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Svar från Yrkeshögskoleförbundet på motion 2 och 3, från YHSl & 
Medieinstitutet om Utbildningsledarutbildningen 
 
Motion 2 och 3 beskriver till större del samma frågor och påstående och be-
handlas därför i ett sammanslaget svar nedan. 
 
”YHSL´s motion: 
 
Bakgrund 
YHF:s styrelse har beslutat att från årsskiftet 2021 ge ULU i egen regi. 
 
Motiv 
Beslutet att frånta de regionala YH-föreningarna och andra aktörer möjligheten 
att bedriva ULU innebär en stor förändring av YHFs arbete och för medlem-
marna. Ett beslut av den karaktären borde medlemmarna involveras i innan 
beslut fattats. 
Det innebär dessutom att  
 

 ULU tappar den regionala och lokala förankringen. Som det är idag 
skapar deltagaren ett kontaktnät lokalt och regionalt genom utbildning-
en med både andra deltagare och genomförare, som blir goda förebil-
der. 

 Regionala YH-föreningar som anordnat UL-utbildning mister en stor 
möjlighet till kontaktskapande och nätverk. UL-utbildningen är en ex-
tremt viktig kanal för regionala YH-föreningar för att skapa relationer 
med anordnare, rekrytera ledamöter till styrelsen och andra funktioner, 
för kontakt med relevanta föreläsare osv. Tar man bort UL-utbildningen 
från de regionala föreningarna så tar man bort en mycket stor och vik-
tig del av kärnverksamheten. 

 Regionala YH-föreningar som anordnat UL-utbildning mister en intäkt, 
som använts i samordning och utveckling för det regionala YH-arbetet. 

 Den regionala aspekten är avgörande för en regional förenings fortle-
vande, oavsett om det handlar om tillskott i föreningskassan eller kvali-
tet i genomförande med god röd tråd och relationsskapande. 

 Om det finns många Yh-anordnare som kan genomföra och utveckla 
yrkeshögskolans utbildningar, borde det väl i rimlighetens namn även 
finnas flera organisationer som kan ordna ULU! 
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 Ursprungstanken var att YHF skulle samordna ULU, inte ta över den. 
Här känner YHSl sig överkörda som grundare av ULU då vid tidigt in-
såg att vi behövde satsa på utbildningsverksamhet för att få en intäkt. 

 
Förslag 
Vi yrkar på att: 
Det som tidigare ska vara möjligt för regionala YH-föreningar och andra aktö-
rer att anordna ULU alternativt att Yrkeshögskoleförbundets medlemmar ges 
tillfälle att rösta om detta. 
 
/ Styrelsen för YHSl” 
 
 
”Liv Flinks motion, medieinstitutet, Styrelsemedlem i YHiS 
 
Bakgrund  
 
YHF:s styrelse har beslutat att från årsskiftet 2021 ge ULU i egen regi.  
 
Motiv  
Beslutet att frånta de regionala YH-föreningarna och andra aktörer möjligheten 
att bedriva ULU innebär en stor förändring av YHFs arbete och för medlem-
marna. Ett beslut av den karaktären borde medlemmarna involveras i innan 
beslut fattas.  
Det innebär dessutom att  
 

 ULU tappar den regionala och lokala förankringen. Som det är idag 
skapar deltagaren ett kontaktnät lokalt och regionalt genom utbildning-
en med både andra deltagare och genomförare, som blir goda förebil-
der.  

 Regionala YH-föreningar som anordnat ULU mister en stor möjlighet till 
kontaktskapande och nätverk. ULU är en extremt viktig kanal för reg-
ionala YH-föreningar för att skapa relationer med anordnare, rekrytera 
ledamöter till styrelsen och andra funktioner, för kontakt med relevanta 
föreläsare osv. Tar man bort ULU från de regionala föreningarna så tar 
man bort en mycket stor och viktig del av kärnverksamheten.  

 Regionala YH-föreningar som anordnat ULU mister en intäkt, som an-
vänts i samordning och utveckling för det regionala YH-arbetet.  

 Marknadsanpassningen försvinner. Tidigare har deltagare kunnat välja 
vilken anordnare man vill utbildas hos baserat på upplägg, plats och 
respektive utförares unika styrkor.  
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 Den röda tråden i ULU är oerhört viktig för utbildningens kvalitet. Fram 
tills idag har respektive ULU-anordnare stått för denna uppföljning och 
kvalitetssäkring. Ett resurskrävande moment med upprepad kontakt 
och uppföljning med var och en av deltagarna, men av oerhörd vikt för 
helhetsintryck, motivation och engagemang hos deltagarna. Det är vik-
tigt att röda tråden säkerställs och att en aktör uttalas att ha detta hel-
hetsgrepp.  

 Den regionala aspekten är avgörande för en regional förenings fortle-
vande, oavsett om det handlar om tillskott i föreningskassan eller kvali-
tet i genomförande med god röd tråd och kommunikation.  

 Om det finns många YH-anordnare som kan genomföra och utveckla 
yrkeshögskolans utbildningar, borde det väl i rimlighetens namn även 
finnas flera organisationer som kan ordna ULU?  
 

 De regionala YH-föreningarna har bland annat använt överskottet från 
genomförande av ULU till fortbildande och kompetenshöjande insatser 
för sina medlemmar. Beslutet att centralisera ULU riskerar att under-
minera de regionala YH-föreningarnas verksamhet. På vilket sätt tän-
ker YHF verka lokalt och regionalt i så fall?  

 
Förslag  
Jag yrkar på att:  
Det som tidigare ska vara möjligt för regionala YH-föreningar och andra aktö-
rer att anordna ULU alternativt att Yrkeshögskoleförbundets medlemmar ges 
tillfälle att rösta om detta.  
Liv Flink  
Medieinstitutet  
Styrelsemedlem YhiS ” 
 

SVAR: 
Yrkeshögskoleförbundets styrelse har för avsikt att även fortsatt ha en nära 
och god dialog med de olika regionala förbunden kring behov av Utbildnings-
ledarutbildning (ULU). Därigenom kvarstår möjligheten till regional förankring. 
När den pågående pandemin avklingat och det återigen går att arrangera fy-
siska ULU kommer dessa att förläggas på olika platser i Sverige. Möjlighet att 
skapa kontaktnät både regionalt och lokalt finns därmed fortfarande kvar. För 
Yrkeshögskoleförbundets styrelse är det samtidigt viktigt att tillgängliggöra 
ULU i olika delar av landet. 
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Anbudsförfarandet är öppet för alla, vilket innebär att det finns möjlighet för 
regionala organisationer att lämna in anbud och därigenom fortsätta att ge-
nomföra ULU. 
 
Yrkeshögskoleförbundets styrelse vill sträva efter att ge en så likvärdig utbild-
ning som möjligt. ULU har redan sedan tidigare fastställda kursplaner, och 
utifrån dessa har respektive utbildare haft pedagogisk frihet under genomfö-
randet av utbildningen. Detta är inte förändrat. 

Yrkeshögskoleförbundet har det yttersta ansvaret för genomförandet av ut-
bildningen och för att säkerställa kvaliteten. Den nationella samordnaren som 
är anställd av Yrkeshögskoleförbundet kommer att vara den som ansvarar för 
att säkerställa genomförandet och verka för en god relation mellan deltagare 
och utbildare. 

För att kunna hålla den röda tråden genom utbildningen har styrelsen för Yr-
keshögskoleförbundet valt att klustra de 10 modulerna i fyra block. Denna 
uppdelning möjliggör att, precis som tidigare, dela på genomförandet. Genom 
denna uppdelning kan anbudsgivaren själv bedöma inom vilka områden den-
nes organisation besitter kunskap och kompetens för att utbilda.  

Sammanfattningsvis ser Yrkeshögskoleförbundets styrelse ett stort värde i att 
förbundet samordnar och kvalitetssäkrar ULU. Möjlighet för olika aktörer i 
landet att utbilda inom ULU kvarstår. Genom Yrkeshögskoleförbundets sam-
ordning kan en likvärdig kostnadsbild säkerställas. Yrkeshögskoleförbundet 
har inget vinstsyfte och eventuellt överskott återinvesteras i utveckling och 
medlemsnytta för alla medlemmar. Mot bakgrund av att Yrkeshögskolan som 
utbildningsform växt och utvecklats ser styrelsen som sin uppgift att säkra 
likvärdighet och utveckling av Utbildningsledarutbildningen över tid. 
 
Yrkeshögskoleförbundets styrelse föreslår stämman: 
 

a t t motionen är besvarad. 
 


