
Regionalt yrkesvux 

 

Statsbidraget för yrkesvux, utbildningsplatser inom gymnasial 

yrkesutbildning för vuxna, utökas med 1 013 miljoner kronor för 2021 och 

1 313 miljoner för 2022. An-slaget utökas till totalt 3 843 miljoner 

respektive 3 777 miljoner år 2021 respektive 2022, inklusive 

satsningarna på lärcentrum och språkträning i äldreomsorgen. För 2023 

anges ingen extra utökning på yrkesvux. 

 

Med satsningen på yrkesvux vill regeringen att kommunerna ska kunna 

erbjuda sammanlagt 63 500 statligt finansierade helårsplatser under 

2021 enligt det regelverk som börjar gälla den 1 jan 2021 där staten 

finansierar sju platser av tio och kommunerna tre. Kommunerna har 

tidigare medfinansierat statsbidraget med 50 procent. I vårpropositionen 

2020 aviserade staten att de finansierar samtliga platser i regionalt 

yrkesvux under 2020. 

 

För att förbättra möjligheten att studera i hela landet, oavsett 

utbildningsform, föreslår regeringen att satsningen på lärcentrum 

förstärks med 40 miljoner kronor för 2021. Samma belopp beräknas för 

2022 och för 2023 beräknas 35 miljoner. 

 

För att förbättra kommunikationen mellan äldre och omsorgspersonal 

samt utveckla personalens språkkunskaper på fackområdet hälso- och 

sjukvård görs en satsning på yrkessvenska för utrikes född personal. 

Anslaget för detta ändamål ökas med 31 miljoner kronor. 

 

SKR är positivt till de extra satsningarna på yrkesutbildningar i komvux 

(regionalt yrkesvux) för 2021 och 2022. Kommunerna har för 2021 sökt 

betydligt fler utbildnings-platser än vad statsbidraget idag är 

dimensionerat för. För att på ett effektivt sätt kunna möta det kraftigt 

utökade behov av kompetensutveckling och omskolning som är att vänta 

kommer det vara avgörande med snabb information till kommunerna om 

hur satsningarna ska implementeras. Kommunerna väntar fortfarande på 

besked om hur regeringens löften i mars år, om att stå för den 

kommunala medfinansieringen och fler utbildningsplatser 2020, ska 

fördelas lokalt. Det hade varit en fördel ha att samma finansieringsmodell 

för 2021 då flertalet utbildningar som startar i höst pågår även nästa år 

men regeringen har valt en modell för 2021 där staten finansierar sju 

platser av tio och kommunerna tre. 


