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Verksamhetsberättelse för Yrkeshögskoleförbundet år 2018 
 

Föreningens ändamål är att:  
- påverka utveckling, kontinuitet och tillväxt av yrkeshögskoleutbildningar.  
- verka för att stärka och vidareutveckla yrkeshögskoleutbildningar.  
- stärka och utveckla utbildningsanordnares kompetens.  
- vara en mötesplats för medlemmar  
- sprida information och marknadsföra utbildningsformen till avnämare och intressenter. 
  
Ändamålen uppfylls exempelvis genom att anordna nationella nätverksträffar samt påvisa en 
samlad bild till myndigheter, politiker och organisationer av anordnares behov för att på ett 
rättssäkert och effektivt sätt bedriva utbildningar inom Yrkeshögskolan. 

 

 

MEDLEMMAR  

Antalet medlemsorganisationer i Yrkeshögskoleförbundet per 31 december 2018 uppgick till 
148 stycken.  

 

 

STYRELSEARBETET  

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft åtta protokollförda möten varav fem varit 
fysiska och tre via telefon och/eller Skype. 
Styrelsen har under året arbetat med fokusfrågor inom områdena 
-påverka beslutsfattare inom Myndigheten för Yrkeshögskolan, utskott och departement  
-ökade medel i systemet, fler utbildningsstarter  
-erfarenhetsutbyte, kommunikation, utbildningsledarutbildning 
-framföra medlemmarnas åsikter till Myndigheten för Yrkeshögskolan 
-ny organisation för förbundet med arvoderad projektledare/konsult 
 

 

 

AKTIVITETER  

Styrelsen har genomfört tre möten med Myndigheten för yrkeshögskolan under året för att 

diskutera angelägna frågor. Mötena med MYH tar upp t ex hur ansökningsomgången hade 
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upplevts av yrkeshögskoleanordnare, diskuterat de förändringar som aviserats och hur vi 

tillsammans ska förbereda för expansionen inom yrkeshögskolan. Protokoll från dessa möten 

finns på yrkeshögskoleförbundets hemsida. 

Styrelsen har under 2018, skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Myndigheten 
för yrkeshögskolan angående examensnivå i förhållande till SeQF kvalifikationer. Med 
skrivelsen uppmärksammar vi Utbildningsdepartementet att se över Förordning (2009:130) 
om yrkeshögskolan 2 kap 14 § och kraven för kvalificerad yrkeshögskoleexamen så att en 
likvärdighet mellan examenskraven uppnås och samt kravet på utbildningslängd ändras. 
 
Det skickades också en skrivelse till MYH om behovet att revidera och göra en ordentlig 

översyn av schablonsystemet. Våra medlemmar anser att dagens schablonsystem inte 

gynnar utvecklingen av utbildningsformen och önskar därför att Myndigheten för 

Yrkeshögskolan skyndsamt ser över dagens system och ersätter detta med ett system och 

ett förhållningssätt som bättre är anpassat till rådande omständigheter. 

Vi förslår ett antal åtgärder och genomför gärna en dialog med Myndigheten för 

Yrkeshögskolan för att på sikt ge anordnare av Yrkeshögskola goda förutsättningar att 

genomföra de beviljade utbildningarna och därigenom bidra till stärkandet av 

Yrkeshögskolan. Detta har diskuterats på Yrkeshögskoleförbundets möten med MYH och 

resultatet blir en förändring till 2019. 

Yrkeshögskoleförbundet deltog i årets Almedalsevenemang. Syftet för årets deltagande var 

att möta politiker och beslutsfattare för att framföra vad Yrkeshögskoleförbundet anser är 

yrkeshögskolans behov och möjligheter. Från Yrkeshögskoleförbundet deltog Anna Widmark 

och Josefin Born Nilsson. Den 3 juli genomförde YHF en paneldebatt med rubriken: 

”FÖRETAGEN ROPAR, VEM LYSSNAR? KOMPETENSBRIST HINDRAR TILLVÄXT” 

Bristande tillgång på arbetskraft med rätt yrkeskompetens är det största hindret för tillväxt. 

Hur kan arbetsliv, politiken och yrkesutbildningssystem arbeta medvetet och effektivt för att 

tillgodose företagens behov av att attrahera, kompetensutveckla samt behålla medarbetare? 

Deltog gjorde: 

Katarina Lundahl, Chefsekonom, Unionen 

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket 

Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan 
Gunilla Svantorp, Ledamot utbildningsutskottet, Riksdagen 
Fredrik Von Essen, Näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen 
Helen Rönnholm, Utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv 
Ann-Sofi Sjöberg, Team Trygghetssystem, Arbetsmarknad, Utbildning, TCO 
Jan Larsson, VD YrkesAkademin , moderator 
  

Under dagarna deltog förbundets representanter i paneldebatter, lyssnade på seminarier 

(där det ibland också var möjligt att framföra egna åsikter) och mötte politiker och 

beslutsfattare för enskilda samtal och diskussioner. 

Möten genomfördes med ett stort antal politiker, branschfolk och beslutsfattare: 

Runda bordssamtal med Naturvetarna, Vinnova, Trygghetsrådet samt Innovations och 

kemiindustrierna (IKEM) samt Uppsala Universitet. 

Möte med Svenskt Näringsliv, Helen Rönnholm, näringspolitisk expert 

Möte med Myndigheten för Yrkeshögskolan, Thomas Persson, GD 

Dialogmöte med SACO , Lena Granqvist, Jenny Rydstedt 

Dialogmöte med Matilda Ernkrans, Gruppledare och ordförande Utbildningsutskottet 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009130-om-yrkeshogskolan_sfs-2009-130
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009130-om-yrkeshogskolan_sfs-2009-130
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009130-om-yrkeshogskolan_sfs-2009-130
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009130-om-yrkeshogskolan_sfs-2009-130
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Samtalen resulterade i följande frågor att arbeta vidare med: 

• Yh-förbundet skall tillsammans med Svenskt Näringsliv, genomföra ett gemensamt 

seminarium i riksdagen under 2018/2019 

• Under hösten 2018 eller våren 2019 genomföra ett möte utbildningsutskottet 

• SEQF – Det finns skillnader och försvårande lydelser i lagtexten för de 

författningsreglerade kvalifikationerna mot nivå 6. Detta förhindrar utvecklingen av 

utbildningar mot efterfrågad högre yrkeskompetens samt ger olika kravställning på 

anordnare. Skrivelse inskickad till Utbildningsdepartementet 20180412.  

• Påverkansarbete gällande omfördelning av ekonomiska medel från akademin till 

yrkeshögskolan, fler utbildningsplatser till Yh. 

• YH-anordnare behöver medel för att arbeta med bedömning av reell kompetens. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har en pilotverksamhet för att stötta högskolor 

och universitet att skapa en varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av 

reell kompetens För detta har medel tillskjutits med 60 miljoner kr för 2017 samt 

2018. 

• Ny ekonomisk modell för att skapa goda förutsättningar för anordnare i hela landet. 

Skrivelse till Myndigheten för Yrkeshögskolan, ”Schablonsystemet måste ses över 

(20180205) 

• Utbildningsanordnare behöver mer detaljerade beslutsmotiveringar för att kunna 

förklara/motivera beslut för medverkande arbetsliv.  

 

 

Karin Wirdheim, ordförande, var inbjuden att kommentera SACO utredningen 

Yrkeshögskolan - en väg till en ny kunskap och kompetens i en paneldebatt tillsammans 

med: 

Thomas Persson, GD, Myndigheten för yrkeshögskolan 

Lars Alberius, utredare och leder en expertgrupp på området, SUHF 
Mats Jagstam, vice rektor för Jönköpings University 
 

Yrkeshögskoleförbundet har en representant och en ersättare i Myndigheten för 

yrkeshögskolans SeQF-råd. 

YHF deltar i samtalen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) kring 

relationen mellan de båda utbildningsformerna.  

 

I mars avslutades Erasmusprojekt EQAVET in practice, där YHF har deltagit. En av YHF;s 

ansvarsområden i projektet var att genomföra avslutningskonferensen för alla länder som 

deltagit i projektet och presentera resultatet för medlemmarna i Yrkeshögskoleförbundet. Se 

hemsidan: http://www.qspirit.eu/sv/. 

 

Styrelsen har under året genomfört fyra enkäter till medlemmarna 

• Enkät efter genomfört YH-forum 22 och 23 mars 

• Enkät efter genomfört YH-forum 14 nov 

• Enkät om undersökning av gemensam antagning 

 

Resultat och sammanställningar av enkäterna har publicerats på hemsida samt vid 
medlemsmöten. 

 

 

http://www.qspirit.eu/sv/
http://www.qspirit.eu/sv/
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ADMINISTRATIVTJÄNST 

Tjänsten som är av komplex beskaffenhet, fakturering, utbildningsledarutbildningen, 

medlemsvärvning och ett antal mer uppgifter och under våren. Den 18 april tillträdde Sofia 

som administratör åt Yrkeshögskoleförbundet efter Lina Larsson som då avslutade sitt 

uppdrag. 

Sofia arbetar som utbildningsadministratör på Norrlands Yrkeshögskola och arbetar åt 

Yrkeshögskoleförbundet 40%. 

 

 

REMISSER OCH SKRIVELSER 

• Skrivelse från Yrkeshögskoleförbundet Skrivelse angående examensnivå i 
förhållande till SeQF kvalifikationer. 

• Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift för att  

utbildningar med inriktning Steriltekniker ska ha nationellt likvärdigt innehåll, dnr 

2017/882. 

• Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan 

med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet, dnr: 2017/1098. 

• Schablonsystemet inom yrkeshögskolan, Utbildningsdepartementet och Myndigheten 

för yrkeshögskolan. 

Remisser och skrivelser finns publicerade på Yrkeshögskoleförbundets hemsida. 

 

 

YH-FORUM 

Styrelsen har arrangerat två YH-forum i Stockholm, ett forum i mars med årsmöte. Där den 

internationella avslutningskonferensen EQAVET in practice genomfördes. Information från 

MYH om ansökningsomgångar, expansion av YH och ekonomiska frågor. Xenter 

Yrkeshögskola berättade om sitt deltagande med Erasmus+ och projektet IMPROPAL 

“Improvement Project for Active Learning”. 

 
Det andra Yh-forumet genomfördes i november där vi bl a fick en föreläsning av Stefan 

Hyttfors om framtid, omvärldsbevakning och affärsutveckling. Svenskt Näringslivs rapport 

Framtidens yrkeshögskola och SACO utredningen Yrkeshögskolan - en väg till en ny 

kunskap och kompetens redogjordes det för. Myndigheten för yrkeshögskolan deltog med 

information, nyheter och dialog. 

Syftet med Yh-forum är att ge medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra 
utbildningsanordnare och inspiration och kompetenshöjning i det fortsatta arbetet med 
utveckling av yrkeshögskoleutbildningar. 
 
 
 

UTBILDNINGSLEDARUTBILDNINGEN 

Under året har det startat tio Utbildningsledarutbildningar i landet. En kartläggning av behov 
om fortsättning/fördjupning av utbildningsledarutbildningen är genomfördes. Arbetet med att 
nivåbestämma utbildningen enligt SeQF-nivå har inletts under året. 
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MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 

Yrkeshögskoleförbundet ska bli bättre på kommunikation med medlemmarna, intressenter 
och alla som är intresserade av vad vi gör och står för. För att genomföra det arbetet 
påbörjades förberedelser för att anlita en konsult/projektledare till Yrkeshögskoleförbundet. 

En ny hemsida introducerades under året. 

 

 

STYRELSEN 

Styrelsen har under året bestått av  

   Kommentar 

Karin Wirdheim  Växjö Yrkeshögskola, Växjö  Ordförande    

Josefin Born Nilsson YrkesAkademin AB 

 

Vice ordförande  

Maria Dagermo EC-utbildning/IHM 

 

Vice sekreterare   

Anna Widmark  Norrlands yrkeshögskola  Kassör   

Anders Wikström  KYH AB, Stockholm Ledamot  

Göran Arveståhl Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Ledamot  

Carina Danielsson Campus Varberg Ledamot  

Katarina Hjernestam Yrgo, Göteborg stad Ledamot  

Katarina 
Martinsdotter Frohm 

Folkuniversitetet Umeå Ledamot  

    

Karin Gebing 

Eva Lindberg 
Petersson 

Vuxenutbildningen Piteå kommun 

Nova utbildning Oskarshamns 
kommun 

Suppleant 

Suppleant                                                  

 

    

    

                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm  mars 2018 
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Karin Wirdheim  Josefin Born Nilsson  Maria Dagermo 

Ordförande  Vice ordförande  Vice sekreterare 

 

 

 

 

 

 

    

Anna Widmark  Katarina Martinsdotter Frohm  Katarina Hjernestam 

Kassör  

 

 

 

 

 

 

 

 Ledamot  Ledamot 

Anders Wikström  Göran Arveståhl  Carina Danielsson 

Ledamot  Ledamot  Ledamot 

 


