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Verksamhetsberättelse för Yrkeshögskoleförbundet år 2020 
 
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 anordnare och intressenter. 
  
Ändamålen uppfylls exempelvis genom att anordna nationella nätverksträffar och framföra 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 2020 uppgick till 
158 stycken.  
 

STYRELSEARBETET  
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 11 protokollförda möten varav ett varit fysiskt 
och resterande digitala. 
Styrelsen har under året arbetat med fokusfrågor inom områdena: 
- påverka beslutsfattare inom Myndigheten för Yrkeshögskolan, utskott och departement  
- åtkomst till betygsdatabasen BEDA  
- erfarenhetsutbyte, kommunikation, utbildningsledarutbildning 
- framföra medlemmarnas åsikter till Myndigheten för Yrkeshögskolan 
- ny organisation för förbundet med anställd koordinator 
- att fylla medlemskapet med mervärde med för medlemmarna relevanta rabatter 
- renodla och ytterligare kvalitetssäkra UL-utbildningen 
- underlätta ansökningsarbetet under pandemin 
- representation i SeQF-rådet  
 

AKTIVITETER  
Styrelsen har genomfört täta möten med Myndigheten för yrkeshögskolan under året för att 
diskutera angelägna frågor och pandemins påverkan. I pandemins inledningsskede hade Yhf 
veckoliga möten med MYH, men efter sommaren är vi tillbaka på månatliga möten igen. 

Mötena med MYH har även handlat om hur anordnare skulle tänka kring årets 
ansökningsomgång avseende nya utbildningar. Här skickade Yhf ut en enkät till våra 
medlemmar för att få in synpunkter. Med den som underlag tog sedan MYH fram nya direktiv 
och framskjuten inlämning. 

Beslutsfattarna var också snabba att föreslå extra medel till YH, i form av fler 
utbildningsplatser, korta utbildningar m.m. Även här har Yhf försökt lyfta fram 
anordnarperspektivet för att på bästa sätt använda dessa satsningar. Yhf avfattade i 
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samband med detta en skrivelse och uppvaktade Utbildningsutskottet där vi berättade att 
yrkeshögskolan kan ta emot ändå fler studerande än vad som aviserats.  
 
Under våren kom besked om att omställningsaktörer, AF med flera, kan köpa 
uppdragsutbildning av oss anordnare. Även detta beslut har föregåtts av en dialog med 
bland annat oss i Yhf. 
 
Frågan kring momsfrihet för underkonsult har under 2020 stannat av något, men i augusti 
kom ett besked från Förvaltningsrätten att ge Skatteverket rätt i bedömningen av att en viss 
konsults tjänster till en Yh-anordnare skall beläggas med moms. Det var dock med viss 
oenighet och fallet kommer tas vidare till kammarrätten. Yhf fortsätter arbetet med denna 
fråga och kommer att sätta ihop en skrivelse som under 2021 ska gå till beslutsfattare. 
 
Yhf skickade in ett svar på MYH:s konsekvensutredning kring Uppgifter som ska lämnas vid 
ansökan om att anordna utbildning inom Yh.Yhf:s svar fokuserade i första hand på 
förändringen kring anordnarkompetens. Svaret finns på medlemssidorna på yhf.se 
Yhf uppmanade även anordnarna att skicka in svar på utredningen.   
 
Under året har den nya utbildningsplanen för UL-utbildningen blivit klar. Även den finns på 
medlemssidorna på yhf.se. 
 
Yhf:s koordinator deltog på konferensen Nya Vägar, och styrelseledamot Maria Dagermo 
deltog på höstens SeQF-konferens i MYH:s regi. 
 
Yhf har plockat fram ett förtydligande kring vad som gäller för studiemedel/lån via CSN under 
pandemin. 
 
Styrelsen har under året genomfört tre enkäter till medlemmarna 

• Enkät efter genomfört YH-forum 26 mars 
• Enkät efter genomfört YH-forum 19 nov 
• Enkät om årets ansökningsomgång 

Resultat och sammanställningar av enkäterna finns publicerade på Yrkeshögskoleförbundets 
medlemssidor på webben. 
 
NATIONELL SAMORDNARE (tidigare Koordinator) 
Tjänsten tillsattes den 13 januari 2020 och är av komplex beskaffenhet. Den har under året 
bytt titel från Koordinator till Nationell Samordnare.  
Arbetsuppgifter som tjänsten innefattar är bland annat: fakturering, planera och genomföra 
utbildningsledarutbildningen, medlemsvärvning, kommunikation, underhålla webbplatsen 
samt ett antal andra uppgifter. Samordnaren har även fungerat som kassör från april i år. Det 
har lagts ner mycket tid och arbete på att bringa ordning i framför allt bokföringen och för att 
få ett samlat grepp. Styrelsen anser att rollen som samordnare är av yttersta vikt för att 
verksamheten inom Yhf ska kunna fungera på ett tillfredställande och korrekt sätt. 
 

REMISSER OCH SKRIVELSER 
• Remissvar från Yrkeshögskoleförbundet angående Anordnarkompetens, remissvar 

MYH 2020/3041 
• Ett antal memon kring Momsfrågan från Grant Thornton 
• Upprop kring tydliga riktlinjer avseende lärande i arbete, dnr: MYH 2020/3923 
• Skrivelse till Utbildningsutskottet om Ökning av platser inom Yrkeshögskolan 
• Skrivelse till MYH om påverkan av utebliven medfinansiering 
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Remisser och skrivelser finns publicerade på Yrkeshögskoleförbundets medlemssidor på 
webben. 
 
 
YH-FORUM 
Styrelsen har arrangerat två YH-forum i digital form under 2020. 
 
Yh-forum den 26 mars hade först planerats som ett fysiskt forum, men det fick med kort 
varsel ställas om till digital, på grund av Coronapandemin. Styrelsen försökte i möjligaste 
mån att köra alla programpunkterna, och det gick oväntat bra och smidigt.  
 
Forumet startade med en omvärldsanalys av Lisa Östbring på MYH. Efter det låg en 
föreläsning med Charlotte Signal – Mångfald – besvärligt härligt?! – som även spelades in 
och finns på webben. 
GD Thomas Persson, MYH, avslutade forumet med att pratade om det coronapräglade 
nuläget. Det blev ett förkortat program då exempelvis den planerade paneldebatten utgick. 
 
Under vårt digitala Yh-forum den 19 november var huvudfokus att försöka bringa ordning 
bland alla nya begrepp. MYH deltog aktivt under flera av forumets punkter, så även 
Utbildningsdepartementet. Det var ett späckat schema, och på vissa ställen kanske något 
kort om tid. Det blev även givande diskussioner anordnare emellan i breakoutrooms.  
 
Yhf har beslutat att nästa Yh-forum den 24 mars 2021, också ges digitalt. 
 
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 sju Utbildningsledarutbildningar runt om i landet. Styrelsen har 
beslutat att från och med januari 2021 ge ULU i egen regi. Tanken är att det för medlemmen 
ska fungera som tidigare. Förhoppningen är att få ett mer samlat grepp samt att alla 
deltagare ska få ett så likartat innehåll som möjligt för att säkerställa kvalitén.  
 
 
MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
Yrkeshögskoleförbundet ska bli bättre på kommunikation med medlemmarna och alla som är 
intresserade av vad vi gör och står för. För att genomföra det arbetet har vi under våren via 
samordnaren ökat kommunikationen på Facebook och LinkedIn. Vi försöker även att driva 
mer trafik till webben så medlemmarna och andra intressenter får upp ögonen för den. 
Webben genomgår även en uppdatering både avseende teknik och innehåll. Bland annat har 
vi lanserat sidan Medlemsförmåner, där vi kontinuerligt bygger på med erbjudanden för våra 
medlemmar. 
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STYRELSEN 
Styrelsen har under året bestått av  
    

Josefin Born Nilsson YrkesAkademin YH AB Ordförande   
 

 

Göran Arveståhl Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Vice ordförande 
 

 

Maria Dagermo IHM Business School 
 

Ledamot   

Jenny Sundborg Nationell Samordnare Yhf  Kassör   

Karin Gebing Vuxenutbildningen Piteå kommun Ledamot 
 

 

Helen Tarenius Campus Varberg Ledamot 
 

 

Katarina Hjernestam Yrgo, Göteborg stad Ledamot  

Pia Olsson 
 

TUC Suppleant 
                                                

 

Mathilda Idhult TCC Suppleant    

    

                                                               
 
 
 
Josefin Born Nilsson  Göran Arveståhl  Maria Dagermo 
Ordförande  Vice ordförande  Ledamot 
 
 
 
 
 
 

    

Jenny Sundborg  Karin Gebing  Katarina Hjernestam 
Kassör  
 
 
 
 
 
 
 

 Ledamot  Ledamot 

Helen Tarenius  Pia Olsson  Mathilda Idhult 
Ledamot  Suppleant  Suppleant 
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Sent by Josefin Born Nilsson

Signing parties

Pia Olsson pia.olsson@yhf.se Method: BankID SE Action: Sign

Helen Tarenius helen.tarenius@yhf.se Method: BankID SE Action: Sign

Katarina Hjernestam katarina.hjernestam@yhf.se Method: BankID SE Action: Sign

Göran Arveståhl goran.arvestahl@yhf.se Method: BankID SE Action: Sign

Maria Dagermo maria.dagermo@yhf.se Method: BankID SE Action: Sign

Mathilda Idhult mathilda.idhult@yhf.se Method: BankID SE Action: Sign

Karin Gebing karin.gebing@yhf.se Method: BankID SE Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to helen.tarenius@yhf.se
2021-01-20 13:30:47 CET,

 

E-mail invitation sent to katarina.hjernestam@yhf.se
2021-01-20 13:30:47 CET,

 

E-mail invitation sent to pia.olsson@yhf.se
2021-01-20 13:30:47 CET,

 

E-mail invitation sent to maria.dagermo@yhf.se
2021-01-20 13:30:48 CET,

 

E-mail invitation sent to mathilda.idhult@yhf.se
2021-01-20 13:30:48 CET,

 

E-mail invitation sent to karin.gebing@yhf.se
2021-01-20 13:30:48 CET,

 

E-mail invitation sent to goran.arvestahl@yhf.se
2021-01-20 13:30:47 CET,

 

Clicked invitation link Mathilda Idhult
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-01-20
15:07:57 CET,IP address: 88.129.120.100

 

Document viewed by Mathilda Idhult
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-01-20
15:07:58 CET,IP address: 88.129.120.100
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Clicked invitation link Pia Olsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-01-20
15:10:30 CET,IP address: 94.254.12.48

 

Document viewed by Pia Olsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-01-20
15:10:31 CET,IP address: 94.254.12.48

 

Document signed by PIA OLSSON
Birth date: 1971/03/22,2021-01-20 15:13:41 CET,

 

Document signed by MATHILDA IDHULT
Birth date: 1970/09/30,2021-01-20 15:36:30 CET,

 

Clicked invitation link Maria Dagermo
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-01-20
17:47:56 CET,IP address: 87.236.95.243

 

Document viewed by Maria Dagermo
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-01-20
17:47:56 CET,IP address: 87.236.95.243

 

Document signed by MARIA TENGSTRAND DAGERMO
Birth date: 1965/07/17,2021-01-20 17:49:22 CET,

 

Clicked invitation link Göran Arveståhl
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15,2021-01-21
10:30:04 CET,IP address: 83.209.146.162

 

Document viewed by Göran Arveståhl
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15,2021-01-21
10:30:06 CET,IP address: 83.209.146.162

 

Document signed by GÖRAN ARVESTÅL
Birth date: 1954/06/18,2021-01-21 10:30:44 CET,

 

Clicked invitation link Karin Gebing
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
Edg/87.0.664.75,2021-01-21 12:22:03 CET,IP address: 109.225.100.147

 

Document viewed by Karin Gebing
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
Edg/87.0.664.75,2021-01-21 12:22:04 CET,IP address: 109.225.100.147

 

Document signed by KARIN GEBING
Birth date: 1974/06/07,2021-01-21 12:22:51 CET,

 

Clicked invitation link Katarina Hjernestam
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-01-24
13:06:02 CET,IP address: 217.215.149.114

 

Document viewed by Katarina Hjernestam
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-01-24
13:06:03 CET,IP address: 217.215.149.114

 

Document signed by KATARINA HJERNESTAM
Birth date: 1967/03/22,2021-01-24 13:08:37 CET,

 

E-mail invitation sent to helen.tarenius@yhf.se
2021-01-26 07:48:59 CET,

 

Hy7dWiBkO-B1e7_WsH1uHJ0_2d61d-BkkFn_Ty_



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Clicked invitation link Helen Tarenius
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-01-26 12:06:37 CET,IP address: 83.187.172.208

 

Document viewed by Helen Tarenius
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-01-26 12:06:37 CET,IP address: 83.187.172.208

 

Document signed by Ruth Helen Tarenius
Birth date: 1960/04/03,2021-01-26 12:20:06 CET,
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Sent by Josefin Born Nilsson

Signing parties

jenny Sundborg jenny.sundborg@yhf.se Method: BankID SE Action: Sign

Josefin Nilsson josefin.born-nilsson@ya.se Method: BankID SE Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to jenny.sundborg@yhf.se
2021-01-26 12:28:49 CET,

 

E-mail invitation sent to josefin.born-nilsson@ya.se
2021-01-26 12:28:49 CET,

 

Clicked invitation link Josefin Nilsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36,2021-01-26
12:29:01 CET,IP address: 83.252.144.169

 

Document viewed by Josefin Nilsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36,2021-01-26
12:29:02 CET,IP address: 83.252.144.169

 

Clicked invitation link jenny Sundborg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0,2021-01-26 12:29:12 CET,IP address:
188.149.167.186

 

Document viewed by jenny Sundborg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0,2021-01-26 12:29:13 CET,IP address:
188.149.167.186

 

Document signed by JOSEFIN BORN NILSSON
Birth date: 1971/08/21,2021-01-26 12:29:33 CET,

 

Document signed by JENNY SUNDBORG
Birth date: 1975/06/29,2021-01-26 12:29:46 CET,
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