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Förord 
Den kommunala vuxenutbildningen har en avgörande betydelse för många 
människors möjligheter att få ett arbete, att utvecklas och att omskola sig i olika 
skeden av livet. Statsbidraget för yrkesinriktad utbildning inom komvux – 
regionalt yrkesvux – bidrar till att fler vuxna ges möjlighet att läsa en 
yrkesutbildning. Det är viktigt inte minst utifrån den brist på gymnasialt 
utbildad arbetskraft som vi ser idag. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört en enkätundersökning 
om regionalt yrkesvux. Syftet är att ge en bättre bild av hur regionalt yrkesvux 
fungerar idag och att ge inspel till hur satsningen kan utvecklas framöver.  

Resultaten visar att kommunerna erbjuder utbildningar inom de flesta 
yrkesområden, men att det finns faktorer som begränsar möjligheterna att 
genomföra utbildningarna. För få sökande är en sådan faktor.  

SKL ser ett fortsatt behov av att utveckla regionalt yrkesvux, t.ex. samarbetet 
mellan kommun och branscher. Förbundet har tidigare framfört förslag på 
förändringar av statsbidraget. Det handlar bl.a. om att kunna använda en viss del 
av medlen till stödinsatser, att sänka kravet på medfinansiering och att ge bättre 
planeringsförutsättningar för kommunerna.1 Resultaten i enkäten stödjer dessa 
förslag.  

Från ett bredare perspektiv ser SKL vikten av en fortsatt sammanhållen 
vuxenutbildning. Det finns ett ökat behov av att kunna kombinera 
yrkesutbildning med andra kurser och insatser inom komvux. Målgruppen 
nyanlända med kort utbildning behöver t.ex. kunna läsa yrkeskurser i 
kombination med språk. Det är betydelsefullt att förändringar av statsbidraget 
och av vuxenutbildningen i stort stödjer en sådan utveckling. 

 

Stockholm i september 2018 

Per-Arne Andersson 

Chef för Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad 

Sveriges Kommuner och Landsting 

  

                                                      
1 SKL (2018) Se över nuvarande regelverk för statsbidrag inom vuxenutbildning. Skrivelse. 
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Sammanfattning 
SKL har genomfört en kommunenkät om satsningen på regionalt yrkesvux 
under maj–juni 2018. Regionalt yrkesvux syftar till att öka utbudet av 
yrkesutbildningar för vuxna och tillgodose arbetsmarknadens behov av 
arbetskraft. För att söka statsbidraget krävs samverkan mellan minst tre 
kommuner, där en av kommunerna är huvudsökande. Det är de huvudsökande 
kommunerna som har besvarat enkäten för kommunerna i sitt 
samverkansområde. Totalt har 42 av 48 huvudsökande kommuner svarat på 
frågorna, vilket motsvarar 88 procent. 

Huvudsakliga resultat 

 Kommuner erbjuder utbildning inom de flesta yrkesområden. Enkäten 
visar att det stora flertalet kommungrupper erbjuder många olika 
yrkesområden inom regionalt yrkesvux. 
 

 För få sökande är det största hindret för en ökad bredd. Två tredjedelar 
svarar att för få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett 
bredare utbud av yrkesutbildningar. Yrkesområden där detta är extra 
påtagligt är restaurang och livsmedel samt hotell och turism. Där anger mer 
än hälften av de som erbjuder utbildning 2018 att det finns färre sökanden 
än platser hittills i år.  

 
 Många faktorer kan begränsa möjligheten att erbjuda yrkesutbildning. 

Förutom för få sökanden finns det även andra faktorer som begränsar 
möjligheten att genomföra yrkesutbildningar. Begränsade ekonomiska 
resurser är ett hinder, anges av en tredjedel av kommunerna. Andra hinder 
är avsaknad av lärare och platser för arbetsplatsförlagt lärande (apl). 

 
 Medfinansieringen är ett stort problem. Sex av tio huvudsökande 

kommuner anger att kravet på medfinansiering i stor eller ganska stor 
utsträckning har begränsat hur många platser de erbjuder inom regionalt 
yrkesvux. Tre av tio anger att kravet begränsar i stor utsträckning. 
 

 Utvecklingen går mot mer samverkan. Det sker en hel del samverkan 
inom regionalt yrkesvux redan idag. Två tredjedelar av kommunklustren har 
samverkansavtal eller gemensamt utbud med ”frisök”. Framöver tror 
kommunerna på än mer samverkan. Åtta av tio tror att de kommer att 
samverka mer om två år än vad de gör idag. 
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Några kommentarer till resultaten 

Enkätresultaten understryker att det är skillnad på att erbjuda ett brett utbud av 
yrkesutbildningar och att genomföra utbildningar för en bredd av 
yrkesområden. De samverkande kommunerna erbjuder i hög grad utbildningar 
från de flesta yrkesområden. Men det finns hinder för att genomföra 
utbildningarna – framför allt att få söker platserna. I samtal med kommuner får 
vi flera förklaringar till det låga söktrycket. Det handlar bl.a. om att personer 
hellre arbetar, att många studerande behöver mycket stöd i sina studier och att 
det behöver finnas goda möjligheter till att pendla. 

Resultaten pekar också på behovet av att se över statsbidragets utformning. 
Framför allt är det kravet på medfinansiering som är av största vikt att se över, 
för att säkerställa tillgång till yrkesutbildning i hela landet. Kommunernas svar 
visar tydligt att detta är ett problem redan idag. Det riskerar att bli ett än större 
problem i ett sämre konjunkturläge, där kommuner tvingas dra ner på sin egen 
budget.  

När det gäller samverkan pekar kommunernas svar på att utvecklingen går mot 
mer samverkan. SKL ser att fördjupad samverkan är nödvändig. Det gäller både 
samverkan mellan kommuner och samverkan mellan kommuner och andra 
aktörer, inte minst branscher. 

  



Utbud, söktryck och samverkan i yrkesvux 6 

Redovisning av resultat 
Utbud och söktryck 

Ett viktigt syfte med regionalt yrkesvux är att öka utbudet av yrkesutbildningar 
för vuxna och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Här redovisar 
vi resultat om vilket utbud kommunerna erbjuder inom regionalt yrkesvux 2018. 
Vi ger också en övergripande bild av söktrycket till utbildningarna och hinder 
för ett bredare utbud. 

Kommuner erbjuder utbildning inom de flesta yrkesområden 

Resultaten visar att kommunerna erbjuder utbildning inom de flesta 
yrkesområden inom ramen för regionalt yrkesvux. I princip alla kommunkluster 
erbjuder utbildning inom barn och fritid, vård och omsorg samt restaurang och 
livsmedel. Även inom flertalet andra yrkesområden är det många 
kommunkluster som erbjuder utbildning 2018.  

De yrkesområden där hälften eller färre av kommunklustren erbjuder utbildning 
är naturbruk (43 procent) och hantverk (50 procent). Flertalet av de största 
kommunklustren sett till befolkning erbjuder dessa yrkesområden, jämfört med 
bara något enstaka av de minsta. 

Tabell 1. Kommunkluster som erbjuder utbildning inom olika 
yrkesområden. Svar på frågan ”Inom vilka yrkesområden erbjuder ni 
utbildning inom regionalt yrkesvux 2018?” Flera svarsalternativ var möjliga. 

 Andel Antal 

Barn och fritid 100% 42 

Vård och omsorg 98% 41 

Restaurang och livsmedel 95% 40 

Fordon och transport 88% 37 

Industriteknik 86% 36 

Handel och administration 83% 35 

Bygg och anläggning 81% 34 

El och energi 79% 33 

VVS och fastighet 74% 31 

Hotell och turism 67% 28 

Hantverk 50% 21 

Naturbruk 43% 18 

För få sökanden är det största hindret 

För få sökanden är det största hindret för ett bredare utbud inom regionalt 
yrkesvux. Närmare två av tre kommuner svarar att för få sökanden är ett av de 
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största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar. Det 
alternativ som näst flest valt är för små elevvolymer i närområdet. 

Enkätsvaren visar samtidigt att det finns ett antal ytterligare faktorer som 
påverkar. Begränsade ekonomiska resurser är ett hinder som en tredjedel av 
kommunerna anger. Flera nämner också som annan orsak kravet på 
medfinansiering och kortsiktigheten i statsbidraget. Andra hinder är avsaknad 
av lärare och APL-platser. Kommunerna kunde välja maximalt tre alternativ på 
denna fråga, vilket majoriteten av kommunerna har gjort. Flera skriver i 
kommentarsfältet att ännu fler alternativ var aktuella.  

Diagram 1. De största hindren för ett bredare utbud. Svar på frågan ”Vilka 
är de största hindren för att kunna genomföra ett bredare utbud av 
yrkesutbildningar i ert samverkansområde” Max tre svarsalternativ. 

 

 

Några kommuner nämner på olika sätt externa utbildningsanordnare i sina 
kommentarer. En kommun skriver att för små elevvolymer gör att ingen vill 
lämna anbud, en annan att sviktande kvalitet hos utbildningsanordnare är ett 
hinder, medan en tredje påtalar att överetablering kan göra att elevvolymen hos 
varje anordnare blir för liten. 

Två tredjedelar har färre sökanden än platser till restaurang och livsmedel 

Problemet med få sökanden bekräftas på frågan om hur antalet sökande 
förhåller sig till antalet platser hittills i år. Det är framför allt inom restaurang 
och livsmedel, hotell och turism samt industriteknik som många kommuner 
svarar att det finns färre sökande än platser. Inom restaurang och livsmedel 
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svarar två tredjedelar av kommunerna som erbjuder yrkesområdet att det är 
färre sökanden än platser hittills i år. 

De yrkesområden där flest kommuner rapporterar fler sökanden än platser 
hittills i år är inom barn och fritid, följt av vård och omsorg. Även inom dessa 
områden finns det dock kommuner som svarar att det är färre sökanden än 
platser. 

Diagram 2. Fler, lika eller färre sökande än platser, per yrkesområde. Svar 
på frågan ”Hur förhåller sig antalet sökande till antalet platser för respektive 
yrkesområde hittills i år?”2  

 
  

                                                      
2 Endast de kommuner som erbjuder yrkesområdet har fått besvara frågan, varför antalet 
kommuner som andelen baseras på skiljer sig åt mellan olika yrkesområden. För att se hur stor 
andel av kommunerna som erbjuder respektive yrkesområde, se tabell 1. 
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Kravet på medfinansiering begränsar användningen av statsbidraget 

Enkätresultaten pekar tydligt mot att kravet på medfinansiering är ett problem. 
Sex av tio kommuner svarar att kravet på medfinansiering i stor eller ganska 
stor utsträckning har begränsat hur många platser de erbjuder inom regionalt 
yrkesvux. För en fjärdedel har däremot kravet begränsat i ganska liten 
utsträckning eller inte alls.  

Det är fler som svarar att kravet begränsar i de minsta respektive de största  
samverkansområdena sett till befolkningsmängd, jämfört med de medelstora 
samverkansområdena. 

 

Diagram 3. Om medfinansiering begränsar antalet platser. Svar på frågan 
”I vilken utsträckning har kravet på medfinansiering begränsat hur många 
platser ni erbjuder inom regionalt yrkesvux?” 

 

Flera kommuner har valt att kommentera sitt svar. Några understryker att 
medfinansieringen gör att de inte kan erbjuda lika många platser som annars. 
Andra skriver att förmåga till medfinansiering varierar mellan kommuner 
beroende på ekonomisk situation och att administrationen tar mycket tid. Några 
kommuner har förslag på justeringar av kravet, till exempel att teoretisk 
utbildning eller kostnader för språkstöd skulle kunna räknas som 
medfinansiering.  
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Samverkan kring regionalt yrkesvux 

Samverkan är centralt i satsningen på regionalt yrkesvux. I förordningen för 
regionalt yrkesvux3 ställs flera krav på samverkan. För att ta del av statsbidraget 
krävs minst tre samverkande kommuner. Det finns också krav på att 
kommunerna ska samråda med olika aktörer när det gäller planering av utbudet 
och sammansättningen av utbildningen. 

Två tredjedelar har samverkansavtal eller ”frisök” 

Hur samverkan sker skiljer sig åt mellan kommunklustren. De allra flesta 
kommunkluster (88 procent) samverkar kring behovsanalys och har 
kontinuerliga träffar med kommunrepresentanter i samverkansområdet. I en klar 
majoritet av klustren samverkar kommunerna även kring uppföljning, 
administration och marknadsföring. 

I två tredjedelar av kommunklustren finns en mer formaliserad samverkan. 60 
procent har ett samverkansavtal för interkommunal ersättning eller liknande. En 
tredjedel av kommunklustren har gemensamt kursutbud med ”frisök”.4 
Kommunklustren med frisök omfattar totalt 75 kommuner, med sammanlagt     
3 170 000 invånare. 

 

Tabell 2. Vad kommunerna samverkar kring. Svar på frågan ”Vad 
samverkar era kommuner kring när det gäller regionalt yrkesvux?” Flera 
svarsalternativ var möjliga. 

 Andel Antal  

Behovsanalys 88% 37 

Kontinuerliga träffar med kommunrepresentanter i samverkansområdet 88% 37 

Uppföljning 76% 32 

Nätverk för studie- och yrkesvägledare 71% 30 

Administration 64% 27 

Marknadsföring 62% 26 

Samverkansavtal om interkommunal ersättning eller liknande (ej frisök) 60% 25 

Gemensamt kursutbud med "frisök" 31% 13 

Annat 17% 7 

 

  

                                                      
3 Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
4 Frisök kan innebära att en elev kan välja att studera hos någon av de samverkande kommunerna, 
men det kan också vara möjligt att fritt få välja utbildningsanordnare. 
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Mer nytta av samråd med Arbetsförmedlingen än med RUA 

Enligt förordningen om regionalt yrkesvux ska kommunerna samråda med 
Arbetsförmedlingen och regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA)5 i 
planeringen av utbudet.  

Enkätresultaten visar att fler upplever att de haft nytta av samrådet med 
Arbetsförmedlingen än med RUA. Drygt hälften av kommunklustren har haft 
mycket eller ganska stor nytta av samrådet med Arbetsförmedlingen, jämfört 
med drygt en tredjedel som bedömer att de haft nytta av samrådet med RUA. 
Omkring var tredje svarar att de varken haft stor eller liten nytta av samrådet. 

 

Diagram 4. Nytta av samråd med olika aktörer. Svar på frågan ”Vilken nytta 
har ni haft av samrådet med […] i planeringen av regionalt yrkesvux 2018?”

 

I kommentarerna till dessa frågor skriver kommuner bland annat att samverkan 
med RUA är under utveckling eller att det vore önskvärt med mer stöd från 
regionen. Andra kommentarer är att det regionala och lokala perspektivet kan 
skilja sig åt och att nyttan av samråd blir mindre när behoven är stora inom alla 
yrkesområden. 

  

                                                      
5 I varje län finns en aktör med regionalt utvecklingsansvar. Det innebär ett ansvar för länets 
strategiska utveckling när det gäller regionalt tillväxtarbete. Ett landsting som har övertagit det 
regionala utvecklingsansvaret i sitt län kallas region. Det är i dagsläget antingen en region, ett 
samordningsförbund eller en länsstyrelse som är regionalt utvecklingsansvarig aktör. 
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Vanligast att samverka med vård- och omsorgsbranschen 

Vård och omsorg är utan konkurrens den bransch som de flesta upplever att de 
har samverkan med. Inom nästan samtliga kommunkluster finns tät samverkan 
med vård och omsorgsbranschen. Därefter är det drygt hälften som svarar att de 
har tät samverkan med branscher inom fordon och transport, barn och fritid, 
restaurang och livsmedel samt bygg och anläggning. 

 

Diagram 5. Tät samverkan med branscher. Svar på frågan ”Vilka branscher 
har ni tätast samverkan med när det gäller utbildning inom regionalt 
yrkesvux?” Flera svarsalternativ var möjliga.

 

Minst vanligt var samverkan med branscher inom naturbruk, hantverk samt 
VVS och fastigheter. Detta är också yrkesområden där färre kommunkluster 
erbjuder utbildning. Kommunerna har bara fått svara på frågan om 
branschsamverkan inom yrkesområden där de erbjuder regionalt yrkesvux 2018.  

På en öppen fråga om det finns branscher som är svåra att samverka med svarar 
några kommuner branscher med små företag. Några kommuner nämner också 
specifikt byggbranschen. 
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Lagom stora samverkansområden 

Tre fjärdedelar av kommunklustren bedömer att deras samverkansområde idag 
är lagom stort för att kunna genomföra ett brett utbud av yrkesutbildningar. En 
femtedel bedömer att samverkansområdet är alltför litet sett till 
befolkningsunderlaget. Inget kommunkluster har svarat att samverkansområdet 
idag är alltför stort.  

Tabell 3. Storlek på samverkansområdet. Svar på frågan ”För att kunna 
genomföra ett brett utbud av yrkesutbildningar inom komvux – bedömer ni att 
ert samverkansområde idag är alltför litet, lagom stort eller alltför stort sett till 
befolkningsunderlaget?” 

 Andel Antal 

Alltför litet 21% 9 

Lagom stort 74% 31 

Alltför stort 0% 0 

Vet ej 5% 2 

 

I kommentarerna till frågan berör flera kommuner ett dilemma mellan att 
behöva ett stort upptagningsområde för vissa utbildningar, samtidigt som de 
studerande inte är villiga att resa. Flera kommenterar i sitt svar att resandet för 
de studerande blir ett problem om samverkansområdet utökas ytterligare. Någon 
skriver att det är viktigt att följa arbetsmarknadsregionen.  

Utvecklingen går mot mer samverkan 

Kommunerna tror genomgående på mer samverkan i framtiden. Åtta av tio 
kommunkluster tror att de kommer att samverka mer om två år än vad de gör 
idag. Två av tio tror på lika mycket samverkan som idag. Ingen kommun tror på 
mindre samverkan om två år jämfört med idag. 

Tabell 4. Samverkan om två år. Svar på frågan ”Hur tror ni att er samverkan 
kring yrkesutbildning i komvux ser ut om två år?” 

 Andel Antal 

Mer samverkan än idag 79% 33 

Lika mycket samverkan som idag 21% 9 

Mindre samverkan än idag 0% 0 

 

Resultaten ligger i linje med vad Skolverket sett i sina uppföljningar av 
yrkesvux. Skolverket konstaterar att samverkan mellan kommuner inom 
yrkesvux har utökats och utvecklats varje år sedan starten 2009.6 

                                                      
6 Skolverket (2016) Redovisning av insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och 
lärlingsutbildning för vuxna år 2015, s. 25. 
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Om enkäten 
Webbenkät till 48 huvudsökande kommuner – 88 procent svar 

SKL har genomfört en kommunenkät om regionalt yrkesvux. Bakgrunden är 
flera utredningar som pekar mot en ökad regional samordning när det gäller 
vuxenutbildningen och regionalt yrkesvux.7 Syftet med enkäten är att få en 
bättre bild av hur regionalt yrkesvux fungerar och hur kommunerna samverkar 
kring detta. 

Enkäten skickades som webbenkät till samtliga 48 huvudsökande kommuner för 
regionalt yrkesvux 2018. Den var ute från mitten av maj till slutet av juni, med 
totalt tre påminnelser. De huvudsökande kommunerna har svarat för 
kommunerna i sitt samverkansområde. 

Det var en totalt 42 av 48 huvudsökande kommuner som besvarade enkäten, 
vilket motsvarar 88 procent. Totalt omfattar dessa samverkansområden 254 av 
de 289 kommuner som har sökt statsbidrag för regionalt yrkesvux. 

Tabell 5. Antal kluster och kommuner som svaren omfattar, fördelat på antal 
kommuner i klustren. 

Storlek på kluster Antal kluster Antal kommuner i klustren 
 Totalt Antal 

svarande 
Andel svar Totalt Antal som 

omfattas 
av svaren 

Andel 
som 

omfattas 
3 kommuner8 17 13 76% 49 37 76% 
4–6 kommuner 18 18 100% 91 91 100% 
7 kommuner+ 13 11 85% 149 126 85% 

Totalt 48 42 88% 289 254 88% 

 

I analys av resultaten har vi jämfört hur kommunklustren har besvarat enkäten 
utifrån befolkningsstorlek. I de fall vi sett ett tydligt samband har vi 
kommenterat detta i redovisningen. Kommungrupper har inte använts som en 
bakgrundsvariabel, då klustren ofta består av kommuner från flera olika 
kommungrupper.  

   

  

                                                      
7 Framför allt Komvuxutredningens betänkande SOU 2018:71, Arbetsmarknadsutredningen (A 
2016:03) och Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning (U 
2018:01). 
8 Här ingår även Gotlands kommun, som inte samverkar med andra kommuner kring regionalt 
yrkesvux. 
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Tabell 6. Befolkning i kommunklustren som besvarat enkäten, olika statistiska 
mått. 

Statistiskt mått Befolkning i 
samverkansområdet 

Minimum  23 642 
25:e percentilen 85 654 
Median 160 052 
75:e percentilen 261 435 
Maximum 1 142 190 

Totalt 9 352 230 

 

Tabell 6 visar spridningen mellan de kluster som besvarat enkäten. Här framgår 
att det i det största samverkansområdet bor över 1,1 miljoner invånare, jämfört 
med knappt 24 000 i det minsta. Tabellen visar också att hälften av klustren har 
fler än 160 000 invånare, medan hälften har färre. I en fjärdedel av klustren bor 
det 261 000 invånare eller fler.  
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Bilaga 1 Om regionalt yrkesvux 
Denna bilaga ger en kort beskrivning av satsningen på regionalt yrkesvux, några 
av de huvudsakliga villkoren och storleken på bidraget för år 2018.  

En statlig satsning på yrkesutbildning för vuxna 

 Regionalt yrkesvux är en statsbidragssatsning för yrkesutbildning på 
gymnasial nivå inom komvux. Satsningen infördes 1 januari 2017 och 
ersatte då de tidigare statsbidragen på yrkesvux och lärlingsvux.  

 Syftet med regionalt yrkesvux är att öka utbudet av yrkesutbildningar 
för vuxna och tillgodose behoven på arbetsmarknaden. 

 Satsningen på regionalt yrkesvux består av tre bidrag och fem delar; 
yrkesvux, yrkesvux i kombination med sfi/sva, lärlingsvux, lärlingsvux 
i kombination med sfi/sva och yrkesförarutbildning.  

 Det är Skolverket som fördelar statsbidragen. Statsbidragen delas ut för 
ett kalenderår i taget.  

 Satsningen är en del av regeringens kunskapslyft. Över åren har antalet 
platser inom yrkesvux varierat stort. 

Krav på samverkan och medfinansiering 

 Regionalt yrkesvux regleras huvudsakligen i förordningen (2016:937) 
om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.  

 För att få del av statsbidragen krävs bl.a. att minst tre kommuner 
samverkar om planering och genomförande av utbildningen.  

 Kommunerna ska också planera utbudet i samråd med 
Arbetsförmedlingen, regionalt utvecklingsansvarig aktör och andra 
relevanta regionala aktörer. 

 Det finns även krav på medfinansiering, där kommunerna med egna 
medel ska genomföra lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag 
för. 

 Ett annat krav är att utbildningen ska innehålla minst 15 procent 
arbetsplatsförlagt lärande, apl. 

Regionalt yrkesvux 2018 

 För 2018 finns totalt över 1,8 miljarder kronor i statsbidrag för regionalt 
yrkesvux. Det motsvarar 39 000 årsstudieplatser.  

 År 2018 har 289 av 290 kommuner ansökt om statsbidrag för regionalt 
yrkesvux. Totalt har kommunerna ansökt i kluster om 48 kommuner, 
med 3–16 kommuner i varje kluster (med undantag för Gotland).  
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Utbud, söktryck och samverkan i 
yrkesvux 

Rapporten bygger på en kommunenkät om regionalt yrkesvux som SKL 
genomfört i maj–juni 2018. Det är de huvudsökande kommunerna som har 
besvarat enkäten för sitt samverkansområde. Totalt har 88 procent besvarat 
enkäten. Resultaten ger en nulägesbild av regionalt yrkesvux från kommunernas 
perspektiv, bland annat kring utbud, söktryck och samverkan.  
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