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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 1 september 2022 

Regeringen föreskriver att 1, 3, 11, 15, 28 och 30 §§ förordningen 

(2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska ha 

följande lydelse. 

1 §1    Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkes-

inriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och 

kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå som 

planeras och bedrivs i samverkan mellan flera kommuner under medverkan 

av arbetslivet i de samverkande kommunerna och som syftar till att leda till 

kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden (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 gym-

nasial nivå, som kombineras med regionalt yrkesvux. Förordningen inne-

håller dessutom bestämmelser om statsbidrag för lärlingsutbildning i regio-

nalt yrkesvux.   

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i frå-

ga om 40 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

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 vuxen-

utbildning på gymnasial nivå om villkoren i 4–9 och 17–23 §§ är uppfyllda. 

Om det är fråga om lärlingsutbildning ska även villkoren i 11–16 §§ vara 

uppfyllda. 

11 §2    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 på gymnasial nivå 

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.

1 Senaste lydelse 2020:469. 
2 Senaste lydelse 2020:469. 

SFS 2022:1403 
Publicerad 

den 6 september 2022 



2 

SFS 2022:1403 En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning som anpassad 

utbildning på gymnasial nivå ska 

1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i anpassad gymna-

sieskola i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde, och 

2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

15 §3    I en elevs examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymna-

sial nivå eller komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som anpassad 

utbildning på gymnasial nivå ska det anges om eleven har genomgått en lär-

lingsutbildning och omfattningen av den. 

28 §4    För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen 

inom barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, 

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. 

30 §5    För kurser i yrkesämnen inom kommunal vuxenutbildning som 

anpassad utbildning lämnas statsbidrag med 75 000 kronor per årsstudie-

plats under bidragsperioden. 

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 2022 i fråga om 3 och 28 §§ 

och i övrigt den 2 juli 2023. 

På regeringens vägnar 

ANNA EKSTRÖM 

Torbjörn Malm 

(Utbildningsdepartementet) 

3 Senaste lydelse 2021:101. 
4 Senaste lydelse 2019:522. 
5 Senaste lydelse 2020:469. 
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