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Statsbidrag för yrkesvux kombinationsutbildningar
för 2021
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning.
Ni beviljas 25 535 000 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 25 535 000 kronor.
Bidraget avser 2021. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 5674-3529.
Det beviljade beloppet kan komma att ändras om regeringen ändrar anslaget
eller förutsättningarna för hur anslaget ska fördelas.
Skäl för beslut
Ni har ansökt om extra medel enligt det nya regelverket 31 a § för
kombinationsutbildningar i förordning (2016:937) om statsbidrag för
regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Nya 31 a § innebär att yrkesstudier
och språkstudier ska kombineras med stödjande insatser på sådant sätt att
det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen.
Det totala sökta beloppet är lägre än anslaget för bidraget. Utifrån detta
beviljas ni det belopp ni ansökt om.
Ni har även intygat att ni har platser som uppfyller de nya kraven för
kombinationsutbildningar enligt 31 a § och som ni inte kan/vill söka extra
bidrag för men som ni ändå vill redovisa i yrkesvux kombination. Dessa
platser omfattas då inte av medfinansieringskravet.
Överklagande
Enligt 41 § förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning får beslutet inte överklagas.
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Övrig information
Ni som huvudsökande kommun ska informera medsökande kommuner om
detta beslut.
Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning (2016:937) om
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.
Viktig information om statsbidrag för yrkesvux kombination
I den här ansökan har ni kunnat ansöka om extra medel enligt det nya
regelverket 31 a § för kombinationsutbildningar i förordning (2016:937) om
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Bidragsperioden avser
kalenderåret 2021.
Bakgrund
Regeringen har tillfört 776 200 000 kronor som ska finansiera
årsstudieplatser i kombinationsutbildningar under 2021. Bidrag för
platser inom kombinationsutbildningar regleras av 31 a § i förordningen
(2016:937), och den paragrafen ändrades 23 juni 2021. Ändringen innebär
att yrkesstudier och språkstudier ska kombineras med stödjande insatser på
sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen
för utbildningen.
I ansökan om extra medel för kombinationsutbildningar 2021 har ni i
kommungrupperna haft möjlighet att söka bidrag för årsstudieplatser
enligt de nya villkoren, så länge platserna uppfyller kraven för yrkesvux
kombination. Villkoren innebär att ni trots att ni redan fått statsbidrag
beviljat i ansökan 2021 nu har kunnat ta del av ytterligare medel för nya
planerade platser och/eller platser som ni redan genomfört.
Bidragsbelopp
Enligt 31 a § förordning (2016:937) lämnas bidrag med 110 000 kronor per
årsstudieplats för yrkesutbildning i regionalt yrkesvux om yrkesutbildningen
kombineras med utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller svenska
som andraspråk (sva), och stödjande insatser som syftar till att ge eleverna
ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. I denna ansökan om extra
medel för yrkesvux kombination 2021 lämnas bidrag alltså för yrkeskurser,
men däremot inte för orienteringskurser eller teoretiska kurser enligt 31 §,
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yrkesutbildning utan sfi/sva eller yrkesutbildning med sfi/sva utan stödjande
insatser.
Bidragsbelopp för nya platser
110 000 kronor per årsstudieplats lämnas för nya platser i yrkesvux
kombination för yrkesutbildning som kombineras med sfi och/eller sva.
Yrkesutbildningen ska även kombineras med stödjande insatser som syftar
till att ge eleverna större möjlighet att nå målen med utbildningen.
Bidragsbelopp för att lägga till stödjande insatser
35 000 kronor per årsstudieplats lämnas för redan beviljade 75 000
kronors-platser där ni vill lägga till stödjande insatser. 75 000 kronor
per årsstudieplats lämnas för redan beviljade 35 000 kronors-platser
där ni vill lägga till stödjande insatser. Beloppet är beräknat utifrån
att årsstudieplatserna ska vara värda 110 000 kronor, oberoende av
yrkesutbildning.
Bidragsbelopp för platser där ni vill öka bidraget
40 000 kronor per årsstudieplats lämnas för redan beviljade 35 000 kronorsplatser med stödjande insatser (som lämnats med 35 000 kronor per
årsstudieplats). Beloppet är beräknat utifrån att årsstudieplatserna ska vara
värda 110 000 kronor, oberoende av yrkesutbildning.
Medfinansiering
Det finns inget medfinansieringskrav för platser i yrkevux kombination.
Detta innebär att kravet om medfinansiering inte längre gäller för sedan
tidigare beviljade platser som ni nu ansöker om extra bidrag för. Om ni
har intygat att de finns platser som ni vill redovisa i yrkesvux kombination
men som ni inte vill eller kan söka extra medel för så kommer inte heller
medfinansieringskravet gälla för dessa platser.
I 20 § sista stycket förordning (2016:937) framgår att kravet om
medfinansiering inte gäller för kombinationsutbildningar.
Fördelning av statsbidraget
Skolverket har mottagit 32 ansökningar om extra medel för yrkevux
kombination. Det totala sökta beloppet inom yrkesvux kombination är
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313 004 000 kronor och Skolverket har 776 200 000 kronor att fördela för
kombinationsutbildningar 2021.
Det totala sökta beloppet är lägre än anslaget för bidraget. Samtliga
kommungrupper har därmed beviljats hela sitt sökta belopp, med
undantag för en kommungrupp som inte ansökt om något belopp. Den
kommungruppen har endast intygat att de vill redovisa platser inom
yrkesvux kombination.
Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Nada Jabali.
Handläggare var Nada Jabali.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidragvux@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200 (Skolverkets
växel).

