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Möte mellan YHF, Utbildningsföretagen och MYH
2018-10-17, 13.00 – 15.30
MYH kontor i Västerås, Ingenjör Bååths gata 19
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Ansökningsomgångar

Peter GL
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14.30 – 14.55

Expansionen av YH

Jenny S

14.55 – 15.15

Tillsyn och etableringsstöd

Rafal T

15.15 – 15.30

Övriga frågor

Minnesanteckningar
Närvarande från MYH: Thomas Persson, Christer Bergqvist, Eva-Lena Kopparvik,
Margareta Landh, Peter Gustavsson Lidman, Jenny Sörby, Rafal Tomaszewski
Närvarande från Almega – Utbildningsföretagen: Fredric Skälstad och Jonas Jegers
Närvarande från YH-förbundet: Göran Arveståhl, Josefin Born Nilsson, Carina
Danielsson, Anna Widmark och Anders Wikström
Vid tangentbordet: Margareta Landh
Thomas hälsar välkomna och berättar om läget i systemet avseende inställda ingångar
och utmaningar kring expansion samt utredningar på gång. Det handlar om regler kring
examensnivåer kopplat till SeQF, hur kortare fördjupningsutbildningar och flexibla
upplägg ska kunna inrymmas i YH, en kartläggning av möjlig centralisering av
ansökningar till YH-utbildning och tillträdesprocessen. Här poängterar GD att han inte
ändrat uppfattning eller tagit ställning för eller emot något upplägg.
Dessutom pågår en utredning om vilka problem som föreligger avseende rörlighet mellan
YH-systemet och högskolan. Utredningen bedrivs tillsammans med Sveriges Universitet
och Högskoleförbund (SUHF).
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GD berättade att det finns diskussioner om permanenta utbildningar inom
Yrkeshögskolan, men det ställer då frågor om hur Utbildningsanordnarna kan komma in i
sådana samt en del andra frågor som måste lösas innan detta kan bli aktuellt.
Dessutom har MYH fått ett regeringsuppdrag som omfattar frågeställningar kring
nationellt likvärdigt innehåll inom välfärdssektorn som MYH ska lämna senast den 21
december 2018.
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GD nämnde också att MYH:s ledning har för avsikt att fortsätta på den inslagna vägen att
träffa förbunden i gemensamma möten två gånger per år och därutöver kan möten med
företrädare för utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan variera över tid.
Ersättningsfrågor. Eva-Lena Kopparvik informerar om pågående arbeten inom
ekonomiområdet. Det handlar om tillfälligt startbidrag – en åtgärd som är genomförd. 172
ansökningar kom in och 171 har beviljats. Den som inte har beviljats inkom försent.
Flest ansökningar inkom inom utbildningsområdena teknik & tillverkning,
samhällsbyggnad & byggteknik samt data/IT. Almega anför i diskussionen att det är stora
summor som nu utbetalats, att försöket måste utvärderas samt att det måste ankomma
på den anordnare som ansöker att bedöma hur många sökande som det är rimligt att få
till respektive utbildning och ansöka om ett adekvat antal platser.
Almega anför att samtidigt som MYH utbetalar extra medel till dem som inte lyckas fylla
platser, bör MYH överväga att utbetala bonus till dem som fyller platser och påvisar goda
resultat. Almega anför att det finns risk att om vissa svårrekryterade områden gynnas, så
kommer vissa anordnare att lockas att rikta in sig på utbildningar/utbildningsområden
som uppfattas som mer ekonomiskt attraktiva.
GD menar att satsningen är till för att främja expansionen, att det handlar om att ta
ansvar för att angelägna utbildningar som kanske annars inte skulle komma till stånd
faktiskt gör det, att satsningen ska utvärderas samt att det inte är sannolikt att det
kommer att se ut på samma sätt nästa år. Startbidrag för utbildningar som startar i januari
2019 omfattas inte av satsningen.
GD sade också att MYH tittar på den uppsatta maxgränsen avseende de årsplatser som
är möjliga att söka. I dagsläget är det möjligt att ansöka om max 35 platser, vilket bygger
på uppfattningen av hur stor en klass bör vara. Det är möjligt att den uppfattningen kan
komma att revideras och att det ska gå att ansöka om fler platser om behovet av
kompetensen på arbetsmarknaden kan styrkas.
Eva-Lena informerade vidare om att MYH även tittar på hur utbildningar med få beviljade
platser ska kunna bedriva sin verksamhet med rimliga ekonomiska villkor. Det handlar
om ett knappt 30-tal utbildningar som bedrivs med upp till 10 platser. MYH utreder just nu
ett så kallat genomförandebidrag för dessa utbildningar som förvisso har få outnyttjade
platser och hög examensgrad, men där eventuella avhopp får stora konsekvenser.
Utöver ovanstående, så utreds också förslag om en eventuell förändring av
schablonnivåerna samt en procentuell justering av tillägg för små grupper istället för som
idag en fast summa för alla schabloner. Inget av förbunden hade några synpunkter
avseende förslaget om utbildningar med få årsplatser och man såg positivt på en
eventuell förändring av differentiering av prissättningen avseende små grupper. Någon
nivå avseende höjning av schablonerna är inte satt. GD sade att han avser att fatta beslut
om detta före jul 2018.
Eva-Lena initierade sedan en diskussion om hur MYH bör resonera kring ersättning för
validering tillgodoräknande. Alla var överens om att det för närvarande inte är möjligt att
genomföra validering för tillgodoräknande i syfte att en studerande snabbare tar sig
igenom systemet för att nå en examen. Det handlar främst om att det är svårt att reglera
med studiemedel. Det som görs idag är validering inför tillträde. GD anförde även att det
inte kommer att vara aktuellt att ekonomiskt ersätta anordnare i samband med validering
som syftar till ett tillgodoräknande i samband med tillträde.
Se vidare Eva-Lenas bifogade presentation.
Ansökningsomgångar. Peter Gustavsson Lidman informerade om hur fördelningen ser
ut bland inkomna ansökningar. Antalet ansökningar minskar inom alla de största
områdena utom inom Data/IT. 22 procent av de ansökta platserna är distansplatser. Se
mer i bifogad presentation.
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Peter informerade även om de bedömningsgrunder som är avgörande för MYH:s beslut
om beviljande. Även detta presenteras närmare i bifogad ppt. Nu pågår bedömningar för
fullt och den 31 oktober är det så kallad halvtidsavstämning. Beslut kommer den 29
januari 2019. En fråga kom upp om regeringsbildningen och hur den påverkar MYH:s
anslag. GD informerade om att det senast den 15 november ska presenteras en budget oavsett regering - som MYH kan förhålla sig till.
Viss förvirring uppstod avseende tidplanen för ansökan då YH-förbundet uppfattat att
besluten från MYH skulle meddelas tidigare än utsatt datum. MYH tydliggjorde att
tidigareläggning av processen avser 2019 års ansökningsomgång, någon annan plan har
aldrig funnits.
Carina Danielsson undrade hur MYH resonerar om de ansökningar som man redan på
ett tidigt stadium ser inte håller måttet. Varför kan inte MYH meddela dessa tidigare att de
inte är föremål för vidare bedömning, då det enbart orsakar frustration och kanske till och
med att man satsar finansiellt i marknadsföring, lokaler med mera? MYH tar med sig
frågan för beredning.
Peter informerade vidare att ansökningsomgången 2019 har en annan tidplan.
Anvisningar kommer att lämnas kring månadsskifte februari/mars, det blir ytterst små
förändringar jämfört med årets ansökningar. Ansökningsomgången öppnar den 9 april
2019 och stänger den 18 juni. Beslut kan väntas vid årsskiftet 2019/2020 – alltså 3-4
veckor tidigare än vid föregående ansökningsomgångar.
Förbunden tog upp frågan om avsiktsförklaringarna och ställde frågan om hur MYH ser
på LIA. Peter meddelade att bedömningar inte handlar om att ”flest LIA-platser vinner”
utan att ansökan ska visa att arbetslivsanknytningen är tydlig och att avsiktsförklaringarna
visar på ett att det finns ett tillräckligt antal LIA-platser. Almega anförde att det är så
många utbildningsanordnare som kontaktar arbetslivsföreträdarna med
avsiktsförklaringar att de nu är trötta på förfrågningar och att engagemanget riskerar att
mattas av. I dagsläget finns inga planer på att förändra systemet med avsiktsförklaringar.
YH-förbundet anförde vidare att man inte uppfattat att MYH tagit helt hänsyn till det som
av myndigheten kommunicerats om att ansökningsförfarandet ska ta hänsyn till ”tre vägar
in” avseende ansökningsförfarandet. De har inte samma bild som myndigheten att detta
helt omhändertagits i den nuvarande ansökningsomgången.
Expansionen av YH. Jenny Sörby informerade om de satsningar som MYH gör för att
stärka varumärket yrkeshögskolan med avseende på expansion. Det handlar om 12
miljoner exponeringar i höst i olika medier exempelvis TV4, SJ, Expressen, Veckorevyn
med flera. Webbplatsen yrkeshögskolan.se har 50 000 unika besökare i veckan och
Jenny uppmanar anordnarna att se till att informationen i webben är aktuell och adekvat.
Hittills har vi 36 inställda omgångar i höststarten, det är i nivå med förra året. Men man
ska ha i åtanke att förra året beviljades 351 utbildningar medan det i år beviljades 525
utbildningar. Tyvärr är andelen inställda omgångar inom teknikområdet fortfarande
mycket högt.
Almega anförde att de i alla sammanhang försöker påverka branschorganisationerna att
de måste göra allt för att marknadsföra yrkeshögskolan om man verkligen vill ha
kvalificerad kompetens. Se vidare Jennys presentation som bifogas.
Fördjupad tillsyn och etableringsstöd. Rafal Tomaszewski berättade om fördjupad
tillsyn där MYH har gjort ett urval som omfattar 24 fördjupade tillsyner hos fyra anordnare.
Metoden omfattar bl a till enkät studerande och ledningsgrupp samt fördjupad intervju
med anordnare. Hittills har man kunnat se att de råd, beslut med mera som kommer fram
vid tillsyn av en utbildning inte tycks sprida sig bland utbildningsledare hos en och samma
anordnare. Myndigheten upptäcker således samma brister som påpekats på enskilda
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utbildningar hos en och samma anordnare gång efter annan. Kunskapen sprids således
inte vidare inom utbildningsanordnarens verksamhet på det sätt som vore fruktsamt.
Hittills har MYH fattat 8 beslut i fördjupad tillsyn, varav 2 med allvarlig kritik.
Tillsynsenheten arbetar med att göra tillsynshandboken tillgänglig även för anordnare.
Utöver detta pågår just nu en enkätundersökning bland anordnare om hur man uppfattar
etableringsstödet som har ersatt den inledande tillsynen. Hittills ser resultaten positiva ut.
MYH kommer att utvärdera satsningen och avgöra om det ska bli samma arbetsmetoder
även nästa år.
Övriga frågor. YH-förbundet tog upp frågan om att delegera ansvaret om antagning av
studerande från ledningsgruppen. Svaret från myndigheten är nej, då vi har tolkat
regelverket som att det inte går att delegera ansvaret. YH-förbundet anförde att det
medför stort krångel och merarbete för ledningsgruppen att hantera antagningsbesluten
och att förbundet i så fall behöver adressera frågan till nästa nivå. MYH:s uppfattning är
det bör kunna gå att utveckla metoderna och förenkla förfarandet utan att frånta
ledningsgruppen en viktig uppgift.
Göran Arveståhl tog också upp frågan om att MYH kräver beslutsprotokoll från berörd
ledningsgrupp om man vill flytta starter en månad framåt. För närvarande görs
ansökningar om förändring på blanketter och ledningsgruppsprotokoll ska bifogas.
Tanken är att när Nya Mina sidor kommer i bruk i mars nästa år, så ska ”löpande
ärenden” digitaliseras helt och kravet på ledningsgruppsprotokoll i samband med
framflyttad start tas bort.
Frågan om BFU lyftes. Från MYH:s horisont ser vi att många ansökningar om BFU
beviljas men att endast en mindre del blir verklighet. Frågan ställdes från MYH: Vad beror
det på?
Flera av YH-förbundets ledamöter anförde att problemet avseende bristande
verkställighet handlar om problem med studiemedel. Om kurserna är kortare än tre
veckor, så ges inte studiemedel. Därför behöver kortare kurser ligga i direkt anslutning till
den ordinarie utbildningen och då menar anordnarna att det är för sent för genomförande
av BFU.
Carina Danielsson anförde att det var ett problem att kurserna måste omfatta en eller
flera gymnasiekurser. MYH påpekade att detta är en felaktig tolkning av bestämmelsen.
Carina Danielsson påpekade att det är ett problem att BFU inte får genomföras på
distans och att det därför inte blir av. Bestämmelserna som reglerar förutbildning handlar
om tid och inte plats. Enligt Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning
inom yrkeshögskolan § 3, så ska studier bedrivas som heltidsstudier. MYH har inga
synpunkter på lokalisering av utbildningen, men studierna ska bedrivas på heltid.
MYH ställde frågan till förbunden om det är så att regeringens reform om BFU inte fått
önskad effekt. Frågan fick inget direkt svar. Anders W svarade att anordnare i
Stockholmsområdet tycks ointresserade av att använda BFU.
Slutligen tog Anders Wikström upp frågan om studerandes rätt och bildandet av
studentkår. MYH svarade att man har kontakter med SFS om ett nationellt arbete kring
organisering av de studerande inom YH. Vi diskuterade om och hur anordnare kan bidra
till lokal studentkårsverksamhet. I övrigt kan MYH bidra med informationen om att en
studentkår för YH är bildad vid Borås yrkeshögskola med för närvarande 220
medlemmar.
Thomas Persson avslutade mötet.

