet byggs ut, bl.a. yrkeshögskola och vuxenutbildning. 

Möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i 

åldrarna utökas.

P 40 Nyanlända ska snabbare in på arbetsmarknaden.

• Integrationsår med bl.a. yrkesinriktad sfi. 

Januariavtalet för vuxenutbildning
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• Propositionsförteckningen – lämnas till 

riksdagen.

• Komvux för stärkt kompetensförsörjning.

• Förordningsändringar och uppdrag.

En annan och en andra chans –

ett komvux i tiden, SOU 2018:71
Komvuxutredningens slutbetänkande
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Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 

med svenska som andraspråk, U2018:06 (KLIVA)

Nytt direktiv – utredningen ska nu också bl.a. föreslå hur

• huvudmännens styrning och ledning kan förbättras.

• huvudmännens ansvar för det systematiska 

kvalitetsarbetet inom sfi kan förtydligas.

• Analysera om en regional samverkan mellan olika 

huvudmän skulle kunna medföra en i praktiken ökad 

nivå- och inriktningsindelning inom sfi.
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Pågående utredningar

1. Valideringsdelegationens slutbetänkande 

30 december 2019

2. Utredningen om planering och 

dimensionering av komvux och 

gymnasieskola. 

Slutbetänkande 3 februari 2020

1. Betygsutredningen 2018. 

Slutbetänkande  29 maj 2020.
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