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kommission (se avsnitt 9.2.3) som kan bidra till 
att långsiktigt minska behoven av de många 
riktade statsbidrag som finns i dag på området. 
Regeringen arbetar också kontinuerligt för att 
uppnå en strategisk användning av statsbidragen. 
I denna proposition sker genom välfärds-
miljarderna ett stort tillskott till de generella 
statsbidragen till kommunerna, vilket bl.a. 
möjliggör ökade satsningar inom skolområdet. 
De skolspecifika reformerna domineras även av 
satsningar där kommunerna kompenseras för 
nya uppgifter genom generella statsbidrag, t.ex. 
genom att ett riktat statsbidrag minskas sam-
tidigt som ett generellt åtagande införs såsom i 
fallet med lovskola.  

Regeringen avser att fortsätta förbättra styr-
ningen inom skolans område. Detta bedöms öka 
den samlade effekten av statens satsningar och 
på så sätt bidra till en bättre skola för alla elever.  

9.3 Ett kunskapslyft – för ett 
livslångt lärande 

Regeringen genomför ett betydande 
kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre 
sysselsättning. Kunskapslyftet ger människor 
chans att utbilda sig för att kunna få ett jobb, 
omskola sig till ett nytt yrke, få behörighet till 
högre utbildning, vidareutbilda sig för bättre 
karriärmöjligheter och bilda sig för ökat 
deltagande i samhällslivet och för personlig 
utveckling.  

Kunskapslyftet omfattar under 2016 ca 44 000 
statligt finansierade utbildningsplatser inom 
yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå 
(yrkesvux), kommunal vuxenutbildning 
(komvux) i övrigt, yrkeshögskolan, folkhög-
skolan samt inom universitet och högskolor. 
Kunskapslyftet föreslås byggas ut till drygt 
68 000 platser fram t.o.m. 2019. Kunskapslyftet 
innefattar bl.a. en kraftig utbyggnad av 
yrkesutbildningen för vuxna och ett förslag om 
att införa en rätt till behörighetsgivande 
utbildning inom komvux. Kunskapslyftet 
innehåller även en utbyggnad av yrkeshögskolan 
och den första större utbyggnaden med 
permanenta utbildningsplatser på universitet och 
högskolor på över tio år. Satsningen på ett nytt 
rekryterande studiestartsstöd som aviseras i 
denna proposition är också en viktig del i 

regeringens fortsatta satsning på kunskapslyftet 
(se utg.omr. 15).  

Utöver utbildningsplatser inom 
yrkeshögskolan och kommunernas vuxen-
utbildning samt högskolan och folkhögskolan 
(se även utg.omr. 14 och 17) tillkommer även 
inom ramen för regeringens jobbsatsning 
utbildning för personer inom vissa arbets-
marknadsreformer, bl.a. avseende traineejobb 
och andra insatser inom arbets-
marknadspolitiken (se utg.omr. 14). 

Utbildning måste finnas tillgänglig för 
människor genom hela livet. Ett införande av en 
rätt till komvux kombinerat med övriga stora 
satsningar inom kunskapslyftet stärker kraftigt 
den möjligheten och ökar jämlikheten i 
utbildningssystemet. Samtidigt som människor 
som vill utvecklas får möjlighet att göra det, 
förstärks också möjligheten för såväl offentlig 
sektor som näringsliv att få den kompetens de 
behöver.  

Tillgången på rätt utbildad arbetskraft är 
avgörande för svensk tillväxt, jobb och välfärd. 
Den brist på rätt utbildad personal som flera 
branscher upplever riskerar syssel-
sättningsuppgången. De stora investeringarna i 
kunskapslyftet och fokuseringen på matchning 
är viktiga för Sverige. För att klara 
kompetensförsörjningen avser regeringen att 
bjuda in parter och branscher till samtal kring 
hur de satsningar som är gjorda inom 
utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken kan 
utvecklas för att klara de framtida utmaningarna. 
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Tabell 9.1 Beräknat antal utbildningsplatser 2016–201933 
Antal 

 2016 2017 2018 2019 

Yrkesvux34 19325 21750 24750 27750 

Lärlingsutbildning för 
vuxna35 

 2600 3150 3150 

Yrkeshögskolan 2500 6000 6000 6000 

Folkhögskolan (allmän och 
särskild kurs) 

3000 3000 3000 3000 

Folkhögskolan (kurser för 
bl.a. långtidsarbetslösa) 

2000 2000 2000 2000 

Universitet och högskolor36 7925 11845 15740 16785 

Utbildningsplatser för 
tidsbegränsat anställda 
inom äldreomsorg och hälso-
sjukvård 

 1000 4000 4000 

Utbildningskontrakt  

(komvux) 

3675    

Utbildningskontrakt  

(folkhögskolan) 

2000 2000 2000 2000 

Trainee 3551 1240 2843 3726 

Totalt antal platser 43976 51435 63483 68411 

En utbyggd och regionaliserad yrkesutbildning för 
vuxna 

Regeringen vill fortsätta att öka satsningarna på 
ett stadigvarande kunskapslyft med fler 
permanenta utbildningsplatser inom yrkesvux 
och lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux). 
Regeringen föreslår därför en utbyggnad av 
yrkesvux till totalt motsvarande ca 27 750 platser 
2019 och en utbyggnad av lärlingsvux till ca 
3 150 platser 2019.  

Satsningen på yrkesvux och lärlingsvux syftar 
till att motverka brist på yrkesutbildad 
arbetskraft, ge människor möjlighet att omskola 
sig till ett nytt yrke och nå de grupper som 

 
 
                                                      
33 Utöver de utbildningsplatser som redovisas i tabellen tillkommer i 

regeringens jobbsatsning insatser inom arbetsmarknadspolitiken, se 

utg.omr. 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.  
34 För 2016 ingår även statsbidrag till komvux. 
35 I budgetpropositionen för 2016 redovisades inte antalet platser inom 

lärlingsutbildningen för vuxna som en del av kunskapslyftet. För 2016 har 

dock medel motsvarande 1 679 utbildningsplatser avsatts för 

utbildningen. 
36 Inkluderar i budgetpropositionen för 2017 föreslagen utbyggnad av 

lärar- och förskollärarutbildningar. 

saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial 
yrkesutbildning som behöver kompletteras. En 
utbyggnad av vuxenutbildningen skapar 
möjligheter för fler utan arbete att genom 
utbildning komma in på arbetsmarknaden. 
Många unga saknar i dag en gymnasieutbildning 
och behöver i ökad utsträckning stöd för att 
fullfölja sådan utbildning. Även andra gruppers 
behov av stöd i studierna eller för att påbörja 
studier behöver tillgodoses. Kommunerna och 
Arbetsförmedlingen bör samverka för att 
undanröja hinder för personer som har kort eller 
bristfällig utbildning att delta i reguljär 
utbildning.  

För att yrkesvux ska kunna erbjuda ett brett 
utbud av utbildningar som motsvarar de behov 
som finns i olika regioner är det lämpligt att 
utbildningarna både planeras och genomförs på 
regional nivå, av flera kommuner i samverkan. 
Regeringen avser därför att utveckla formerna 
för en regionaliserad yrkesutbildning för vuxna.  

Regeringen avser att som villkor för att ta del 
av det utbyggda yrkesvux ställa krav på att 
ansökande kommuner själva finansierar minst 
motsvarande antal utbildningsplatser. 

Regeringen avser även att reservera delar av 
satsningarna på yrkesvux och lärlingsvux för 
elever inom svenska för invandrare (sfi) och 
svenska som andraspråk inom komvux och 
särskild utbildning för vuxna (särvux) på 
grundläggande nivå.   

För att ytterligare utveckla yrkesutbildningen 
för vuxna på gymnasial nivå avser regeringen att 
ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka 
hur yrkesutbildningen för vuxna, med särskilt 
fokus på nyanländas etablering, kan reformeras, 
t.ex. genom införandet av yrkesskolor. 

Regeringen föreslår också en utbildnings-
satsning för tidsbegränsat anställda inom äldre-
omsorg och hälso- och sjukvård. Satsningen ska 
möjliggöra viktig kompetensutveckling och 
förbättra kompetensförsörjningen inom vård 
och omsorg och stärka de tidsbegränsat 
anställdas långsiktiga anknytning till arbets-
marknaden inom äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård (se vidare utg.omr. 14).   

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom 
komvux 

Regeringen avser att i anslutning till denna 
proposition lämna en proposition till riksdagen 
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om en rätt till behörighetsgivande kurser inom 
komvux. Satsningen innebär att vuxna ges rätt 
att studera inom komvux i syfte att uppnå 
grundläggande och särskild behörighet och 
särskilda kunskaper när det gäller högskole-
utbildning och yrkeshögskoleutbildning. 
Rättigheten är tänkt att införas fr.o.m. 2017. 

Rätten till komvux är en av de största 
reformerna av vuxenutbildningen på decennier. 
En högre utbildning är i många fall en 
förutsättning för att få ett jobb. Därför behöver 
de som inte har en fullständig gymnasie-
utbildning, som är arbetslösa eller har sämre 
förutsättningar på arbetsmarknaden få möjlighet 
att fullfölja eller komplettera en gymnasie-
utbildning för att kunna läsa vidare. Samtidigt 
ska vuxenutbildningen också finnas för 
yrkesverksamma som vill gå vidare och höja sin 
kompetens. Det kan t.ex. vara fråga om personer 
med en teoretisk bakgrund som vill studera 
inom yrkeshögskolan. Efterfrågan på arbetskraft 
med en yrkeshögskoleutbildning är mycket stor. 

Införandet av rättigheten kan komma att 
innebära att kommunerna behöver förstärka 
delar av infrastrukturen för det livslånga 
lärandet. Det kan t.ex. handla om att utveckla 
studie- och yrkesvägledningen, valideringen, det 
flexibla lärandet och modersmålsstödet. 
Modersmålsstöd kan vara särskilt viktigt för 
unga nyanlända som behöver komplettera sin 
gymnasieutbildning.  

Effektivare validering för jobb och utbildning 

En effektiv vuxenutbildning förutsätter även att 
elever erbjuds validering av sitt tidigare lärande 
så att utbildningen kan utformas efter individens 
behov och förutsättningar. För att öka tillgången 
till validering har Utbildningsdepartementet i 
promemorian Validering med mervärde (Ds 
2016:24) bl.a. föreslagit en ändring av skollagen 
(2010:800) så att det ska finnas en skyldighet för 
huvudmannen att erbjuda elever i komvux och 
särvux validering. I promemorian föreslås även 
att skyldigheten för utbildningsanordnare inom 
yrkeshögskolan att pröva om reell kompetens 
kan tillgodoräknas för studier på en 
yrkeshögskoleutbildning ska tydliggöras. 
Därutöver föreslås bl.a. att Arbetsförmedlingen, 
Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan 
samt Universitets- och högskolerådet ska få i 
uppdrag att främja och samordna utvecklingen 

och användningen av validering inom sina 
respektive områden. Promemorian har 
remitterats. 

För att utveckla dagens system för validering 
tillsatte regeringen i november 2015 en nationell 
delegation med uppdrag att under perioden 
2015–2019 följa, stödja och driva på ett 
samordnat utvecklingsarbete inom validerings-
området på den nationella och regionala nivån. 
Delegationen, som antagit namnet 
Valideringsdelegationen 2015–2019, ska bl.a. 
föreslå en nationell strategi för validering (se 
även utg.omr. 14). 

En stärkt yrkeshögskola 

Inom ramen för regeringens satsning på ett 
utvidgat kunskapslyft fortsätter utbyggnaden av 
yrkeshögskolan såsom tidigare aviserats om 
motsvarande omkring 6 000 platser permanent 
fr.o.m. 2017.    

Yrkeshögskolan, som alltså ingår i regeringens 
kunskapslyft, behöver förändras och bli mer 
långsiktig för att bättre kunna fungera som ett 
led i yrkesutbildningssystemet för såväl unga 
som vuxna så att de kan skaffa sig nya eller 
fördjupade kunskaper inom yrkesområden där 
kompetens efterfrågas. Regeringen har därför i 
propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft 
för kunskap (prop. 2015/16:198) bedömt att ett 
beslut om att en utbildning ska ingå i 
yrkeshögskolan i regel bör omfatta fler än två 
utbildningsomgångar. Denna nya inriktning 
betyder att utbildningsanordnare mer långsiktigt 
kan arbeta med kvaliteten och våga satsa på 
investeringstunga utbildningar. 

Examensgraden i yrkeshögskolan är lägre för 
utrikes födda än för inrikes födda. En trolig 
förklaring är enligt Myndigheten för 
yrkeshögskolan bristande kunskaper i svenska 
språket. Utbildningsanordnare kan i dag erbjuda 
de studerande undervisning i svenska med 
yrkesinriktning men insatsen fungerar enligt 
myndigheten inte på bästa möjliga sätt. 
Regeringen avser därför att ge myndigheten i 
uppdrag att kartlägga omfattningen av denna 
undervisning och föreslå åtgärder inom ramen 
för insatsen som kan bidra till att examensgraden 
för utrikes födda kvinnor och män ökar.  


