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Den fördjupade tillsynen är en av Myndigheten för yrkeshögskolans 
metoder för planerad granskning av pågående utbildningar. Tillsynen 
ska se till att utbildningarna följer regelverket för yrkeshögskolan, och 
att utbildningsplanen och den beviljade ansökan om att bedriva  
yrkeshögskoleutbildning omsätts i praktiken.

Tillsynen skapar förtroende
Tillsynen ska bidra till att studerande, arbetsliv och samhället 

i stort kan känna förtroende för utbildningarna inom yrkes-

högskolan genom att kontrollera att utbildningarna följer 

regelverket. 

Tillsynen ska också bidra till rättssäkerheten för de studerande 

samt kontrollera att statsbidragen används på rätt sätt. 

Inför tillsynsbesöket
Inför en tillsyn hämtar myndigheten information från 

utbildningsanordnare, studerande, ledningsgrupp och från 

våra egna databaser. Utbildningsanordnaren ska lämna 

redogörelser för delar av utbildningens organisation och 

genomförande. Och de studerande ger sin bild av hur 

utbildningen genomförs genom en studerandeenkät. 

Ledningsgruppen får också via en webbenkät ge sin bild 

av arbetet i ledningsgruppen. 

Före besöket granskar utredarna det insamlade materialet 

för att vid besöket kunna ha en dialog med utbildnings- 

anordnaren.

Tillsynsbesöket
Ett tillsynsbesök innebär att två utredare från myndigheten 

besöker utbildningsanordnaren under en dag för att granska 

en eller flera utbildningar. Under besöksdagen träffar 

utredarna verksamhetsansvarig och utbildningsledarna för de 

utbildningar som granskas. 

Efter besöket kan utredarna komma att kontakta ledamöter i 

ledningsgruppen och utbildningsledaren för var och en av de 

granskade utbildningarna för att få svar på kompletterande 

frågor. Kontakterna sker oftast per telefon men kan också 

innebära att frågor ställs genom e-post. 

Utredarna granskar tre områden
Myndighetens tillsyn utgår från kraven på utbildningarna 

och är inriktad på tre huvudområden:

1. Utbildningens innehåll och genomförande
Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknyt-

ning som teoretisk förankring. Utbildningens innehåll, 

huvudsakliga uppläggning och organisation ska följa ut-



bildningsplanens beskrivning. Kursplanerna ska vara utfor-

made på det sätt som författningarna kräver. Utbildningen 

ska bedrivas enligt de villkor som framgår av beslutet.

2. Ledning och utveckling
För varje utbildning ska det finnas en utbildningsanordnare 

som har huvudansvaret för att utbildningen genomförs 

utifrån lag och förordning. Arbetslivet ska ha en aktiv roll 

i utbildningens ledning och utbildningen ska utvecklas i 

samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. De 

studerande ska ha insyn i och inflytande över genomförandet 

av utbildningen. 

3. De studerandes rättssäkerhet
Utbildningen ska genomsyras av demokratiska värdering-

ar. Den myndighetsutövning som utbildningsanordnaren 

utövar vid examination, betygssättning och antagning av 

studerande till utbildningen ska präglas av rättssäkerhet för 

de studerande.

Efter tillsynen kommer ett beslut
När tillsynen är klar kommer det ett beslut för varje utbildning 

som granskats. Om tillsynen visar på brister, beskriver 

beslutet de områden där utbildningen inte följer gällande 

regelverk och vilka krav på åtgärder myndigheten ställer. 

Tillsynsbeslutet skickas till både utbildningsanordnaren 

och ledamöterna i utbildningens ledningsgrupp. Beslutet 

publiceras även på myh.se. Om tillsynen visar att en utbild-

ning inte bedrivs enligt gällande regler får utbildnings- 

anordnaren möjlighet att rätta till bristerna. Om bristerna 

inte rättas till kan myndigheten använda sanktioner, till 

exempel att inte betala ut statsbidrag. 

Vid tillståndsprövning utgör tillsynsbesluten ett av flera 

underlag i bedömningen av en utbildningsanordnares förut-

sättningar att bedriva utbildning.
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