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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

Utfärdad den 27 juni 2019 

Regeringen föreskriver att 4, 6, 9, 11, 24–26, 28 och 29 §§ och rubrikerna 

närmast före 6 och 28 §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regio-

nal yrkesinriktad vuxenutbildning ska ha följande lydelse. 

4 §    I regionalt yrkesvux ska de samverkande kommunerna erbjuda kombi-

nationer av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde 

(sammanhållna yrkesutbildningar). 

Enstaka kurser 

6 §    De samverkande kommunerna ska i regionalt yrkesvux erbjuda ensta-

ka kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde utifrån elevernas 

behov. 

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 

genomförs på en arbetsplats ska beslutas av läraren i ämnet efter inhämtande 

av synpunkter från handledaren. 

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 arbetslivserfa-

renhet 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 ämnen som är

relevanta för ett yrkesområde, 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 ämnen

som är relevanta för ett yrkesområde, och 

2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

24 §    Statsbidrag för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux lämnas 

med 50 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. 
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SFS 2019:52225 §    Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkes-

vux får statsbidrag lämnas till de samverkande kommunerna även för ersätt-

ning till arbetsplatsen. Varje elev som tas emot på en arbetsplats för arbets-

platsförlagt lärande berättigar de samverkande kommunerna till statsbidrag 

för ersättning till arbetsplatsen med högst 40 000 kronor per årsstudieplats 

under bidragsperioden. 

26 §    Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkes-

vux får statsbidrag även lämnas till de samverkande kommunerna för hand-

ledarutbildning. Sådant statsbidrag får lämnas med högst 3 500 kronor per 

bidragsperiod för varje handledare på en arbetsplats som tar emot en elev 

som antagits till lärlingsutbildningen, om handledaren har fullföljt en hand-

ledarutbildning som Statens skolverk bedömer uppfyller de krav som verket 

har ställt upp för sådan utbildning. Bidrag får inte lämnas för en handledare 

som statsbidrag enligt denna förordning har lämnats för tidigare. 

Yrkesämnen och andra liknande ämnen 

28 §1    För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen 

inom barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogram-

met, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet samt 

andra liknande ämnen som är relevanta för ett yrkesområde lämnas stats-

bidrag med 35 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. 

29 §2    För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen 

inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, for-

dons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, industritekniska 

programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogram-

met och VVS- och fastighetsprogrammet samt andra liknande ämnen som 

är relevanta för ett yrkesområde lämnas statsbidrag med 75 000 kronor per 

årsstudieplats under bidragsperioden. 

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019. 

På regeringens vägnar 

ANNA EKSTRÖM 

Eva Lenberg 

(Utbildningsdepartementet) 

1 Senaste lydelse 2017:950. 
2 Senaste lydelse 2017:950. 
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