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Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning;

utfärdad den 27 oktober 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för sådan
yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning
och särskild utbildning för vuxna som planeras och bedrivs i samverkan mel-
lan flera kommuner under medverkan av arbetslivet i de samverkande kom-
munerna och som syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på ar-
betsmarknaden (regionalt yrkesvux).

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för oriente-
ringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska,
matematik och samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymna-
sial nivå, som kombineras med regionalt yrkesvux. Förordningen innehåller
dessutom bestämmelser om statsbidrag för lärlingsutbildning i regionalt
yrkesvux.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga
om 40 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 § Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får lämnas till samverkande kommuner för regionalt yrkes-
vux, orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andra-
språk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenut-
bildning på gymnasial nivå om villkoren i 4–10 och 17–23 §§ är uppfyllda.
Om det är fråga om lärlingsutbildning ska även villkoren i 11–16 §§ vara upp-
fyllda.

Utbildningar i regionalt yrkesvux

Sammanhållna yrkesutbildningar

4 § I regionalt yrkesvux ska de samverkande kommunerna erbjuda kombi-
nationer av nationella kurser i yrkesämnen som är relevanta för ett yrkesom-
råde (sammanhållna yrkesutbildningar).
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SFS 2016:937 5 § Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma i alla sammanhållna yrkesut-
bildningar inom regionalt yrkesvux. Omfattningen ska för varje elev vara
minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av
utbildningen som inte har validerats. Den omfattning arbetsplatsförlagt
lärande ska ha vid lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux framgår av
11 §.

I förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning finns ytterligare bestäm-
melser om arbetsplatsförlagt lärande, nämligen

– 2 kap. 26 § om definitionen av arbetsplatsförlagt lärande,
– 2 kap. 27 § om huvudmannens ansvar för att skaffa platser och för att

lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen,
– 2 kap. 27 § om beslut om vilka kurser som förläggs till en arbetsplats,
– 2 kap. 28 § om handledare på arbetsplatsen, och
– 4 kap. 20 a § om vilka uppgifter som ska finnas i ett gymnasiesärskole-

bevis.

Enstaka kurser i yrkesämnen

6 § De samverkande kommunerna ska i regionalt yrkesvux erbjuda enstaka
kurser i yrkesämnen utifrån elevernas behov.

Andra kurser

7 § Yrkesutbildning i regionalt yrkesvux ska organiseras så att eleverna vid
behov kan kombinera utbildningen med annan utbildning inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Modersmålsstöd och studiehandledning på modersmålet

8 § Orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studie-
handledning på modersmål ska erbjudas elever som behöver det.

Beslut om betyg och betygssättning

9 § Bestämmelser om beslut om betyg och betygssättning finns i 3 kap.
16 §, 20 kap. 35–39 §§ och 21 kap. 18–20 b §§ skollagen (2010:800) och
4 kap. 1–10 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Därutöver
gäller för regionalt yrkesvux att betyg på en kurs som helt eller delvis genom-
förs på en arbetsplats ska beslutas av läraren i yrkesämnet efter inhämtande av
synpunkter från handledaren. 

Urval

10 § Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå som statsbidrag lämnas för enligt denna förordning. Om alla
behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska i stället företräde ges
till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmark-
naden.
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SFS 2016:937Särskilda förutsättningar för lärlingsutbildning

Syfte och omfattning

11 § Sammanhållna yrkesutbildningar kan i regionalt yrkesvux ges i form
av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska syfta
till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfaren-
het och en möjlighet att under en handledares ledning på en arbetsplats få
kunskaper inom ett yrkesområde.

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska 
1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i yrkesämnen, och 
2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.
En lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna ska 
1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i yrkesäm-

nen, och 
2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

Åtaganden 

12 § Vid lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska de samverkande
kommunerna se till att genom avtal med berörda arbetsplatser reglera kom-
munernas och arbetsplatsernas åtaganden i samband med det arbetsplatsför-
lagda lärandet.

Utbildningskontrakt 

13 § Rektorn ska se till att det för varje elev som genomgår en lärlingsut-
bildning inom regionalt yrkesvux upprättas ett skriftligt avtal som underteck-
nas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av eleven och av
företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen för-
läggs (utbildningskontrakt). I utbildningskontraktet ska det anges 

1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och
omfattningen av dessa, och

2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som
ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Uppgifter i en individuell studieplan

14 § Uppgift om att en elev genomgår lärlingsutbildning inom regionalt
yrkesvux ska antecknas i elevens individuella studieplan.

Uppgift i ett examensbevis eller gymnasiesärskolebevis

15 § I en elevs examensbevis från kommunal vuxenutbildning eller ett gym-
nasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna ska det anges om eleven
har genomgått en lärlingsutbildning och omfattningen av den.

Om den arbetsplatsförlagda delen avbryts

16 § Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbild-
ningen, ska rektorn utfärda ett intyg om eleven begär det. Intyget ska inne-
hålla uppgifter om 
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SFS 2016:937 1. hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått, och 
2. innehållet i den genomgångna delen av utbildningen.

Yrkesråd

17 § För regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd
mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara ge-
mensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsva-
rande funktion inom gymnasieskolan.

18 § Yrkesrådet ska medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning
och arbetsliv och bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet. Yrkes-
rådet ska bistå kommunerna med att belysa behoven i arbetslivet och med att
ordna platser för arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen. Yrkesrådet ska
också medverka vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda
delen av utbildningen.

Bilaga till utdrag ur betygskatalog

19 § Bestämmelser om utdrag ur betygskatalogen och om en bilaga till ut-
draget för den som har genomgått en sammanhållen yrkesutbildning finns i
4 kap. 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Av en sådan bi-
laga ska det också framgå om utbildningen har genomförts som lärlingsut-
bildning.

Ytterligare villkor

20 § Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt
denna förordning är följande: 

1. minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av
utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose be-
hoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna, 

2. de samverkande kommunerna ska finansiera utbildning som motsvarar
utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudie-
platser som den utbildning som bidraget lämnas för,

3. sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med före-
trädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är
verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kom-
munerna, 

4. utbudet ska planeras efter samråd med
a) den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen en-

ligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen eller förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion, och 

b) Arbetsförmedlingen, 
5. de samverkande kommunerna ska
a) visa på ett behov av utbildningen,
b) erbjuda en möjlighet till validering, och
c) erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genom-

förandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens. 
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SFS 2016:937Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner i första
stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl. 

Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna
yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

För beräkning av årsstudieplats i första stycket 2 gäller det som anges i 28,
29, 30 eller 31 § i stället för det som anges i 2 kap. 2 § tredje stycket förord-
ningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Begränsningar när det gäller orienteringskurser och kurser i vissa 
ämnen

21 § Statsbidrag enligt denna förordning får bara lämnas för orienterings-
kurser för elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samver-
kande kommunerna. Statsbidrag får lämnas för högst 200 verksamhetspoäng
för en och samma person, även om personen deltar i flera orienteringskurser.
För en person som deltar i utbildning enligt denna förordning som kombine-
ras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller ut-
bildning i svenska för invandrare får dock statsbidrag lämnas för orienterings-
kurser om högst 400 verksamhetspoäng. Högst 200 av dessa 400 verksam-
hetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd
eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra oriente-
ringskurser.

22 § Statsbidrag enligt denna förordning får bara lämnas för kurser i äm-
nena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhälls-
kunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för elever som
också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna.
Sådana kurser får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning som stats-
bidrag lämnas för enligt denna förordning.

Andra begränsningar

23 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för 
1. individuella kurser, 
2. gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete,
3. utbildning som eleven har rätt att delta i enligt 20 kap. 19 § skollagen

(2010:800),
4. utbildning eller utbildningsplats som statsbidrag lämnas för på annat

sätt, eller
5. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsut-

bildning inom skolväsendet.

Storleken på statsbidrag när det gäller lärlingsutbildning

24 § Statsbidrag för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska fördelas
på grundval av det antal elever som antagits till utbildningen under den period
som beslutet om bidrag avser. Bidraget lämnas med 50 000 kronor per års-
studieplats under bidragsperioden. 

25 § Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux
får statsbidrag lämnas till de samverkande kommunerna även för ersättning
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SFS 2016:937 till arbetsplatsen. Sådant statsbidrag ska fördelas på grundval av det antal
elever som tagits emot på arbetsplatser för arbetsplatsförlagt lärande under
den period som beslutet om bidrag avser. Varje sådan elev berättigar de sam-
verkande kommunerna till statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen med
högst 40 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden.

26 § Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux
får statsbidrag även lämnas till de samverkande kommunerna för handledarut-
bildning. Sådant statsbidrag får lämnas med högst 3 500 kronor per bidrags-
period för varje handledare på en arbetsplats som har tagit emot en sådan elev
som avses i 24 §, om handledaren har fullföljt en handledarutbildning som
Statens skolverk bedömer uppfyller de krav som verket har ställt upp för
sådan utbildning. Bidrag får inte lämnas för en handledare som statsbidrag en-
ligt denna förordning har lämnats för tidigare.

Grunder för beräkning av statsbidrag när det gäller övrig 
utbildning

Grunder

27 § Statsbidrag för utbildning som avses i denna förordning lämnas med
ett belopp per årsstudieplats. 

När det gäller utbildning som inte är lärlingsutbildning gäller 28, 29, 30
eller 31 § i stället för det som anges om en årsstudieplats i 2 kap. 2 § tredje
stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 

Yrkesämnen

28 § För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom
barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt
vård- och omsorgsprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som
motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.

29 § För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom
bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och
transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet,
industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livs-
medelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet lämnas statsbidrag
för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng.

30 § För kurser i yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna lämnas stats-
bidrag för en årsstudieplats som vid heltidsstudier omfattar 800 verksamhets-
poäng.

Annan utbildning

31 § För orienteringskurser och för kurser i ämnena svenska, svenska som
andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats
som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. 
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32 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor
om och betalar ut bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 36 §
andra stycket anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av
beslutet.

33 § Ansökan ska göras gemensamt av de samverkande kommunerna. Av
ansökan ska det framgå

1. vilket eller vilka yrkesområden som ansökan avser,
2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen

sammanlagt ska omfatta, 
3. att kommunerna finansierar utbildning som motsvarar utbildning enligt

denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som ansökan
avser, 

4. att utbildningen inbegriper en möjlighet till validering om det finns
elever som behöver det, 

5. en analys av kompetensbehovet hos den privata och offentliga arbets-
marknaden inom de samverkande kommunerna,

6. hur utbildningen har planerats och på vilket sätt den planerade utbild-
ningen svarar mot kompetensbehovet hos arbetsmarknaden inom de samver-
kande kommunerna, 

7. skälen till att kommunerna gemensamt har prioriterat det eller de yrkes-
områden som ansökan avser, och

8. övriga uppgifter som följer av föreskrifter som meddelats med stöd av
40 §.

Av ansökan ska det också framgå hur arbetslivet i de samverkande kommu-
nerna har medverkat i planeringen av utbildningen samt hur den regionalt ut-
vecklingsansvariga aktören i det eller de län som kommunerna tillhör och
Arbetsförmedlingen har medverkat i planeringen av utbildningsutbudet.

34 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till be-
hoven av kompetens på arbetsmarknaden och arbetslöshetens omfattning i de
samverkande kommunerna. 

Första stycket gäller inte sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare
för persontransporter eller godstransporter. För sådan utbildning gäller i stäl-
let att Skolverket vid sin fördelning av statsbidrag ska ta hänsyn till behovet
av geografisk spridning av utbildningsplatserna. 

Uppföljning och redovisning

35 § Statens skolverk ska följa upp vilka utbildningar statsbidraget har an-
vänts till och hur bidraget har använts uppdelat på kön, ålder, tidigare utbild-
ningsnivå, andel utrikes och inrikes födda och, för utrikes födda, vistelsetid i
Sverige. Av uppföljningen ska det även framgå i vilken utsträckning elever
som slutfört regionalt yrkesvux är sysselsatta i arbete.

Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska
medverka i den uppföljning av utbildningsverksamheten som bestäms av
Skolverket och lämna de uppgifter som verket begär.
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SFS 2016:937 36 § Statens skolverk ska i samband med sin årsredovisning till Regerings-
kansliet redogöra för hur bidraget har använts.

Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska
lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som ver-
ket begär.

Återbetalning, återkrav och omfördelning

37 § Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldiga om

1. något av villkoren för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts,
2. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för, eller
4. kommunen inte lämnar uppgifter som avses i 35 §.
Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.
Om det finns särskilda skäl för det får Skolverket besluta att avstå från åter-

krav helt eller delvis.

38 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som in-
faller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats
som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procent-
enheter.

Om det finns särskilda skäl för det får Statens skolverk besluta att avstå
från krav på ränta helt eller delvis.

39 § Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats
enligt 37 § till andra samverkande kommuner som har ansökt om statsbidrag
enligt denna förordning om kommunerna

1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många års-
studieplatser som kommunerna har ansökt om, och

2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge utbildning i regionalt yrkesvux
utöver vad kommunerna tidigare har fått bidrag för enligt denna förordning. 

Bemyndigande

40 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-
lighet av denna förordning. 

Överklagande

41 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 
2. Genom förordningen upphävs 
a) förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teore-

tisk vuxenutbildning på gymnasial nivå, och 
b) förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för

vuxna.  
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SFS 2016:9373. De upphävda förordningarna gäller fortfarande för statsbidrag som har
beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
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