
Bakgrund och projektförslag
till att bemanna förbundet framåt.

Inför medlemsmöte 14 november 2018



Bakgrund

Förbundets operativa arbete samordnas av en styrelse som består av 
nio personer, med representation från hela landet. Alla i styrelsen är
verksamma utbildningsanordnare från både den privata och offentliga
sidan,både mindre och större. Dessa utför styrelsearbetet vid sidan av 
sina ordinarie uppdrag.

Styrelsens uppdrag formuleras utifrån medlemmarnas behov och 
önskemål som kommuniceras på nationella medlemsmöten, i regionala
nätverk och genom förbundets hemsida. Förbundet är även
remissinstans för ett antal relevanta remisser som handläggs av 
styrelsen.



Lite av vad vi hittills åstadkommit:
• Lobbat för att öka antalet platser på YH samt fler omgångar per beslut
• Initierat och drivit på för beslut om startstöd 2018
• Fört dialog kring förenkling av ansökningsprocessen om utbildningsplatser
• Stående dialogmöten med MYH , ca 4 ggr per år
• Plats i nationella SeQF-rådet om nivå-inplaceringar 
• Arrangerat seminarium i Almedalen och medverkat i paneler och möten
• Kvalitetssäkring och utveckling av utbildningsledarutbildning
• Remissvar kring alla förslag på nationella kursplaner, förordningsändringar e.tc
• Skrivelser till MYH och departementet kring SeQF-nivåer, schablonsystemet, möjlighet att 

delegera antagningsbeslut. Om ledningsgruppens sammansättning e.tc
• Lobbat för att MYH ska ta fram en LIA-handledarutbildning



Pågående aktiviteter
• Schablonsystemet, dialoger pågår
• Förenklad antagning för ledningsgruppen
• SeQF nivå-inplacering av sökta utbildningar
• Gemensam antagning, möjliga lösningar
• Hantering av expansionen av antal platser
• Dialoger med SACO om YH för akademiker
• Möte med utbildningsutskottet om YH
• Dialoger med Svenskt näringsliv 
• Bevaka YH-anordnares intressen i t.ex. valideringsutredning, distansutbildning på 

landsbygd
• Att planera, administrera, genomföra och utvärdera YH-forum två gånger per år



Utmaningar

Expansionen av YH innebär ökad
arbetsintsats för den ideella

styrelsen.
Styrelsen byts ut kontunuerligt

och det kan bli svårt med 
långsiktighet

Styrelsen skulle kunna upfattas
som partisk då den består av 

anordare. 

Antalet remisser, utredningar
som skall besvaras har ökat

markant.

Tid att deltaga i offentliga
diskussioner e.tc finns inte

nuvarande form.  

YHF samordnar och
kvalitetssäkrar

utbildningsledarutbildning
som efterfrågas allt mer i

tillväxtfasen



Styrelsens 
rekommendation :

YHF tillsätter en 
person som kan 
utveckla förbundet 
till nästa nivå. 

Initialt som ett 
projekt.

Att ge löpande och tydlig kommunikation till medlemmar
kring förbundets aktiviteter

Att föra långsiktig och opartisk dialog med MYH och andra
instanser

Att utföra ett mer strukturerat lobby- och påverkansarbete

Att förhandla rabatterade avtal med leverantörer (t.ex. YH-
antagning, Studentum) för alla medlemmar

Att utveckla nätverksytor mellan medlemmar

Att verka för ökad kännedom om utbildningsformen

Innebär i praktiken:



Vad innebär detta projekt?

Ökade kostnader i
förbundets budget

Skall fördelas på ca 
150 medlemmars
årsavgift, samt initialt
med förbundets
budget.

Innebär i realiteten 
mellan 1000 kr och 
4000 kr per medlem i 
höjning. Fortsatt 
baserat på antal 
beviljade utbildningar 
enligt samma princip 
som nu tillämpas. 

Projektet utvärderas 
efter ett- tre år 
baserat på utfallet 
och medlemmarnas 
uppfattning. 
Om projektet faller väl 
ut kommer vi i nästa 
steg behöva se över 
finansieringen och 
uppdraget igen.



För synpunkter och frågor kring detta inför den 14/11 maila info@yhf.se
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