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Utkom från trycket 
den 3 februari 2023

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter 
om ändring av Myndigheten för yrkeshögskolans 
föreskrifter (MYHFS 2021:4) om nivåplacering 
av kvalifikation i enlighet med den svenska 
referensramen för kvalifikationer för livslångt 
lärande;

beslutade den 24 januari 2023.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 12 § första stycket 
2–3 och andra stycket förordningen (2015:545) om referensram för kvalifika-
tioner för livslångt lärande att 1, 3 och 6 §§ i Myndigheten för yrkeshögsko-
lans föreskrifter (MYHFS 2021:4) om nivåplacering av kvalifikation i enlighet 
med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande ska ha 
följande lydelse

1 § Dessa föreskrifter gäller för den som ansvarar för att fastställa innehållet 
i en kvalifikation som inte redovisas i bilaga 2 förordningen (2015:545) om 
referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (den som ansvarar för 
kvalifikationen) och som ansöker om att kvalifikationen ska nivåplaceras i 
enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer.

3 § En ansökan om nivåplacering i enlighet med den svenska referensramen 
för kvalifikationer ska utöver uppgifter om den som ansvarar för kvalifikatio-
nen innehålla 

1. kvalifikationens namn,
2. kvalifikationens verksamhetsområde, 
3. kvalifikationsområde,
4. typ av kvalifikation,
5.  uppgifter om kvalifikationen påverkas av lagar, föreskrifter eller liknan-

de,
6.  redogörelse för de kunskaper och färdigheter, det ansvar och den själv-

ständighet som kvalifikationen representerar utifrån relevant nivå i 
referens ramen,

7.  redogörelse för vilken metod som används för att kontrollera resultat av 
lärande, och

8. uppgifter om hur kvalifikationen kvalitetssäkras. 
Myndigheten för yrkeshögskolan kan, om det anses nödvändigt för 

prövningen av ansökan, begära in andra uppgifter och handlingar än de som 
anges i första stycket.

6 § Den som ansvarar för en nivåplacerad kvalifikation ska, under den period 
som beslutet om nivåplacering är giltigt, dokumentera och kunna visa att 
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 nivåplacerad kvalifikation upprätthåller korrekt nivå. Den ansvarige ska, 
 under samma period även dokumentera och kunna visa att ett systematiskt 
kvalitetsarbete löpande bedrivs och att kvalitetssäkring av kvalifikationen om-
fattas.

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2023.
2.  För ansökningar som kommit in till Myndigheten för yrkeshögskolan 

före ikraftträdandet gäller även den äldre lydelsen.

På Myndigheten för yrkeshögskolans vägnar

THOMAS PERSSON
Katarina Abrahamsson
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