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Regionala yrkesvux för länets företag och arbetsgivares 
kompetensförsörjning 

   

Regeringen beslutade 2016-10-28 om en förordning om statsbidrag för en modell 
med en regionaliserad yrkesutbildning för vuxna, regionalt yrkesvux. Till skillnad 
från dagens yrkesvux ska den regionala modellen i högre grad bland annat möta 
arbetsmarknadens behov av kompetens och nyanländas behov av yrkesutbildning 
på gymnasial nivå. Statsbidrag ska sökas gemensamt av kommuner och regeringen 
ger i uppdrag till Statens skolverk att utarbeta en fördelningsmodell gällande 
statsbidraget. Syftet är en stärkt regional samverkan vid planering och 
genomförande av utbildningarna som grundar sig på flera kommuner i samverkan. 

 

Regionalt yrkesvux bör kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar som 
motsvarar de behov som finns i olika regioner. Därför är det lämpligt att 
utbildningarna både planeras och genomförs på regional nivå av flera kommuner i 
samverkan. Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå 
villkoras med att minst tre kommuner samverkar och ansöker gemensamt. 
Regionalt yrkesvux ska erbjuda enstaka kurser utifrån den enskildes behov och 
förutsättningar, men också sammanhållna yrkesutbildningar.  

 

Socialdemokraterna anser att Västra Götalandsregionen ska spela en aktiv roll för 
att få till samarbeten mellan kommunerna. För att underlätta för kommunerna att 
komma igång med Regionala Yrkesvux kan regionen stötta med samordning och 
ekonomisk stöttning. Västra Götalandsregionen kan tillsammans med 
kommunalförbunden inventera vilka yrkesområden som det är möjligt att starta 
regionala yrkesvux i Västra Götaland. Vi ser också att regionens naturbruksstyrelse 
och folkhögskolestyrelse aktivt kan och bör delta aktivt i arbetet med regionala 
yrkesvux 

 

Västra Götalandsregionen behöver också analysera vilka yrkesutbildningar som 
Västra Götalandsregionen som arbetsgivare efterfrågar som passar i ett regionalt 
yrkesvux. Att klara kompetensförsörjningen inom Västra Götaland är avgörande 
för länets företag, organisationer och kommuner. Det är en viktig del i att sluta 
klyftorna i samhället. Ett exempel på yrkesgrupp som efterfrågas som borde passa 
i ett regionalt yrkesvux är undersköterska ett annat är arbetskraft inom gröna 
näringar.  



 
  

 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta: 

  

Att ge regionstyrelsen i uppdrag inventera vilka yrkesområden som 
det är möjligt att starta regionala yrkesvux i Västra Götaland. 

Att  regionstyrelsen utreder vilka yrkesområden där Västra 
Götalandsregionen som arbetsgivare har ett stort behov av 
arbetskraft och med utredningen som grund startar regionala 
yrkesvux. 

Att regionstyrelsen i uppdrag att återkomma till regionfullmäktige 
med en rapport om hur arbetet med regionala yrkesvux i Västra 
Götaland går senast 2018-03-01. 
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