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SWECO STRATEGI OCH STATISTIK 
2019.06.20 

Sweco tackar härmed för förtroendet att ha fått göra den här nulägesbeskrivningen på uppdrag 

av Region Kronoberg. Vi tackar även för att ha fått möjlighet att bidra till kommande 

metodutveckling för regional kompetensförsörjning i länet. Samarbetet har varit mycket 

givande och vi hoppas att underlaget kommer till god användning! 

Magnus Björkström har varit uppdragsledare. Alva Roxell och Sanaz Charbaf har varit 

biträdande uppdragsledare och uppdragsmedarbetare. 

  

Sweco – Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling.  Med 15 000 samhällsutvecklare inom 

olika discipliner visar vi morgondagens lösningar och bidrar de globala hållbarhetsmålen. 



1. INLEDNING 

Kronobergs län står inför flera utmaningar relaterade till kompetensförsörjning. Trots att antalet 

sysselsatta ökar i regionen1 har många arbetsgivare fortfarande svårt att rekrytera rätt kompetens. Det 

beror på flera saker. Regionen har tagit emot många nyanlända som ännu inte hittat en långvarig 

sysselsättning, arbetsmarknaden är könssegregerad och för få väljer att studera till yrken med hög 

efterfrågan. Även den demografiska bilden förklarar en del av svårigheterna med 

kompetensförsörjning i länet när Kronoberg liksom övriga Sverige står inför stora pensionsavgångar 

inom många yrkesgrupper. Samtidigt kommer de som går i pension att leva längre och behöva hjälp 

och stöd från kommun och landsting. Parallellt med denna utveckling lämnar många unga sina 

hemkommuner för att flytta till städer med större utbud av utbildning, arbete och fritid.  

För att möjliggöra att kvalificerad arbetskraft finns tillgänglig för arbetsgivare behövs utbildning som 

är attraktiv och tillgänglig för regionens invånare. Med olika förutsättningar vad gäller geografiska 

avstånd och med kommuner med små resurser är det en stor utmaning för kommuner att erbjuda en 

mångfald av utbildningsmöjligheter för sina invånare. För att säkerställa att alla invånare i Kronoberg 

har likvärdiga möjligheter till utbildning är regional organisering en möjlig framkomlig väg. Flera 

kommuner tillsammans kan skapa mer gemensamma utbildningsresurser och dela på ett i vissa fall för 

litet elevunderlag per kommun.  

 

1.1 SWECOS UPPDRAG 

Sweco fick våren 2019 uppdraget av Region Kronoberg att kartlägga vuxenutbildningen i länets 

samtliga kommuner, med särskilt fokus på yrkesvux. Kartläggningen ska lyfta länets nulägesbild och 

utgöra ett underlag för en diskussion med Region Kronoberg och kommunerna om framtida inriktning 

för vuxenutbildningen i Kronobergs än.  

Metoder för datainsamling har varit telefonintervjuer, dokumentstudier och en workshop. Sweco har 

telefonintervjuat de rektorer och förvaltningschefer som ansvarar för vuxenutbildningen i respektive 

kommun. Totalt har femton telefonintervjuer genomförts, och i ett fall besvarades frågor skriftligt. 

Workshopen gjordes tillsammans med länets förvaltningschefer som ansvarar för vuxenutbildningen.  

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Swecos kartläggning kommer främst fokusera på yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå 

(hädanefter yrkesvux) i Kronobergs län. Denna avgränsning beror på att samverkan om 

vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå samt Sfi är mycket begränsad i länet och varje kommun 

erbjuder elever det de har rätt till. Dessa delar av vuxenutbildningen är inte heller särskilt användbara 

för att aktivt styra kompetensförsörjning mot valda yrken även om de så klart är en grund för elever i 

kommande yrkesutbildningar.  

Respondenterna som har varit rektorer och förvaltningschefer representerar sina kommuner inom sina 

områden. En kommun har många beslutsfattare men för enkelhetens skull skriver vi kommun eller 

                                                           
1 Sysselsättningen i Kronobergs län 2017  
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b853bc0cb2f747b699080c25407c1232/sysselsattningsrapport_
2017_region_kronoberg.pdf 



kommunens namn istället för mer förtydligande titulatur på den individ som besvarat våra frågor och 

deltagit i samtalen.  



2. NULÄGET I REGIONEN 

Den övergripande bilden av regionen visar att det finns ett brett utbud av yrkesutbildningar inom den 

kommunala vuxenutbildningen. Den reella tillgången till utbudet varierar dock mycket mellan 

kommunerna. Medan kommuner som Växjö och Ljungby kan erbjuda ett brett utbud har mindre 

kommuner mycket svårt att över huvud taget tillhandahålla yrkesvux inom praktiska ämnen. 

Möjligheterna att dagspendla till närliggande kommuner är mycket begränsade, vilket också påverkar 

den reella tillgången till utbudet.  

Inom länet har Växjö organiserat sitt utbud på ett annat sätt jämfört med Kronobergs övriga 

kommuner. De köper in samtliga yrkesvuxutbildningar genom en auktorisationsmodell där 

leverantörer får erbjuda sitt utbud. Nästan samtliga kommuner i länet skickar elever till Växjös 

yrkesvuxutbildningar. Kronobergs sydliga kommuner Tingsryd och Markaryd har utvecklat egna 

samverkanskonstellationer över gränserna mot Skåne och Blekinge, främst av geografiska skäl. Även 

Älmhult har visst samarbete om yrkesvux med Osby i Skåne. Lessebo har inget eget utbud inom 

yrkesvux och nyttjar helt grannkommuners utbud.  

Samverkan om yrkesvux är i huvudsak begränsad till samverkan om statsbidrag och nyttjande av 

varandras utbud med interkommunal ersättning. Det finns viss samverkan om organiseringen av 

utbudet, framförallt i västra Kronoberg. Samråd och gemensam utveckling sker även inom det 

rektorsnätverk för kommunal vuxenutbildning som organiseras av Region Kronoberg.  

Det finns en stor samsyn i regionen om att yrkesvux kommer att spela en viktig roll för 

kompetensförsörjningen och sysselsättningen i länet i framtiden. Många nyanlända kommer inom kort 

att avsluta sin etableringstid, och allt fler vuxna behöver yrkesväxla. Sett till elevantal är 

vuxenutbildningen redan en större utbildningsform än ungdomsgymnasiet. För att det ska vara 

ekonomiskt och praktiskt möjligt för varje kommun i länet att erbjuda sina invånare en jämlik tillgång 

till ett brett utbud inom yrkesvux krävs samverkan.  

Generellt är ansvariga för vuxenutbildningen i länet positivt inställda till utökad samverkan om 

yrkesvux. De potentiella fördelarna med samverkan är många – den kan överbrygga ekonomiska 

skillnader, geografiska avstånd och skapa en mer effektiv användning av regionens samlade resurser.  

2.1 YRKESVUX PRIORITERING 

Ansvariga för vuxenutbildningen i kommunerna ser yrkesvux som ett allt mer prioriterat verktyg för 

den lokala kompetensförsörjningen. Samtliga kommuner beskriver yrkesvux som ett viktigt verktyg för 

att sörja för det lokala behovet av arbetskraft. Ljungby, Växjö, Markaryd, Lessebo och Alvesta uppger 

dock att det fortfarande finns behov av tydligare prioritering och att det är absolut nödvändigt att 

utveckla yrkesvux för att säkerställa sysselsättning och kompetensförsörjning i regionen. Detta gäller 

särskilt med hänvisning till att regionen har tagit emot många nyanlända som nu avslutar sin tid i 

etableringsprogrammet. 

Ett antal kommuner upplever sig behöva hävda vuxenutbildningen trots att det i vissa fall är fler elever 

inom den utbildningsformen än i gymnasiet. Kunskap om vuxenutbildningen upplevs vara generellt låg 

i relevanta delar av den kommunala förvaltningen, så som skola och arbetsmarknad, och det är sällan 

som vuxenutbildning hanteras på en kommunövergripande nivå.  



2.2 UTBUDET I KOMMUNERNA 

I tabell 1 Utbud av yrkesvux i Kronobergs län redovisas samtliga kommuners utbud av yrkesvux i egen 

respektive privat regi. I kolumnen till höger beskrivs de samverkanskonstellationer som söker 

statsbidrag för yrkesvux. Inom dessa konstellationer kan kommunerna ta del av varandras utbud utan 

begränsningar. För övriga kommuner, som inte är en del av samverkanskonstellationen för statsbidrag, 

finns det i inte heller några uttalade eller observerade hinder för att nyttja platser med interkommunal 

ersättning. Växjö sticker ut i tabellen eftersom de erbjuder ett stort utbud i privat regi. Utbudet ska 

förstås som ett potentiellt utbud eftersom utbildningarna startar endast om det finns ett tillräckligt 

stort elevunderlag. Det stora potentiella utbudet i Växjö är av stor betydelse för närliggande 

kommuner som utan Växjö hade haft ett betydligt mer begränsat utbud. 

 

Övriga kommuner, bortsett från Lessebo, har ett fåtal utbildningar i egen regi. De kompletterar genom 

att köpa in enstaka kurspaket till enstaka elever eller genom att nyttja andra kommuners utbud. Privata 

anordnare har generellt stor betydelse för det totala utbudet i länet och då inte minst för 

yrkesutgångar där söktrycket är relativt svagare.    

 

Anordnarstrukturen i länet kan beskrivas som i huvudsak tudelad: egen regi och inköp med 

auktorisation. De vanligaste utbildningarna i egen regi är vård och omsorg samt barnskötare eller barn 

och fritid. Det finns även några tekniska utbildningar i egen regi. 

 

När kommunerna nyttjar varandras utbud sker det i regel genom interkommunal ersättning. Det 

innebär att eleven helt överförs till den andra kommunen som huvudman. Denne ansvarar då helt för 

uppföljning, betyg och rapportering till Skolverket. Enstaka inköp av utbildningar från privata aktörer 

sker genom upphandling enligt LOU. Växjös auktorisationsmodell innebär att samtliga utförare som 

uppfyller de kriterier som Växjö ställt upp får ingå identiska leveransavtal med Växjö. I ett sådant 

auktorisationssystem tillämpas inte LOU och ingen utförare får ensamrätt till ett kontrakt eller 

ramavtal. Fördelen med ett sådant system är att eleven får möjlighet att själv välja utförare, samt att 

den ekonomiska risken helt förflyttas från upphandlande myndighet till utföraren. Avtalet med den 

kommunala huvudmannen har inte en tidsbegränsning som ramavtal alltid har så leverantören och 

kommunen kan därför verka långsiktigt. Nackdelen med modellen är att eleven kan bli utan 

undervisning om elevunderlaget är för litet för att utförare ska vilja tillhandahålla tjänsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Tabell 1 Utbud av yrkesvux och samverkanskonstellationer om statsbidrag för yrkesvux i Kronobergs län  

Kommun 

Utbud 

Samverkan om statsbidrag för yrkesvux Egen regi Privat regi  

Alvesta Persontransporter (buss)  Växjö, Alvesta, Uppvidinge och Lessebo 

 Godstransporter (lastbil)  

 Vård och omsorg  

Lessebo Handledning inom vård 

och omsorg  

Vård och omsorg (teoretiska 

delar distans via NTI) 

Växjö, Alvesta, Uppvidinge och Lessebo 

Ljungby Barnskötarutbildning  Ljungby, Älmhult och Markaryd 

 Transportutbildning  

 Undersköterskeutbildning  

 Industriteknisk utbildning  

Markaryd VVS-utbildning  Ljungby, Älmhult och Markaryd 

 Vård och omsorg  

 Barnskötarutbildning  

Tingsryd Undersköterskeutbildning  Tingsryd samverkar inom ”Gränslöst” 

tillsammans med Karlshamn, Olofström, 

Sölvesborg, Bromölla, Ronneby och 

Karlskrona. Tingsryd kan ta del av 

utbudet inom Gränslöst. 

 Vårdbiträdesutbildning  

 Barnskötarutbildning  

 Elevassistentutbildning  

 Industriutbildning bas  

Uppvidinge Bygg- och 

anläggningsutbildning 

 Växjö, Alvesta, Uppvidinge och Lessebo 

 Barn- och 

fritidsutbildning, 

lärlingsutbildning 

 

 Industritekniskutbildning   

 Vård- och 

omsorgsutbildning 

 

  



Kommun 

Utbud 

Samverkan om statsbidrag för yrkesvux Egen regi Privat regi  

Växjö  Anläggningsmaskinförare Växjö, Alvesta, Uppvidinge och Lessebo 

  Betongarbetare 

  Bussförare 

  Cafékock 

  Cateringkock 

  Elmontör 

  Elutbildning 

  Fastfood, cafébiträde 

  Fastighetsskötare 

  Fastighetstekniker 

Fordonstekniker 

  Fordonstekniker – inriktning 

däck och rekond 

  Frukostvärd/frukostvärdinna 

  Golvläggare 

  Hotell och Turism 

  Industriutbildning 

introduktion 

  Livsmedel och restaurang 

  Murare 

  Plattsättare 

  Restaurangutbildning 

introduktion 

  Servering och bar 

  Servicemekaniker 

  Svetsutbildning 

  Truckförare inom lager  

  Träarbetare 

  Underhållsmekaniker 

  Verkstadsutbildning CNC 

  VVS montör 

  Yrkesförare 

  Vård och omsorg 

  Vårdutbildning med SFI  

Älmhult Bygg och anläggning; 

träarbete 

 Ljungby, Älmhult och Markaryd 

 Industriteknik; CNC-

operatör 

 

 



2.3 PLANERING OCH UPPSTART AV UTBILDNINGAR 

Förutsättningarna för att starta nya utbildningar inom yrkesvux varierar mellan kommunerna. Större 

kommuner som Ljungby upplever inga svårigheter att starta nya utbildningar. För mindre kommuner 

finns det däremot flera försvårande omständigheter. Den kommunala ekonomin, liksom 

elevunderlaget, begränsar av naturliga skäl möjligheterna att starta nya utbildningar. Långa 

pendlingsavstånd och avsaknad av samverkan om elevunderlaget försvårar planeringen ytterligare för 

kommuner som då bara har sitt eget elevunderlag att planera utifrån. Tingsryd är ett positivt exempel 

på samverkan om elevunderlag. Genom god samverkan med kommuner i Blekinge och Skåne har 

kommunerna tillsammans utarbetat väl fungerande strukturer för att komma i kontakt med 

målgruppen, göra prognoser över det gemensamma elevunderlaget och planera utbud. 

Även den befintliga infrastrukturen för yrkesutbildningar påverkar möjligheterna att starta nya 

utbildningar inom yrkesvux. De kommuner som har yrkesutbildningar inom ramen för gymnasieskolan 

kan använda lokaler, utrustning och lärarresurser även för yrkesvux och på så sätt anordna yrkesvux 

till lägre kostnad. Exempel på sådana kommuner är Tingsryd och Markaryd. Detta gäller särskilt för 

yrkesutbildningar med praktiska inslag, som annars kan medföra stora engångskostnader vid uppstart.  

Det råder en generell lärarbrist i landet och så även i Region Kronoberg. Vissa kommuner har i 

intervjuer uppgett att det kan vara svårt att rekrytera lärare medan andra upplever att rekryteringarna 

fungerar bra. Ljungby saknar speciallärare, Markaryd Sfi- och SvA-lärare och Växjö upplever brist på 

yrkeslärare. Markaryd uppger också att det generellt är svårare att rekrytera lärare till 

vuxenutbildningen eftersom de inte ingår i Lärarlönelyftet. Det innebär att fler lärare väljer att arbeta 

inom grund- och gymnasieskolan eftersom dessa tjänster ofta innebär högre lön och ferietjänst. 

Gemensamt för samtliga kommuner är dock att lärarbristen inte beskrivs som ett hinder för att starta 

nya utbildningar. Det är i första hand ekonomiska resurser och elevunderlag som avgör kommunens 

möjlighet att starta en ny utbildning. I Lessebo råder dessutom lokalbrist vilket ytterligare försvårar för 

uppstart av nya utbildningar.  

Samtidigt som elevunderlag och ekonomi sätter gränser för hur många och vilka slags utbildningar som 

är realistiskt att erbjuda fungerar arbetsmarknadens behov styrande för vilket utbud kommunen 

erbjuder. Med detta avses i första hand att kommunerna inte erbjuder utbildningar som inte leder till 

jobb.  

2.4 ARBETSGIVARES ROLL 

Privata och offentliga arbetsgivares behov spelar på flera sätt en viktig roll för kommunernas planering 

av utbudet och dimensioneringen av yrkesvux. Samtliga kommuner för dialog med 

Arbetsförmedlingen, både inom ramen för kraven för att motta statsbidrag för regionalt yrkesvux och 

inom ramen för ordinarie dialog på lokal nivå. Samtliga kommuner tar i sitt arbete även hänsyn till 

Arbetsförmedlingens prognoser där arbetsgivares behov framkommer. I de flesta kommuner sker 

dialog med arbetsgivare även inom andra forum. Exempel på detta återfinns i bland annat Ljungby, 

Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Älmhult. Dessa kommuner arbetar med mässor med arbetsgivare 

och studenter, arbetsgivargrupper, företagsträffar och dialog med kommunens näringslivsutvecklare.  

Vidare ser flera kommuner ett behov av att ytterligare stärka arbetsgivares engagemang och ansvar i 

relation till yrkesvux. Inte minst för att tillgången till APL-platser är för liten både hos offentliga och 

privata arbetsgivare.  



2.5 ARBETSKRAFTSBEHOV 

Det finns ett fortsatt stort behov av arbetskraft i länet, både hos offentliga och privata arbetsgivare. I 

Regionens kompetensförsörjningsrapport för 20182 uppgav hälften av alla tillfrågade privata 

arbetsgivare att det råder brist på arbetskraft. För offentliga arbetsgivare var motsvarande andel 70 

procent. De branscher som är i störst behov av att rekrytera är bland annat: 

• IT 

• Hotell, restaurang och turism 

• Vård, omsorg och socialt arbete 

• Teknik, energi och tillverkning (främst efterfrågan på eftergymnasial utbildning) 

• Fordon (person- och godstransport) 

• Byggteknik 

• Lärare 

Bilden som förmedlas av länets rektorer för vuxenutbildningen överensstämmer väl med den bild som 

framgår av regionens kompetensförsörjningsrapport. Rektorerna lyfter särskilt fram behov av 

arbetskraft inom industri, bygg, vård- och omsorgsyrken samt elevassistenter och barnskötare. En 

rektor lyfte även att arbetskraftsbehoven kan skilja sig åt mellan kommunerna, särskilt med avseende 

på behoven hos privata arbetsgivare. Exempelvis finns ett större behov av anställda inom informations- 

och kommunikationsteknologi i Växjö än i övriga kommuner i länet. 

2.6 BETYDELSEN AV SKOLVERKETS NATIONELLA YRKESPAKET 

Skolverket har tagit fram ett femtiotal kurspaket som anordnare kan använda för att säkerställa 

lämpligt innehåll och för att kunna kommunicera enklare med exempelvis elever, inköpare och 

arbetsgivare. Kurspaketen är inte på något sätt tvingande för anordnare. 

Näst intill samtliga kommuner uppger att Skolverkets nationella yrkespaket inte har någon avgörande 

betydelse för utbud, uppföljning eller planering. För de flesta kommuner fungerar paketen 

inspirerande, eller som en utgångspunkt för att utforma utbildningar som sedan justeras efter lokala 

behov. Alvesta är den kommun som i störst utsträckning använder kurspaketen.  

I samtal med rektorer för vuxenutbildningen i de olika kommunerna framkommer både argument för 

och emot användningen av yrkespaketen. Att utgå från ett yrkespaket och skräddarsy det efter lokala 

behov kan ses som både en fördel och en nackdel. Den lokala anpassningen möjliggör ett mer fruktbart 

samarbete med lokala arbetsgivare och stärker elevens möjlighet till arbete efter utbildningen. 

Samtidigt finns det kommunikativa fördelar med att använda yrkespaketen – eleven får lättare att 

kommunicera vad hen kan i dialog med både arbetsgivare och fackliga aktörer. I det sammanhanget är 

det även positivt att branschorganisationer medverkat i framtagandet av kurspaketen. Vid en flytt är 

det också en fördel för eleven att ha en utbildning som är relevant nationellt.  

I vissa fall uppfattas yrkespaketen som för långa och omfattande. Utbildningens längd överstiger 

längden för studiestartsstödet, vilket kan leda till att elever som inte är benägna att ta lån avslutar 

utbildningen i förtid. Det finns också i vissa fall skilda uppfattningar om huruvida yrkespaketen är 

lämpade för undervisning med nyanlända. 

                                                           
2 Kompetensförsörjning 2018 – Översyn av kompetensförsörjningen i Kronobergs län. 
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b853bc0cb2f747b699080c25407c1232/kompetens_2018.pdf 



2.7 UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION – 600 YRKESUTBILDADE 2018 

Det finns idag ingen strukturerad och enhetlig process för dokumentation och uppföljning av 

genomströmning, betyg och antal elever. Mindre kommuner med få elever sköter uppföljningen 

manuellt i viss utsträckning, exempelvis genom ett ”levande dokument” eller genom administration i 

ett system som inte är anpassat för administration av vuxenutbildning. Uppföljning görs i vissa fall 

enbart per kurs och det är då inte möjligt att på ett enkelt sätt räkna antalet individer som uppnår en 

nivå där de kan anses vara yrkesutbildade. Av denna anledning kan Sweco inte ge en rättvis bild av 

antal inskrivna elever i vuxenutbildningen. Utifrån Skolverkets uppgifter om statsbidrag för yrkesvux 

går det dock att uppskatta att cirka 600 vuxna tog del av en yrkesvuxutbildning i Kronobergs län under 

2018.  

 

Utöver de interna uppföljningsprocesserna för vuxenutbildningen administrerar Ljungby kommun en 

årlig enkät som riktar sig till elever som går vuxenutbildning i samtliga kommuner Kronobergs län. 

Uppföljningen som görs genom upphandlade aktörer (exempelvis NTI) upplevs fungera bra. 

2.8 TRENDER OCH ANTAGNINGSPRIORITERING 

Kommunerna uppger en förväntad minskning i Sfi när fler avslutar sin tid i etableringsprogrammet. Det 

förväntas även vara ett fortsatt högt söktryck inom yrkesvux, som väntas bli ännu högre när fler 

avslutar sin etableringsplan. Några kommuner, exempelvis Markaryd och Älmhult, tror att det höga 

söktrycket inom yrkesvux kommer avta i takt med att högkonjunkturen avtar och att fler kommer läsa 

teoretiska kurser. Det är också tänkbart att söktrycket kommer öka med en avtagande högkonjunktur 

eftersom det blir svårare att få jobb utan en fullständig gymnasieexamen. Det är också generellt ett 

högt söktryck till utbildningarna inom vård och omsorg samt barn och fritid. Älmhult är dock ett 

undantag där de ser ett lågt söktryck mot undersköterska och vårdbiträde.  

 

Det finns stora skillnader mellan kommuner gällande möjligheter att bevilja yrkesvux. I första hand 

beviljas, enligt lag, teoretiska utbildningar för att färdigställa gymnasieexamen som skapar behörighet 

till yrkeshögskolan. Samtliga kommuner beviljar och prioriterar enligt förordningen om 

vuxenutbildning men av ekonomiska skäl måste kommuner som Lessebo ibland avslå ansökan för 

yrkesutbildning som inte är en rättighet inom Komvux. En trend tycks vara att lämplighet alltmer 

tillämpas som kriterium i prioriteringen som följd av Komvuxutredningen.3 Det innebär att en 

bedömning görs av varje elevs förutsättningar att tillgodogöra sig och fullfölja utbildningen innan den 

beviljas. 

2.9 SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER FÖR BÄTTRE UTBUD 

Det finns i dagsläget ingen avtalad samverkan om att skapa ett gemensamt utbud. Det finns däremot 

konstellationer mellan Kronobergs kommuner för att ansöka om statsbidraget för regionalt yrkesvux 

samt en öppenhet för att ta emot elever från andra kommuner.  

                                                           
3 SOU 2018:71 En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden, s.158 
https://www.regeringen.se/4a57d7/contentassets/d2112ee65999452b937573e1c91bc9d9/en-andra-och-en-
annan-chans-ett-komvux-i-tiden.pdf 



Tingsryd ingår i ett samverkansavtal om vuxenutbildningen med Blekinge län och Bromölla kommun i 

Skåne län. Samarbetet går vid namn Gränslöst och innebär att Tingsryd kan ta del av det utbud som 

skapas inom Gränslöst. Tingsryd beskriver att samverkan fungerar bra och möjliggör ett stort utbud 

som elever kan ta del av. Växjö har ett stort utbud av auktoriserade yrkesvuxutbildningar. Lessebo med 

flera kommuner i Öst köper utbildningar därifrån med interkommunal ersättning. Alvesta har 

utbildningar i persontransport (buss) och godstransport (lastbil) som Uppvidinge, Växjö och Lessebo 

tar del av. Lessebo och Växjö tar även del av Uppvidinges utbildningar inom industri och bygg. Alvesta 

erbjuder även en rad lärlingsutbildningar som hela regionen kan ta del av. Älmhult, Markaryd och 

Ljungby har viss samverkan om utbud, men det har inte varit motiverat att utveckla samverkan mer 

eftersom det i många fall är närmare för eleverna att gå utbildningar på andra sidan länsgränsen. 

Samverkan om statsbidrag för yrkesvux sker i konstellationerna Öst (Växjö, Alvesta, Lessebo, 

Uppvidinge) och Väst (Ljungby, Markaryd, Älmhult). Tingsryd söker statsbidrag över länsgränser med 

Karlshamn som huvudsökande kommun. 

 

Utöver den samverkan som sker om statsbidrag sker även viss samverkan i det nätverk för rektorer 

inom vuxenutbildningen som drivs av Region Kronoberg. Nätverket fyller en viktig funktion, i synnerhet 

eftersom vuxenutbildningens rektorer inte har andra nätverk för erfarenhetsutbyte inom sin egen 

kommun. Nätverksträffarna blir därför ett viktigt tillfälle för rektorerna att utbyta information och råd. 

På förvaltningschefsnivå finns det nätverk för arbetsmarknadsfrågor och ett nätverk för skolchefer. 

Frågor om yrkesvux och vuxenutbildning diskuteras dock inte i något av nätverken eftersom 

kommunerna skiljer sig åt med avseende på vilken förvaltning som vuxenutbildningsfrågorna är 

placerade i. Det finns följaktligen inget fungerande nätverk för vuxenutbildningsfrågor på 

förvaltningschefsnivå i dagsläget, något som även uppmärksammades i en workshop där 

förvaltningscheferna menade att de ska samverka mer framåt.  

 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva och erbjuda vuxenutbildning och yrkesvux skiljer sig 

mycket åt mellan kommunerna. Detta har också betydelse för möjligheterna att samverka mellan 

kommunerna. Trots statsbidraget för yrkesvux har små kommuner som Lessebo svårt att finansiera 

platser. Med ett litet elevunderlag blir varje plats i egen regi också dyrare och en uppstart av en ny 

utbildning innebär en stor risk. Små kommuner med få invånare har i regel också få eller inga 

yrkesinriktade gymnasieprogram vars lokaler, lärare och utrustning kan användas för yrkesvux.  

 

GEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Även de geografiska förutsättningarna är av stor betydelse för möjligheterna till både delregional och 

helregional samverkan. Avstånden inom och mellan kommuner är i vissa fall relativt stora. 

Kommunikationerna mellan olika orter samt mellan stad och landsbygd upplevs som bristande, vilket 

i praktiken ökar avstånden. Långa pendlingstider mellan kommuner minskar också incitamenten för 

samverkan om elevunderlag och utbud. För att en elev ska kunna ta del av en utbildning i en 

angränsande kommun behöver eleven kunna ta sig från hemmet till utbildningsorten inom ett rimligt 

tidsspann och utan att det innebär stora kostnader för eleven. Även om regionen har ett brett utbud 

totalt finns det på grund av de bristande kommunikationerna därför en risk för ojämlik tillgång till 



utbudet. Många sträckor kräver dessutom bil vilket i praktiken blir ojämlikt när inte alla har bil eller 

ekonomi för transport.  

En del kommuner, i synnerhet de som ligger längst söderut i länet (Markaryd, Älmhult och Tingsryd), 

har närmare till kommuner i Blekinge eller Skåne än till grannkommunerna i Kronoberg. För dessa 

kommuner ligger samverkan om utbud och elevunderlag med kommuner i angränsade län närmare till 

hands än motsvarande samverkan inom Kronoberg. Tingsryd har redan en fungerande samverkan 

inom samarbetet ”Gränslöst” med kommuner i Blekinge. Markaryd skickar elever med interkommunal 

ersättning till skånska kommuner.  

2.10 SAMVERKAN MED ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Samråd och samverkan med Arbetsförmedlingen fungerar bra i samtliga kommuner. Dialogen är 

organiserad i olika slags forum och sker med olika omfattning. I de flesta fall är dialogen mycket 

personberoende och vilar på lokala relationer. Det finns en mycket stor oro inför omorganiseringen av 

Arbetsförmedlingen, i synnerhet i de kommuner där myndigheten inte längre kommer att ha ett 

kontor.  

I Ljungby finns ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen som har resulterat i kreativa lösningar för 

yrkesvux. I vissa fall har Arbetsförmedlingen i Ljungby finansierat yrkesutbildning från kommunens 

utbud istället för att köpa utbildning från en annan leverantör. I dessa fall har eleven kunnat få 

komvuxbetyg. 

2.11 VALIDERING 

Det finns inget enhetligt system för validering i regionen. Tvärtom arbetar kommunerna mycket olika 

med validering. Tingsryd samverkar med kommuner i Blekinge inom samarbetet Gränslöst. I Gränslöst 

pågår för närvarande ett arbete med att bygga upp valideringsnoder. Det innebär att ansvaret för att 

erbjuda validering inom varje ämne delas upp mellan kommunerna. Därigenom finns 

valideringsmöjligheter inom alla ämnen tillgängliga inom Gränslöst till en lägre kostnad för respektive 

kommun. 

Växjö ställer krav på valideringsmöjligheter i sin auktorisationsmodell, vilket innebär att varje godkänd 

utförare måste tillhandahålla möjligheter till validering. Uppvidinge, Alvesta och Lessebo kan ta del av 

valideringsinsatser genom Växjö, men upplever i vissa fall att valideringstjänsterna som utförarna 

erbjuder är omotiverat dyra. Detta gäller särskilt i de fall då valideringen sker genom att eleven 

genomgår prövning i samtliga kurser som ingår i en yrkesvuxutbildning. Kommunen får då betala 

kostnaden för samtliga kurser under samma år – en kostnad som annars varit fördelad över två eller 

tre år. Uppvidinge har även egna handledare som arbetar med validering inom vård, industri och bygg. 

I Alvesta sker validering i praktiska yrkesämnen via Arbetsmarknadsenheten. Validering i teoretiska 

ämnen utförs av ämneslärare. Viss validering kan även erbjudas genom lärlingslärare och handledare 

inom vård och omsorg. Markaryd, Älmhult och Ljungby uppger att validering inom praktiska ämnen är 

en stor utmaning.  



2.12 DISTANSUTBILDNINGAR OCH LÄRCENTRUM 

Det är vanligt att kommunerna upphandlar distansundervisning, bland annat via NTI. Kommunerna 

uttrycker dock vikten av att elever får möjlighet till stöd i undervisningen. Många kommuner 

kombinerar därmed distansundervisning med handledning i den egna kommunen. 

Distansundervisningen anses vara väl fungerande vad gäller återkoppling och uppföljning. 

Det finns stora skillnader i vilka lokaler och digitala resurser som kommunerna kan erbjuda elever som 

läser på distans. Markaryd, Älmhult och Ljungby kommun är i processen att utveckla lärcentrum.  

Tingsryd och Alvesta har sedan länge haft lärcentrum men upplever brist på lokaler och digitala 

resurser. Lessebo erbjuder datorer på biblioteket.  
  



3. FRAMTIDEN FÖR VUXENUTBILDNINGEN I 
KRONOBERGS LÄN 

3.1 BEHOVET AV SAMVERKAN 

Region Kronoberg står liksom övriga regioner landet inför en stor utmaning: att matcha människor 

utan arbete mot arbetsgivares behov. I detta arbete är vuxenutbildningen en viktig del. Samtliga av de 

rektorer som Sweco intervjuat anser att vuxenutbildningen är en underutnyttjad resurs i det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet.  

Det finns tre huvudsakliga faktorer som talar för att behovet av vuxenutbildning, i synnerhet yrkesvux, 

kommer att öka inom en överskådlig framtid. Den första är att många nyanlända nu avslutar sin 

etableringstid och kan behöva ytterligare insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden. Den andra 

är att arbetskraftsbehovet inom en rad sektorer förväntas fortsätta växa under en lång tid framöver. 

Den tredje faktorn är att strukturomvandlingar såsom digitalisering, automatisering och globalisering 

ställer nya krav på arbetskraften. Det innebär att fler kommer behöva byta yrke mitt i livet – så kallade 

yrkesväxlare.  

Många av kommunerna i region Kronoberg är för små för att ensamma kunna erbjuda ett brett utbud 

inom yrkesvux. Genom samverkan och nyttjande av varandras utbud har kommunerna emellertid 

kunnat erbjuda ett större utbud än vad de hade klarat på egen hand. För att kunna erbjuda likvärdiga 

möjligheter för regionens alla invånare och för att möta arbetsmarknadens behov finns dock behov av 

ytterligare samverkan. 

I samtal med rektorer och förvaltningschefer har en rad konkreta samverkansbehov framkommit. Det 

finns tydlig samsyn kring behovet av gemensam omvärldsbevakning, exempelvis gällande 

statsbidragsregler, nya lagkrav och regionala trender. Det finns också behov av gemensam systematik 

för att nyttja andra kommuners utbud, kompetensutveckling för lärare och chefer samt utveckling av 

flexibla utbildningsformer. 

3.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN 

I arbetet med att utveckla samverkan om yrkesvux i regionen behöver några grundläggande 

förutsättningar beaktas. De geografiska avstånden och avsaknaden av tillräckliga kommunikationer 

begränsar möjligheterna till samverkan om utbud förutsatt att utbildningen kräver dagspendling. Av 

denna anledning ligger det närmare till hands för de sydligaste kommunerna i länet att samverka över 

länsgränserna till Skåne och Blekinge. Det finns också skillnader mellan kommuner med avseende på 

ekonomiska förutsättningar, behov och befintliga system som kan påverka vilka samverkanslösningar 

som är möjliga. Exempelvis lämpar sig Växjös auktorisationsmodell väl för större kommuner med stort 

elevunderlag, men fungerar sämre för små kommuner.  

Trots ovanstående förutsättningar finns det också mycket som talar för samverkan. Det finns ett stort 

behov, inte bara hos kommunerna utan också hos arbetsgivare, av mer utvecklade strukturer för 

yrkesvux. Yrkesvux är ett bevisat effektivt verktyg för ökad sysselsättning och det finns goda 

förutsättningar att skapa synergier med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. En utökad regional 

samverkan skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av regionens samlade resurser och 



elevunderlag, och skulle också kunna säkerställa en mer jämlik tillgång till utbudet. Vidare finns det en 

stor vilja till samverkan som inte ska underskattas i detta sammanhang. 

3.3 VÄGAR FRAMÅT 

Den 24 maj 2019 genomförde Sweco en workshop med förvaltningschefer, Region Kronoberg och två 

rektorer. Under workshopen diskuterades vägar framåt för regional samverkan om yrkesvux. 

Resultatet av workshopen var fyra fokusområden för det fortsatta arbetet med att utveckla 

samverkansstrukturerna kring yrkesvux. Nedan redovisas de fyra områdena utifrån underlag från 

workshopen. Tidigare intervjuer med förvaltningschefer ligger i linje med det som dokumenterades 

från Workshopen. 

 

1. Arena för samverkan 

Gemensamma forum är förutsättningar för fortsatt samverkan i rektorsnätverk. Det finns många 

framtida fördelar med samverkan även mellan förvaltningschefer och den delen måste startas upp och 

stärkas. Idag finns inget fungerande nätverk för vuxenutbildningsfrågor på förvaltningschefsnivå. Vid 

etableringen av ett sådant nätverk är det lämpligt att utgå från organisationen och nätverket 

Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg där Växjö kommun är ordförande. Utöver kommunerna är 

Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, FINSAM och Migrationsverket med. 

I en samverkansorganisation är kunskap en förutsättning och gemensamma kunskapsunderlag kan 

skapas. Denna information kan omfatta både yttre faktorer såsom omvärldsbevakning om trender på 

nationell nivå och förutsättningar och behov inom den egna regionen. Gemensam kunskap om 

statsbidrag och nya lagkrav, samt gemensamma kostnads- och behovsanalyser är avlastning från 

kommunerna. Att hitta rutiner för att följa upp elevantal och kvalitet skulle vara styrkor. 

Samverkan och gemensam kunskap underlättar strategisk påverkan som kan bli betydande när 

yrkesvux anses vara underutnyttjat i förhållande till arbetsmarknadens behov.   

Samverkan bör vara öppen för kreativa lösningar där kommuner, Arbetsförmedlingen och andra som 

kan bidra inte fastnar i interna rutiner eller till varje pris undviker att ifrågasätta uppfattade regelverk. 

Det finns många legala gråzoner i fältet där arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken möts. 

Där kan nya fungerande arbetssätt uppstå. 

 

2. Gemensam plattform för utbud 

Med utgångspunkt i samverkan kan förvaltningschefer gemensamt identifiera vilken efterfrågan som 

finns från arbetsgivare samt det gemensamma elevunderlaget. Utifrån detta kan sedan en lämplig 

lösning föreslås. Sannolikt kommer standardiserade lösningar för hur yrkesvux kan organiseras 

regionalt motverka sitt syfte, och därför bör varje lösning utvecklas organiskt från fall till fall.  

Ett första steg kan vara att utveckla en gemensam plattform där det regionala utbudet synliggörs för 

elever och för yrkesverksamma som arbetar med vuxenutbildning. Överblick över utbudet kan skapa 

intresse hos elever och insyn i möjligheter hos rektorer, SYV och arbetsförmedlare. Nästa steg blir att 

identifiera hur det regionala utbudet kan utvecklas och effektiviseras genom samverkan. Med 

hänvisning till de bristande möjligheterna att åka med kollektivtrafik mellan kommunerna finns det 



lösningar som sannolikt är enklare och mer effektiva att genomföra än andra. Under workshopen lyftes 

följande: 

• Samverkan om dyra utbildningar. Utbildningar inom vård och omsorg går i regel bra för varje kommun 

att anordna eftersom det finns tillräckligt elevunderlag och praktikplatser i den egna kommunens 

verksamheter. Det kan därför finnas större vinster med att samverka om dyra utbildningar med litet 

elevunderlag, exempelvis godstransport eller maskinförare. 

 

• Distansundervisning. Detta kan exempelvis innebära att elever tar del av andra kommuners teoretiska 

utbildningar på distans. En sådan lösning effektiviserar användningen av lärarresurser, men kräver också 

att varje kommun har ett lärcentrum eller dylikt med den utrustning som krävs för att 

distansundervisningen ska fungera. Det finns stora digitala utvecklingsbehov här och kommunerna kan 

utveckla tillsammans samt gemensamt lära av andra kommuner och regioner i Sverige. 

 

• Halvdistans. Med detta avses att de praktiska momenten i en yrkesutbildning koncentreras till en eller 

flera begränsade perioder. Med halvdistanslösningar kan de praktiska momenten ske vid regionala 

noder, vilket vore en effektiv användning av de gemensamma resurserna. 

 

• Kombinationsutbildningar. Redan idag har Alvesta kombinationsutbildningar med Sfi och som andra 

kommuner tar del av. Det finns en stor efterfrågan på liknande lösningar i andra delar av regionen. 

 

• Lärlingsutbildningar. Alvesta bedriver även lärlingsutbildningar som är tillgängliga för alla elever i länet. 

Lärlingsutbildningar är en utbildningsform som kan lämpa sig väl för mindre kommuner eftersom de inte 

kräver något stort elevunderlag för att kunna anordnas. 

 

3. Gemensam finansiering 

I det närmaste finns samordningsvinster i att hantera statsbidrag. Kommunerna nyttjar redan idag 

varandras utbud och inom det finns utvecklingsmöjligheter med att skapa transparens, förståelse och 

överenskommelser kring kostnader och interkommunal ersättning. Strategiskt viktiga utbildningar, 

med risk att fyllas med för få elever, kan samorganiseras med gemensam risktagning.  

 

4. Mobilitet 

Geografiska avstånd och kommunikationer (eller bristen på detsamma) påverkar möjligheterna till 

samverkan och elevers jämlika tillgång till utbudet i regionen. Likvärdighet, oavsett bostadsort och 

ekonomisk situation, lyfts som en central värdering att bygga regional samverkan på. Regionen 

utvecklar tillgänglighet inom sitt uppdrag och sedan 2016 har det funnits ett positionspapper inom 

Regionsamverkan Sydsverige där transport till utbildning för första gången lyfts som prioritet.4 Här kan 

en samverkansstruktur för yrkesvux ta vid och samordna påverkan och dialog med aktörer som kan 

påverka transportmöjligheterna för elever i vuxenutbildningen. Det innebär dels att arbeta för att 

transport till utbildning prioriteras i regionens arbete med infrastruktur och kollektivtrafik och dels att 

hitta lösningar tillsammans med arbetsgivare. Transportmöjligheter är en förutsättning för likvärdig 

tillgång till utbildning och med regionala lösningar blir den här delen än mer påtaglig.  

 

                                                           
4 https://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2018/09/Sydsvenska-prioriteringar.pdf 



3.4 FÖRANKRING HOS POLITISK LEDNING 

Ett avslutande möte för nulägesbeskrivningen av yrkesvux i Kronobergs län hölls 14 juni. Ordförande i 

regionala utvecklingsnämnden (RUN) sammankallade samtliga kommunala nämndordföranden samt 

deras förvaltningschefer med ansvar för vuxenutbildning. Alla länets kommuner var representerade. 

Nuläget presenterades varpå diskussioner fördes om de prioriteringar som rektorer och 

förvaltningschefer gjort, enligt 3.3. Inga beslut fattades 14 juni men synen på mervärdet med regional 

samverkan och vuxenutbildning som en viktig del för länets kompetensförsörjning var genomgående 

positiv. Förslag kommer fortsättningsvis att utvecklas under hösten 2019.   

  



 

 

 

 


