BILAGA 2

Bilaga till rapporten Utbud, söktryck och samverkan i
yrkesvux (2018)

Webbenkät om regionalt yrkesvux – frågeblankett
1. Vad samverkar era kommuner kring när det gäller regionalt yrkesvux?
Flera svarsalternativ kan väljas
Behovsanalys
Marknadsföring
Uppföljning
Administration
Gemensamt kursutbud med "frisök"
Samverkansavtal om interkommunal ersättning eller liknande (ej
frisök)
Nätverk för studie- och yrkesvägledare
Kontinuerliga träffar med kommunrepresentanter i
samverkansområdet
Annat:
2. Vilken nytta har ni haft av samrådet med regionalt utvecklingsansvarig aktör i
planeringen av regionalt yrkesvux 2018?
Mycket stor nytta
Ganska stor nytta
Varken stor eller liten nytta
Ganska liten nytta
Mycket liten nytta
Vet ej
Kommentera gärna ert svar:______________________________________
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3. Vilken nytta har ni haft av samrådet med Arbetsförmedlingen i planeringen av
regionalt yrkesvux 2018?
Mycket stor nytta
Ganska stor nytta
Varken stor eller liten nytta
Ganska liten nytta
Mycket liten nytta
Vet ej
Kommentera gärna ert svar:_________________________

4. Inom vilka yrkesområden erbjuder ni utbildning inom regionalt yrkesvux 2018?
Fler svarsalternativ kan väljas
Barn och fritid
Handel och administration
Hotell och turism
Vård och omsorg
Bygg och anläggning
El och energi
Fordon och transport
Hantverk
Industriteknik
Naturbruk
Restaurang och livsmedel
VVS och fastighet
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5. Vilka branscher har ni tätast samverkan med när det gäller utbildning inom
regionalt yrkesvux? [här visas endast de alternativ som valts på fråga 4]
Fler svarsalternativ kan anges
Barn och fritid
Handel och administration
Hotell och turism
Vård och omsorg
Bygg och anläggning
El och energi
Fordon och transport
Hantverk
Industriteknik
Naturbruk
Restaurang och livsmedel
VVS och fastighet
Vet ej
Eventuell kommentar:______________________________

6. Är det några branscher som ni upplever är svåra att samverka med? Beskriv gärna
kort vilka och på vilket sätt.
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7. Hur förhåller sig antalet sökande till antalet platser för respektive yrkesområde
hittills i år? [här visas endast de alternativ som valts på fråga 4]
Fler
Ungefär lika
sökanden än många sökande
platser
som platser
Barn och fritid
Handel och administration
Hotell och turism
Vård och omsorg
Bygg och anläggning
El och energi
Fordon och transport
Hantverk
Industriteknik
Naturbruk
Restaurang och livsmedel
VVS och fastighet
Eventuell kommentar:_________________________

Färre sökande
än platser

Vet inte/kan
inte svara
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Ett viktigt syfte med regionalt yrkesvux är att bredda utbudet av yrkesutbildningar inom
komvux.
8. Vilka är de största hindren för att kunna genomföra ett bredare utbud av
yrkesutbildningar i ert samverkansområde? [Maximalt tre alternativ kan väljas]
Begränsade ekonomiska resurser
För få APL-platser
För få sökanden
Avsaknad av lokaler och/eller utrustning
Avsaknad av lärare
Ingen tradition av att genomföra utbildningar inom vissa
yrkesområden
För små elevvolymer i närområdet
Annan orsak:

Kommentera gärna ert svar:_____________

9. För att kunna genomföra ett brett utbud av yrkesutbildningar inom komvux –
bedömer ni att ert samverkansområde idag är alltför litet, lagom stort eller alltför stort
sett till befolkningsunderlaget?
Alltför litet
Lagom stort
Alltför stort
Vet ej
Kommentera gärna ert svar:____________________
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10. Hur tror ni att er samverkan kring yrkesutbildning i komvux ser ut om två år?
Mer samverkan än idag
Lika mycket samverkan som idag
Mindre samverkan än idag
Vet ej

Kommentera gärna ert svar:____________________

11. I vilken utsträckning har kravet på medfinansiering begränsat hur många platser ni
erbjuder inom regionalt yrkesvux?
Stor utsträckning
Ganska stor utsträckning
Varken stor eller liten utsträckning
Ganska liten utsträckning
Inte alls
Vet ej

Kommentera gärna ert svar:____________________
12. Ser ni behov av mer regional samordning av vuxenutbildningen inom något eller
några områden? Beskriv gärna kort vilka.
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13. Har ni några andra medskick till SKL när det gäller regional samverkan kring
vuxenutbildningen?

Avslutningsvis, med anledning av Utredningen om planering och dimensionering av
gymnasial utbildning (U 2018:01) kommer SKL att behöva veta mer om hur ni i
kommunerna ser på en regional modell för planering och dimensionering av
vuxenutbildningen.
14. Kan vi kontakta er i höst för att ställa frågor kring detta? Ange i så fall namn
och kontaktuppgifter:

Stort tack för er medverkan!

