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1 Sammanfattning 

De kompletterande utbildningarna kommer att överföras till nya regelverk – 
antingen till yrkeshögskolan eller till den nya förordningen för konst- och 
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar (2013:831). Det sker genom att 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) genomför ansökningsomgångar för att 
överföra ett 50-tal kompletterande utbildningar till yrkeshögskolan och ytterligare 
omkring 140 kompletterande utbildningar till konst- och kulturutbildningar. 
Utbildningarna kommer inte att konkurrensutsättas i samband med att 
utbildningsanordnarna ansöker om statligt stöd i respektive förordning. 

Utbildningsanordnarna väljer själva i vilken förordning som de vill söka statligt 
stöd. MYH har informerat alla som driver kompletterande utbildningar som har 
statsbidrag och/eller studiestöd vilken förordning som vi bedömer lämpligast. 
Ansökningsomångarna är öppna under samma period (maj-september 2014) 
som den ordinarie ansökningsomgången till yrkeshögskolan. 
 

Från kompletterande utbildningar till konst- och kulturutbildningar 

De kompletterande utbildningarna kan tidigast starta med statligt stöd i det nya 
regelverket hösten 2015. För dessa kommer myndigheten att fatta femåriga 
beslut med start 1 juli 2015. Utbildningar som idag har statsbidrag behåller detta i 
nuvarande omfattning och kommer att kunna ta ut skäliga studerandeavgifter. 
MYH kommer att utarbeta en lämplig ersättningsmodell utifrån faktiska kostnader. 
Modellen beräknas gälla från 2016. 

I samband med överföringen gäller att varje utbildning behåller den form av 
statligt stöd som den har idag. Först efter att ansökan är gjord går det att bedöma 
om det finns något utrymme att öppna för ytterligare ansökningar. 

För att få en bild av hur studiestödsplatserna inom avdelningarna A 2 och B 1 
kommer att fördela sig inom respektive utbildningsform, har myndigheten bett 
samtliga utbildningsanordnare att under april 2014 ge ett preliminärt besked om 
vilken förordning som är lämpligast.  

De utbildningar som är eftergymnasiala och som enbart ansöker om att stå under 
statlig tillsyn kommer att kunna ansöka om det löpande med beräknad start från 
november 2014. Myndigheten bedömer att det är ett 70-tal eftergymnasiala 
utbildningar - som idag står under statlig tillsyn - som är aktuella att söka till nytt 
regelverk när deras nuvarande beslut löper ut. 

De utbildningar som myndigheten bedömer vara gymnasiala och som har 
studiestöd har fått information om att de inte längre kan få till statligt stöd samt 
information om möjliga alternativ. 

 

Från kompletterande utbildningar till yrkeshögskolan 

Även för de utbildningar som ska föras över från kompletterande utbildningar till 
yrkeshögskolan gäller att de inte vid detta ansökningstillfälle konkurrensutsätts. 
Av de 50-talet utbildningar som bedöms vara aktuella för yrkeshögskolan, har ett 
20-tal statligt stöd i form av statsbidrag. Dessa utbildningar kommer att föras över 
med befintligt statsbidrag. Eftersom det i yrkeshögskolan inte är tillåtet att ta ut en 
studerandeavgift, kommer de aktuella utbildningarna att kompenseras för 
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utebliven studerandeavgift med 75 procent av den avgift som var aktuell den 1 
mars 2014. 

Utbildningar som idag enbart har studiestöd kommer att kunna ingå i 
yrkeshögskolan och ta ut studerandeavgift. 

Av de utbildningar som ska föras över till yrkeshögskolan bedöms knappt 20 
utbildningar omfatta smala yrkesområden av traditionell karaktär. Dessa kommer 
att kunna få femåriga beslut. För övriga utbildningar gäller samma regler som för 
befintliga yrkeshögskoleutbildningar – det vill säga beslut om två 
utbildningsomgångar. 

 
Konstnärligt råd 

Till myndigheten kommer ett rådgivande organ kallat Rådet för 
högskoleförberedande konstnärliga utbildningar att knytas. Rådets uppgift är 
lämna förslag till myndigheten på vilka högskoleförberedande konstnärliga 
utbildningar som ska beviljas statligt stöd och bistå myndigheten med 
utformningen av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, 
kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av dessa utbildningar.  
 
Utöver MYHs myndighetschef, som är ordförande i rådet, ska det finnas 
ytterligare fyra ledamöter varav två ska företräda universitet och högskolor som 
har utbildningar som leder till konstnärliga examina. 

 

2 Uppdraget 

Regeringen har uppdragit åt Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att vidta 
förberedande insatser med anledning av införandet av ett nytt regelverk för 
statligt stöd för konst- och kulturutbildningar (U2013/6297/GV). Myndigheten ska 
förbereda genomförandet av en eller flera ansökningsomgångar under 2014 när 
det gäller de utbildningar som för närvarande bedrivs med stöd enligt 
förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, som 
numera är upphävd.  
 
Ansökningsomgångarna ska avse utbildningar som antingen ska bedrivas enligt 
förordningen om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra 
utbildningar eller enligt regelverket för yrkeshögskolan. I den mån tillgängliga 
resurser och studiestödsplatser medger, ska även utbildningar som under 2013 
inte omfattats av förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar 
kunna få bedrivas med stöd enligt den nya förordningen eller som 
yrkeshögskoleutbildningar, givet att de uppfyller villkoren i något av regelverken.  
Om en ansökan avser både stöd enligt den kommande förordningen och 
regelverket för yrkeshögskolan och utbildningen uppfyller villkoren i båda 
regelverken, ska myndigheten låta utbildningen omfattas av det regelverk som 
bedöms lämpligast. Myndigheten ska särskilt beakta att tillgången på utbildningar 
inom smala yrkesområden eller som är unika i sitt slag i landet eller i Norden inte 
eftersätts. 

Myndigheten ska i sin planering beakta att överföring av årsplatser från 
utbildningar som omfattas av förordningen om statligt stöd till kompletterande 
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utbildningar till utbildningar som ska omfattas av den kommande förordningen 
eller övergå till yrkeshögskolan och enbart berättiga till studiestöd ska ske i den 
takt sådana platser frigörs från befintliga kompletterande utbildningar.  
 
Myndigheten ska informera berörda huvudmän om innebörden av de nya 
bestämmelserna och om åtgärder eller förberedelser som en huvudman kan 
behöva vidta till följd av att förordningen om statligt stöd till kompletterande 
utbildningar upphävs. När det gäller utbildningar av gymnasial karaktär, ska 
myndigheten särskilt identifiera dessa och i god tid informera huvudmännen för 
utbildningar som är av gymnasial karaktär och som inte kan ingå i 
yrkeshögskolan eller omfattas av den nya förordningen.  
 
Vidare ska myndigheten förbereda inrättandet av ett råd för högskole-
förberedande konstnärliga utbildningar och arbetsformerna för detta. Rådet ska 
lämna förslag till myndigheten på vilka utbildningar som bedöms förbereda för 
högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina och därmed ska 
beviljas statligt stöd enligt den nya förordningen. Rådet ska vara inrättat innan 
den första ansökningsomgången för statligt stöd enligt den nya förordningen 
genomförs.  
 

3 Så har vi arbetat 

Det är myndighetens avdelning för utbildningsfrågor som ansvarat för 
planeringen av utfasning av kompletterande utbildningar och överföring av dem 
till antingen yrkeshögskolans regelverk eller till den nya förordningen för konst- 
och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. En arbetsgrupp med fem 
medarbetare har bildats, där Margareta Landh har varit ansvarig. I arbetsgruppen 
har utbildningshandläggarna Emma Svensk Gunillasson, Markus Olsson, Marie 
Morin, Jenny Andersson och Eva Lindgren ingått. Gruppen har haft veckovisa 
möten samt regelbundna möten med företrädare för myndighetens övriga 
avdelningar. Arbetsgruppen har även haft två möten med företrädare för 
Utbildningsdepartementet samt en löpande dialog med departementets 
företrädare under arbetets gång.  

Arbetsgruppen har även träffat företrädare för intresseorganisationen FRIKS 
(Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar) för att informera 
förestående förändringar. Denna dialog har sedan fortsatt genom att företrädarna 
för de olika skolor som ingår i FRIKS nätverk kommit med synpunkter och ställt 
frågor via e-post och telefon. Även ett flertal andra utbildningsanordnare utanför 
FRIKS organisation har under årets första månader hört av sig med en mängd 
frågor.  

Den 27 mars 2014 genomfördes en informationsdag för utbildningsanordnare 
som bedriver utbildningar med statsbidrag och studiestöd eller enbart studiestöd 
på eftergymnasial nivå. Omkring ett hundratal representanter för 
utbildningsanordnare deltog under informationsdagen.  
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4 Bakgrund 

Regeringen bedömde i propositionen Yrkeshögskolan (prop. 2008/09:68) att 
vissa eftergymnasiala utbildningar, främst inom konst- och kulturområdet, bör ha 
bättre förutsättningar att utvecklas utanför yrkeshögskolan. De utbildningar som 
avsågs var främst högskoleförberedande utbildningar inom konst, musik och 
teater liksom utbildningar med inriktningen att bevara en kulturhistoriskt värdefull 
kunskap inom ett yrkes- eller kulturområde. Dessa utbildningar, som i dag bedrivs 
med stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar, 
syftar inte i första hand till att möta arbetsmarknadens behov och passar därför 
inte in i yrkeshögskolans regelverk. 

Inför verksamhetsåret 2010 fick MYH i uppdrag av regeringen att utreda 
förutsättningarna för att inordna de kompletterande utbildningarna inom 
yrkeshögskolan. Förslagen skulle inrymmas inom befintliga ekonomiska ramar 
och antalet studiestödsplatser som de kompletterande utbildningarna omfattas av 
fick inte överskridas. MYHs utredning Konst, kultur och flyg lyfter i 
yrkeshögskolan (YH 2009/2119) lämnades till regeringen i november 2010. 
 
En regeringspromemoria med förslag till nytt regelverk för konst- och 
kulturutbildningar remitterades under 2011 (U2011/3651/GV) och har därefter 
bearbetats vidare på Utbildningsdepartementet. Syftet med förändringarna har 
varit att ge eftergymnasiala utbildningar som bedrivs enligt det nuvarande 
regelverket för kompletterande utbildningar fortsatt möjlighet till statligt stöd enligt 
ett moderniserat och ändamålsenligt regelverk för konst- och kulturutbildningar 
eller statligt stöd enligt regelverket för yrkeshögskolan.  
 
En ny förordning som är särskilt anpassad till konst- och kulturutbildningarnas 
förutsättningar förväntas leda till en önskvärd förbättring för berörda 
utbildningsanordnare och studerande, säkerställa utbildningarnas karaktär, särart 
och stabilitet samt skapa en ändamålsenlig struktur för kvalitetssäkring.  
För att få statligt stöd enligt den nya förordningen ska utbildningarna förbereda 
för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina, medverka 
till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella 
området eller ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet.  
 
Anordnare av befintliga yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå som bedrivs 
som kompletterande utbildningar kan ansöka om att utbildningarna i stället ska 
ingå i yrkeshögskolan. En utbildning inom yrkeshögskolan berättigar de 
studerande till studiestöd. Om statsbidrag eller särskilda medel inte lämnas för 
utbildningen, kan anordnaren få ta ut studerandeavgifter för den.  
 
Den nya förordningen konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 
trädde i kraft den 25 december 2013. Avsikten är dock att pågående utbildningar 
ska få slutföras enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande 
utbildningar. 
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5 Överföring av kompletterande utbildningar 

5.1 Bakgrund 

För att förbereda utfasningen av de kompletterande utbildningarna hade alla 
pågående kompletterande utbildningar möjlighet att under hösten 2013 ansöka 
om att förnya befintliga beslut. Den nya ansökan omfattades av den senast 
beviljade ansökan och gjorda ändringar tillsammans med en ansökningsblankett. 

Myndigheten fattade nya beslut om statligt stöd för kompletterande utbildningar 
13 december 2013. För att ge utbildningarna förutsättningar för att kunna gå över 
i ett nytt regelverk successivt och utan att bedrivas med färre studerande och 
mindre anslag förlängdes besluten utifrån utbildningarnas längd. För de 
utbildningar som är längre än ett år kommer utbildningen under en 
utfasningsperiod bedrivas parallellt som kompletterande utbildningar och enligt 
yrkeshögskolans regelverk eller regelverket för konst- och kulturutbildningar och 
vissa andra utbildningar. Detta innebär att alla utbildningsanordnare kan starta 
utbildningsomgångar enligt nya regelverk efter den 30 juni 2015. 

Besluten utformades efter varje utbildnings längd och de kortaste besluten gäller 
till och med 30 juni 2015. Förutsättningarna är att utbildningarna ska vara helt 
avslutade inom den nya beslutsperioden och att alla studerande som är antagna 
ska ha avslutat sina studier inom ramen för beslutets giltighetstid. Utöver detta 
anges i beslutet att ytterligare förlängning inte kan medges.  

De flesta (188) kompletterande utbildningar har därmed beslut som löper ut 
under 2015, flera utbildningar har beslut som löper ut under 2016 (69) och 2017 
(17) och ett fåtal beslut löper ut under 2018 (2). 

5.2 Ansökan om överföring 

Ansökningsomgångarna för överföring till nya regelverk kommer att genomföras 
under 2014. Ansökningsomgångarna planeras att vara öppna mellan mitten av 
maj och mitten av september och myndigheten avser att fatta beslut i januari 
2015. Vid en överföring kan de kompletterande utbildningarna tidigast starta som 
yrkeshögskoleutbildningar eller som konst- och kulturutbildningar 1 juli 2015 
under förutsättning att de uppfyller kraven för de olika regelverken. Detta innebär 
att huvudmännen måste ansöka om överföring i de under 2014 kommande 
ansökningsomgångarna för konst- och kulturutbildningar eller yrkeshögskolan för 
att ha en möjlighet att bedriva utbildningen i full utsträckning och utan avbrott. 

Myndigheten har valt att genomföra ansökningsomgångarna samtidigt för att, i de 
fall då ansökan avser stöd enligt båda regelverken, kunna låta utbildningen 
omfattas av det regelverk som bedöms lämpligast.  

Under februari 2014 har myndigheten informerat de huvudmän som har 
eftergymnasiala utbildningar med statligt stöd i form av studiestödsberättigande 
och statsbidrag om den preliminära bedömningen myndigheten gjort utifrån 
vilken utbildningsform som kan passa bäst för respektive utbildning. Information 
till utbildningar inom området flyg kommer att ges vid ett särskilt möte.  
 
Bedömningen bygger på det underlag som alla utbildningsanordnare, som 
bedriver kompletterande utbildning med statsbidrag och/eller studiestöd, lämnade 
i samband med utredningen om kompletterande utbildningar som gjordes 2010. I 
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april ska varje huvudman svara myndigheten inom vilken eller vilka 
utbildningsformer man avser att ansöka om statligt stöd. Detta för att ge en 
förhandsbild av hur fördelningen av studiestödsplatser mellan konst- och 
kulturutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar kan komma att se ut. 

 

5.3 Överföring av kompletterande utbildningar till konst- och 
kulturutbildningar 

Myndigheten kommer att genomföra en ansökningsomgång som är öppen från 
mitten av maj till mitten av september för de kompletterande utbildningar som kan 
överföras till konst- och kulturutbildningar. Myndigheten bedömer att det handlar 
om cirka 140 kompletterande utbildningar som kan komma att ansöka om 
överföring till den nya förordningen. De som ansöker kommer att fylla i en 
fullständig ansökan via ett webbformulär.  

I ansökan kommer utbildningens föregångare anges för att myndigheten ska 
kunna identifiera utbildningen.  

Utbildningarna kommer inte att konkurrensutsättas. Däremot kommer 
utbildningarna bedömas i förhållande till de krav som förordningen om statligt 
stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ställer. Det kan 
innebära att anpassningar av utbildningarna måste göras. Ansökan om 
överföringen avser det nuvarande statliga stöd som den kompletterande 
utbildningen har. Om fler utbildingar än enligt tidigare beräkningar, väljer att söka 
statligt stöd inom ramen för förordningen om konst- och kulturutbildningarna 
kommer MYH att ansöka hos regeringen om att få omfördela 
studiestödsplatserna mellan yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildningarna. 

En utbildning tilldelas det statsbidrag som den har idag även inom ramen för det 
nya regelverket. Myndigheten kommer att ta fram en ny ersättningsmodell som 
ska motsvara utbildningarnas faktiska kostnader i så hög grad som möjligt. 
Avsikten är att modellen ska implementeras under 2016. Statsbidrag kommer att 
utbetalas mot rekvisition på samma sätt som sker inom ramen för 
yrkeshögskolan. 

Myndigheten kommer att upplysa utbildningsanordnarna om möjligheten att slå 
ihop en grundutbildning år 1 med en påbyggnadsutbildning år 2. Den 
sammanslagna utbildningen får ett beslut som omfattar det totala antalet 
årsplatser som fritt kan fördelas mellan exempelvis ett grund- och ett 
påbyggnadsår på en tvåårig utbildning. Det är myndighetens bedömning att detta 
underlättar för utbildningsanordnarna att få en optimal dimensionering av 
årsplatser och minska risken att antalet studerande överstiger antalet beslutade 
studiestödsplatser. 

Det är enbart i ansökningsomgång 2014 som tidigare kompletterande 
utbildningar gör en ansökan om överföring till konst- och kulturutbildningar. Om 
en utbildningsanordnare vid ett senare tillfälle ansöker om att utbildningen ska 
omfattas av regelverket för konst- och kulturutbildningar ställs denna ansökan 
mot andra ansökningar som ansöker om statligt stöd. 

Myndigheten avser att fatta beslut i januari 2015. Besluten om statligt stöd 
kommer att omfatta fem år.  
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De kompletterande utbildningar som är eftergymnasiala och enbart står under 
statlig tillsyn kommer att kunna ansöka om att överföras till den nya förordningen 
för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar i den takt deras 
beslut löper ut. Myndigheten gör bedömningen att det i dagsläget rör sig om ett 
drygt 70-tal utbildningar som är aktuella för överföring till nytt regelverk. 

På samma sätt som idag kommer det finnas möjlighet för utbildningsanordnare 
att löpande lämna in ansökan om att utbildningen ska få stå under statlig tillsyn. 
Myndigheten beräknar att öppna för den möjligheten från november 2014.  
 

5.4 Överföring av kompletterande utbildningar till yrkeshögskolan 

Myndigheten har identifierat ett knappt femtiotal utbildningar som kan tänkas 
komma att ansöka om överföring till yrkeshögskolan. Av dessa är ett 30-tal 
utbildningar som bör överföras till yrkeshögskolan utan statsbidrag. 
Identifieringen har gjorts utifrån det yrke de ska leda till samt det underlag som 
alla utbildningsanordnare, som bedriver kompletterande utbildning med 
statsbidrag och/eller studiestöd, lämnade i samband med utredningen om 
kompletterande utbildningar som gjordes 2010. Utbildningarna bedrivs av totalt 
22 utbildningsanordnare. Några utbildningar som bedrivs i form av år 1 (grund) 
och år 2 (påbyggnad) kommer att vara tvungna att slås samman till en tvåårig 
utbildning inom yrkeshögskolan. 
 
Myndigheten kommer att ha en ansökningsomgång för de utbildningar som avser 
att ansöka om en överföring från kompletterande utbildningar till yrkeshögskolan. 
Ansökningsomgången ligger parallellt med den ordinarie ansökningsomgången 
för yrkeshögskoleutbildningar. De som ansöker om överföring kommer att fylla i 
en förenklad ansökan, eftersom de inte ska konkurrensutsättas. Den ansökan 
omfattar, förutom faktauppgifter, frågor om utbildningen såsom studie- och 
yrkesvägledning, jämställdhet, arbete mot kränkande behandling och fysisk 
tillgänglighet. En utbildningsplan ska även lämnas in och den måste uppfylla alla 
krav som finns enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.  
 
Om skrivningarna i utbildningsplanen strider mot förordningen, kommer 
myndigheten att ge utbildningsanordnaren ett villkorat beslut, där villkoret måste 
uppfyllas innan utbildningarna kan starta. Ansökan kommer att göras i samma 
webbformulär som används för ordinarie ansökningsomgång för yrkeshögskolan. 
I ansökan kommer utbildningens föregångare anges för att myndigheten ska 
kunna identifiera utbildningen. De kommer att få behålla sitt nuvarande 
statsbidrag och kompenseras för studerandeavgifter de inte längre kan ta ut med 
upp till 75 procent. Det gäller den studerandeavgift som var aktuell den 1 mars 
2014. 
 
Dessa utbildningar kommer att få beslut om två utbildningsomgångar och vid 
nästa ansökningstillfälle till yrkeshögskolan ingår även dessa utbildningar i 
konkurrens med andra.  
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6 Smala yrken inom traditionella områden 

Enligt regeringens direktiv ska MYH särskilt beakta att tillgången på utbildningar 
inom smala yrkesområden eller som är unika i sitt slag i landet eller i Norden inte 
eftersätts. 

Myndigheten gör bedömningen att det finns ett knappt 20-tal kompletterande 
utbildningar med statsbidrag som kan sägas utbilda inom smala, traditionella 
yrkesområden och som hör hemma i yrkeshögskolan. Utbildningarna motsvarar 
cirka 200 statsbidragsfinansierade årsplatser samt ett 40-tal studiestödsplatser. 
De aktuella utbildningarna är i allt väsentligt hantverksinriktade. De är ofta unika i 
sitt slag och har som regel en lång tradition. Utbildningarna ska svara mot ett 
behov på arbetsmarknaden, men är också av betydelse för individen och 
samhället.  

I myndighetens utredning om överföring av de kompletterande utbildningarna till 
nya regelverk från 2010, föreslogs att myndigheten inrättar en särskild kvotgrupp 
för utbildningar inom ett smalt yrkesområde inom vilken dessa konkurrerar 
sinsemellan om att ingå i yrkeshögskolan med statsbidrag. Storleken på 
kvotgruppen bedöms utifrån tillgång till statsmedel och ansökningar som uppfyller 
kraven för att ingå i yrkeshögskolan.  

Över tid har antalet utbildningar inom smala yrkesområden varierat i 
yrkeshögskolan och för närvarande bedrivs ett 20-tal yrkeshögskoleutbildningar 
inom ramen för smala yrkesområden. Om en ansökan att få ingå i 
yrkeshögskolan bedöms motsvara ett smalt yrkesområde, konkurrerar den inte 
med ansökningar inom andra områden.  

Utöver detta föreslogs i utredningen även att dessa utbildningar skulle omfattas 
av en längre beslutstid än vad som är brukligt i yrkeshögskolan samt att 
regeringen skulle fatta beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om 
yrkeshögskolan avseende ledningsgruppens sammansättning. 

Regeringen fattade i november 2013 beslut om att förändra förordningen för 
yrkeshögskolan avseende utbildningens ledning (SFS 2013:873). Det innebär att 
en ledningsgrupp för utbildningar som är av särskilt värde för individen och 
samhället inom ett eller flera smala yrkesområden får vara gemensam för flera 
utbildningsanordnare. Förändringen i förordningen för yrkeshögskolan innebär 
också att MYH, efter ansökan från utbildningsanordnaren, kan besluta om att en 
ledningsgrupp för utbildningar inom smala yrkesområden av särskilt intresse för 
individen och samhället, kan ha en annan sammansättning än den gängse. 
Myndigheten kan också – efter ansökan från utbildningsanordnaren – besluta om 
att en ledningsgrupp för en utbildning som leder till en kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen inte behöver innehålla representanter för skolväsendet 
och högskolan. 
 
De kompletterande utbildningar inom smala yrkesområden som överförs till 
yrkeshögskolan konkurrensutsätts inte och kommer att få beslut som omfattar en 
period på fem år. Dessa regler kommer också att gälla de utbildningar som redan 
idag finns i yrkeshögskolan och som kan sägas utbilda mot ett smalt 
yrkesområde av traditionell karaktär. 
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Övriga utbildningar som överförs till yrkeshögskolan från kompletterande 
utbildningar följer som nämnts den gängse ordningen med beslut om två 
utbildningsomgångar i taget. 

När det gäller nivån på statsbidraget för utbildningar inom smala yrkesområden 
följer dessa samma regler som beskrivs i kapitel 5.4 - det vill säga de kommer att 
få behålla sitt nuvarande statsbidrag och kompenseras för studerandeavgifter de 
inte längre kan ta ut med upp till 75 procent. Det gäller den studerandeavgift som 
var aktuell den 1 mars 2014. 
 

7 Årsplatser 

Överföringen av årsplatser från de kompletterande utbildningarna kommer att ske 
successivt till de nya regelverken. De studerande som har påbörjat en utbildning 
inom ramen för kompletterande utbildningar kommer att slutföra den enligt 
samma regelverk.  

Utbildningsanordnaren kommer att kunna anta studerande enligt de nya 
regelverken i den mån årsplatser frigörs från utbildningsomgångar enligt det 
gamla regelverket som avslutas. Antalet årsplatser kommer därmed inte kunna 
överstiga de platser som är beslutade för utbildningen totalt. 

I de nya besluten om konst- och kulturutbildningar kommer det totala antalet 
årsplatser för utbildningen regleras med hänsyn till att utbildningen även har ett 
pågående beslut enligt det gamla regelverket.  

I de nya besluten om statligt stöd i yrkeshögskolan regleras antalet årsplatser 
som överförs genom att antalet studerande som kan antas till varje 
utbildningsomgång anges. 

För utbildningar som har beslut som löper ut 30 juni 2015 kommer nya 
utbildningsomgångar kunna starta enligt ett nytt regelverk från och med 1 juli 
2015. I dessa fall kommer inte utbildningsomgångarna att bedrivas parallellt 
enligt olika regelverk utan det nya regelverket tar vid där det gamla slutar. I 
samband med detta överförs årsplatserna från det gamla regelverket till det nya i 
samma omfattning. 

För utbildningar vars beslut löper ut efter 30 juni 2015 kommer nya 
utbildningsomgångar kunna starta enligt ett nytt regelverk från och med 1 juli 
2015. Eftersom utbildningsomgångar är påbörjade enligt det gamla regelverket 
före 1 juli 2015 kommer utbildningsanordnaren bedriva utbildningar parallellt 
enligt olika regelverk till dess att besluten om kompletterande utbildningar löper 
ut. Det innebär att årsplatserna successivt förs över till de utbildningsomgångar 
som påbörjas enligt ett nytt regelverk. 
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Exempel på flöde av årsplatser i samband med överföring till nytt regelverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Information till utbildningsanordnare  

Enligt regeringens direktiv ska MYH informera berörda huvudmän om innebörden 
av de nya bestämmelserna och om åtgärder eller förberedelser som en 
huvudman kan behöva vidta till följd av att förordningen om statligt stöd till 
kompletterande utbildningar upphävs. När det gäller utbildningar av gymnasial 
karaktär, ska myndigheten särskilt identifiera dessa och i god tid informera 
huvudmännen för utbildningar som är av gymnasial karaktär och som inte kan 
ingå i yrkeshögskolan eller omfattas av den nya förordningen.  
 
I december 2014 fick samtliga huvudmän nya beslut om förlängt statligt stöd 
inom ramen för kompletterande utbildningar. Samtidigt fick man också besked 
om att förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar 
upphör att gälla. Denna information har också publicerats på myndighetens 
webbplats. 
 
I januari 2014 träffade myndighetens företrädare och företrädare för 
utbildningsdepartmentet ett 30-tal rektorer för de skolor som ingår i 
organisationen FRIKS. Avsikten var att berätta om bakgrunden till förändringen, 
informera om ansökan och svara på enskilda frågor. Under mötet uppmanades 
rektorerna att skicka frågor till myndighetens sakkunniga kontinuerligt. Ett 20-tal 
frågor har kommit in.  
 
Under februari 2014 skickade myndigheten informationsbrev till samtliga 
huvudmän som ansvarar för kompletterande utbildningar som har statligt stöd i 
form av statsbidrag och studiestöd samt de utbildningar som enbart har 
studiestöd. I utskicket ingick, förutom utförlig information om vilka förändringar 

Kompletterande utbildning 

omgång 2, 10 platser 

Kompletterande utbildning 

omgång 3, 10 platser 

Nytt regelverk 
omgång 1, 10 platser 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kompletterande utbildning 
omgång 1, 10 platser 

Nytt regelverk 

omgång 2, 10 platser 

Nytt regelverk 
omgång 3, 10 platser 

 

 

 

Exempel: 
Utbildningen är treårig med ett beslut om 30 årsplatser. I varje utbildningsomgång utnyttjas 10 årsplatser. När nya omgångar 
efter 2015 påbörjas sker detta som konst- och kulturutbildningar eller yrkeshögskoleutbildningar. Årsplatserna förs över i den 
omfattning som de frigörs. Det totala årsplatsantalet överskrids inte. 
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som kommer att ske, även en preliminär bedömning av om en specifik utbildning 
hör hemma i yrkeshögskolan eller bland konst- och kulturutbildningar. Dessutom 
fick alla en inbjudan till en särskild informationsdag i Västerås den 27 mars. 
 
I februari gjordes också ett utskick till de huvudmän som bedriver utbildningar 
med studiestöd som bedöms vara på gymnasial nivå. I brevet beskrev 
myndigheten vilka möjliga alternativ som finns för dessa utbildningar. 
Utöver detta planeras ett allmänt informationsbrev till de utbildningar som idag 
står under statlig tillsyn.  
 
Flygutbildningar som bedrivs med statligt stöd i form av studiestöd och som ska 
föras över till yrkeshögskolan har inbjudits till särskilt möte i Västerås och 
Hässleholm den 8 april 2014. Vid detta möte kommer även representanter för 
CSN att medverka. 
 
Nästa steg avseende informationsgivningen är att informera om anvisningar till 
ansökningsomgången och rutiner kring den. Publicering av anvisningarna för 
ansökningsomgången planeras till mitten av april 2014. 
 
I samband med överföringen av kompletterande utbildningar till konst- och 
kulturutbildningar kommer MYH att förbereda för att skapa en tydlig 
kommunikationsplattform för den nya utbildningsformen med lansering under 
2015. Syftet är att tydliggöra utbildningsformens särart och göra det lätt för både 
utbildningsanordnare, studerande och potentiella sökande att hitta nödvändig 
information.  
 
Ledningen för Myndigheten för yrkeshögskolan planerar också att genomföra 
regelbundna möten med FRIKS på samma sätt som idag sker med 
Yrkehögskoleförbundet och SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag). 
 

9 Rådet för högskoleförberedande konstnärliga 
utbildningar 

Enligt myndighetens instruktion (2011:1162) ska det finna ett rådgivande organ 
som benämns Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Det 
rådgivande organet ska lämna förslag till myndigheten på vilka utbildningar som 
ska beviljas statligt stöd enligt 4 § 1 förordningen (2013:871) om statligt stöd för 
konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, och bistå myndigheten 
med utformningen av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, 
kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de utbildningar som stöd lämnas för 
enligt förordningen om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa 
andra utbildningar. 
  
Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar ska bestå av 
myndighetschefen, som är ordförande, och högst fyra andra ledamöter. De andra 
ledamöterna ska ha kunskaper om konstnärlig verksamhet. Minst två av dem ska 
företräda universitet eller högskolor med högskoleutbildningar som kan leda fram 
till konstnärliga examina. 
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Vidare ska ledamöterna utses för en tid av längst tre år. En ledamot i Rådet för 
högskoleförberedande konstnärliga utbildningar utses av regeringen. Övriga 
ledamöter utses av myndigheten efter samråd med företrädare för den 
konstnärliga professionen för en tid av längst tre år.   
 
Enligt regeringsuppdraget (U2013/6297/GV) ska rådet vara inrättat före den 
första ansökan om statligt stöd till konst- och kulturutbildningar och vissa andra 
utbildningar som MYH ansvarar för.  
 
Regeringens avsikt med rådet beskrivs i uppdraget relativt utförligt. Rådet ska 
bidra till kvalitetssäkring, standardhöjning, utveckling av utbildningarna inom det 
konstnärliga området samt bedöma och lämna förslag till myndigheten på vilka 
utbildningar som är högskoleförberedande. Rådet ska bland annat bidra till 
kvalitetssäkring, standardhöjning, utveckling av utbildningarna inom det 
konstnärliga området samt bedöma och lämna förslag till myndigheten på vilka 
utbildningar som är högskoleförberedande.  
 
Det har varit angeläget att sätta samman ett råd med ledamöter som har balans 
mellan funktion, kön, ålder och geografisk placering. Under arbetets gång har det 
stått klart att antalet möjliga kandidater är relativt begränsat och många av de 
föreslagna personerna har tvingats tacka nej av tidsskäl. Någon större spridning 
åldersmässigt har dessvärre inte kunnat uppnås. 

Den intresseorganisation, FRIKS, som företräder utbildningsanordnarna har haft 
möjlighet att lämna förslag på ledamöter. Dessa önskemål har kunnat tillvaratas 
till viss del. MYH har haft löpande kontakt med Utbildningsdepartementet i 
ärendet. 

De tre ledamöter som myndigheten har utsett representerar den konstnärliga 
fakulteten på högskola (två ledamöter) och en ledamot med lång erfarenhet från 
högskolesektorn men också från att ha varit rektor för Nyckelviksskolan som 
bland annat bedriver högskoleförberedande konstnärliga utbildningar.  

Överväganden har också gjorts avseende mandatperiodens längd. Det kan vara 
riskabelt att inrätta ett råd där allas mandatperiod går ut samtidigt. MYH har dock 
bedömt det som hanterbart att inrätta ett råd där ledamöterna har treåriga 
mandat från starten.  

Rådets första uppgift bör bli att bistå myndigheten när det gäller att skapa 
kvalitetskriterier och indikatorer samt metoder för uppföljning för de 
högskoleförberedande konstnärliga utbildningarna. Detta eftersom det i samband 
med ansökningsomgången 2014 inte kommer att prövas några nya utbildningar. 
Detta blir först aktuellt efter den första ansökningsomgången i det fall några 
studiestödsplatser och eventuellt sakanslag frigörs. 

Ledamöterna utses för perioden 2014-03-31 till 2017-03-30. Sakkunniga från 
myndighetens avdelningar för tillsyn- och kvalitetsgranskning, utbildningsfrågor 
och omvärldsanalys och uppföljning kommer att adjungeras till rådets möten och 
övriga sakkunniga deltar vid behov. Myndighetens sakkunniga svarar för 
beredning av underlag för beslut. Myndigheten ansvarar för att rådet har tillgång 
till nödvändigt kanslistöd. 
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