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Den inledande tillsynen är en av Myndigheten för yrkeshögskolans 
metoder för granskning av utbildningar. Den ska kontrollera att 
förutsättningarna är på plats för att genomföra utbildningen utifrån re-
gelverket som styr yrkeshögskolan. Inledande tillsyn görs tidigt för att 
förebygga problem som kan uppstå i en yrkeshögskoleutbildning. 

Tillsynen skapar förtroende
Tillsynen ska bidra till att studerande, arbetsliv och sam-

hället i stort kan känna förtroende för utbildningarna inom 

yrkeshögskolan genom att kontrollera att utbildningarna 

följer regelverket. Tillsynen ska också bidra till rättssäker-

heten för de studerande.

Inför tillsynen
Inför tillsynen hämtar myndigheten information från utbild-

ningsanordnare, studerande och från våra egna databaser. 

Utbildningsanordnaren ska lämna redogörelser för delar av 

utbildningens organisation och genomförande. 

Så här går tillsynen till
En tid efter att utbildningen har startat hämtar myndigheten 

underlag från utbildningsanordnaren, de studerande och 

från våra egna databaser. En utredare från myndigheten 

granskar underlaget. Utredaren bokar ett telefonmöte med 

utbildningsledaren för ett samtal kring inlämnat material 

och verksamheten. Studeranderepresentanten kontaktas 

också för ett samtal.

Utredarna granskar tre områden
Myndighetens tillsyn utgår från kraven på utbildningarna 

och är inriktad på tre huvudområden.

1. Utbildningens innehåll och genomförande
Utbildningen ska genomsyras av arbetslivsanknytning och 

förmedla de kunskaper som krävs för att utföra kvalificera-

de uppgifter i arbetslivet. Utbildningen ska präglas av såväl 

stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. I den 

inledande tillsynen följer myndigheten bland annat upp att 

kursplanerna på utbildningen överensstämmer med det 

som angivits i utbildningsplanen och att dessa omsätts i 

praktiken. 

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

re som har huvudansvaret för att utbildningen genomförs 

utifrån författningarna. 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 genomföran-

Fo
to

: L
ar

s 
O

w
es

so
n



det av utbildningen. Ledningsgruppens sammansättning 

ska följa vad som anges i de författningar som styr yrkes-

högskolan och det ska av ledningsgruppens arbetsordning 

framgå när ledningsgruppen är beslutsför.

3. De studerandes rättssäkerhet
Utbildningen ska genomsyras av demokratiska värderingar. 

I den inledande tillsynen granskar myndigheten framförallt 

hur utbildningsanordnaren har genomfört tillträdesproces-

sen till utbildningen. Denna ska vara väldokumenterad och 

följa vad som angivits i Tillträdeshandboken. Myndigheten 

granskar både behörighets- och urvalsprocessen och 

kontrollerar att utbildningsanordnaren har genomfört dessa 

på ett rättssäkert sätt.

Efter tillsynen kommer ett beslut
När tillsynen är genomförd förbereder myndigheten ett be-

slut. Detta kan vara med eller utan kritik och med eller utan 

krav på återrapportering av åtgärder.

• Om tillsynen inte visar på några brister fastställs 

beslutet utan vidare kommunikation med utbildnings-

anordnaren.

• Visar tillsynen på brister, får utbildningsanordna-

ren möjlighet att granska och lämna synpunkter på 

sakinnehållet i underlaget för beslut. Om utbildnings-

anordnaren visar att brister har åtgärdats, kan myn-

digheten fatta beslut utan krav på återrapportering av 

åtgärder.

• Om tillsynen visar att en utbildning inte bedrivs enligt 

författningarna får utbildningsanordnaren möjlighet att 

rätta till bristerna. Om bristerna inte rättas till kan myn-

digheten använda sanktioner, som till exempel att hålla 

inne statsbidraget för de utbildningar som får detta.

Tillsynsbeslut skickas till utbildningsanordnaren, studeran-

derepresentanter samt alla ledamöter i ledningsgruppen. 

Därefter publiceras beslutet på myndighetens hemsida och 

blir tillgängligt för allmänheten.

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten har sex verksamhetsområden: yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar, 
konst-och kulturutbildning,  tolkutbildningar inom folkbildningen, validering av utbildning och yrkeskompetens samt EQF (European Qualifications Framework). De cirka 100 medarbetarna 
är fördelade på avdelningarna utbildningsfrågor, omvärldsanalys och uppföljning, tillsyn och kvalitetsgranskning, kommunikation samt internt stöd och styrning i Västerås och Hässleholm.
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