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Vi ska berätta om…

• Syftet med korta YH (kurser och kurspaket)

• Flexibelt upplägg, tillträde

• Anordnarkompetens

• Tidsplan för ansökan och beslut

• Avsiktsförklaringar och prioriterade områden

• Vad tittar vi på i bedömningen?

• Bidragsnivå och utbetalningsmodell

• Svara på frågor



Syftet med utbildningarna 

• Korta utbildningar ska kunna erbjudas i syfte att utveckla 
flexibilitet och möjlighet att svara mot behov av fördjupad, 
breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet

• Stärka möjligheten till kompetensutveckling och 
omställning

• Bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det 
livslånga lärandet

• Vem? För den som behöver förnya sin kompetens för att 
behålla jobbet (up-skill) - gå vidare till nya mer avancerade 
arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet (re-skill)



Flexibelt upplägg

• Får bestå av en eller flera kurser

• Upp till 99 YH-poäng

• Utbildningsupplägg som gör det möjligt att jobba och 
studera samtidigt

• Anordnaren bestämmer själv studieform och studietakt 
för respektive utbildningsomgång

• Utbildningsplatserna kan spridas ut över året i flera 
utbildningsomgångar



Flexibelt upplägg (forts)

• Anordnaren ansöker om studerandeplatser

• MYH fattar beslut om årsplatser med start för 2021 
respektive 2022

• En omgång kan starta och sluta under samma år 
medan en annan omgång med lägre studietakt 
påbörjas under ett år men avslutas året efter

• Statsbidrag betalas ut för antalet studerande vid 
lämnad startsignal, per utbildningsomgång. Avhopp 
eller tillkommande studerande påverkar inte.



Anordnarkompetens

• Ny föreskrift om förutsättningarna att anordna 
yrkeshögskoleutbildning 

• Den sökande ska lämna uppgift om personer med 
yrkeserfarenhet från det yrkesområde som utbildningen avser 
o Yrkeserfarenheten behöver inte komma från arbete inom exakt samma 

yrkesroll 

o Personen som avses ovan kan vara knuten till organisationen på annat 
sätt än som anställd



Anordnarkompetens (forts)

• Den sökande ska intyga att de kommer ha 
ändamålsenliga lokaler vid utbildningens start 

• Den sökande får inte ha obetalda skulder och avgifter 
till det offentliga hos kronofogden eller vara försatta i 
konkurs eller likvidation vid ansökningstillfället 

• Kontroll av att uppgifterna som lämnas i ansökan 
stämmer kommer även att göras i samband med tillsyn



Tillträde och ledningsgruppens ansvar

• Yrkeshögskolans regelverk gäller i sin helhet med 
några undantag

• YHF 3 kap § 3: Kraven på särskilda förkunskaper när 
det gäller kort utbildning får även avse yrkeserfarenhet 
eller andra kunskaper än kunskaper från en eller flera 
kurser i gymnasieskolans nationella program eller 
motsvarande

• YHF 4 kap § 2: Ansvar för antagning av studerande och 
utfärdande av utbildningsbevis kan överlåtas till 
utbildningsanordnaren



Tidsplan

• Ansökan öppnar den 4 februari 2021 och stänger den 
18 mars 2021

• Besluten kommuniceras den 10 juni 2021

• Besluten omfattar platser för start 2021 och 2022

• Besluten gäller till den 30 juni 2023



Webbansökan

• Ansökan görs via Mina Sidor

• Ny anordnare ansök om organisationskonto på Mina 
Sidor

• I webbformuläret finns information om hur ansökan ska 
fyllas i

• Guide för korta utbildningar yrkeshögskolan kurser och 
kurspaket

• Olika vägar in beroende på om tidigare beviljad kort YH 
utbildning eller ny ansökan

• Vid frågor besök vårt kundforum, forum.myh.se

https://forum.myh.se/


Avsiktsförklaringar och prioriterade områden

• Avsiktsförklaringar för det arbetsliv som står bakom 
ansökan begärs in

• Maximalt 10 avsiktsförklaringar

• Prioriterade områden är digitalisering, automatisering, 
energieffektivisering och klimatomställning

• Mer detaljerad information om prioriterade inriktningar 
finns på myh.se



Vad tittar vi på i bedömningen?

• Svarar mot arbetslivets behov

• Finansieras av arbetslivet 

• Har en utifrån arbetslivets behov lämplig 
regional eller nationell placering

• Upplägg utifrån flexibilitet och vad arbetslivet 
efterfrågar

• Prioriterade områden

• Tidigare resultat avseende genomförande och 
effekt



Bidragsnivå och utbetalning

Utbildningsområde Schablonnivå per årsplats 
(SEK)

Data/IT 72 600
Ekonomi, administration och försäljning 65 300

Friskvård och kroppsvård 77 600
Hotell, restaurang och turism 67 400
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 69 600

Journalistik och information 69 300
Juridik 62 800
Kultur, media, design 87 600
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och 
fiske

114 400

Pedagogik och undervisning 74 000
Samhällsbyggnad och byggteknik 73 100
Säkerhetstjänster 65 500
Teknik och tillverkning 89 200
Transporttjänster 83 500

Utbetalning efter startsignal med antal 
studerande.
Ingen extra utbetalning sker om fler 
antas till samma utbildningsomgång –
inte heller minskar statsbidraget om 
avhopp sker.

Sista utbetalning sker först efter att 
studiedokumentationen är 
rapporterad till MYH.



Frågor och svar


	Webbinarium – ansökan korta YH (kurser och kurspaket)��Sändningen börjar kl 10.00
	Vi ska berätta om…
	Syftet med utbildningarna 
	Flexibelt upplägg
	Flexibelt upplägg (forts)
	Anordnarkompetens
	Anordnarkompetens (forts)
	Tillträde och ledningsgruppens ansvar
	Tidsplan
	Webbansökan
	Avsiktsförklaringar och prioriterade områden
	Vad tittar vi på i bedömningen?
	Bidragsnivå och utbetalning
	Bildnummer 14

