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Tillgängliggör utbudet av kurser inom YH för snabb 
omställning och kompetensutveckling  
 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) behöver öka utbudet av kurser i 
yrkeshögskolan för att bistå branscher med akuta omställnings-och 
vidareutbildningsbehov. Det gäller både på nuvarande utbildningar och 
korta utbildningar. I dagsläget finns det ett litet utbud av kurser inom 
yrkeshögskolan eftersom kurser anordnas i olika former utifrån olika syften.  
 
Saco anser att tillgången till både befintliga och nya kurser behöver öka. 
Det handlar om att:  
 

• öka utbildningsplatserna på nuvarande utbildningar 
• göra extra satsning på korta utbildningar  

 
 
Tillgång till fler kurser på befintliga utbildningar.  
Inom yrkeshögskolan är utbudet av kurser avgränsat till utbildningar som 
har ”tomma platser”. Det innebär att individer endast kan söka och antas till 
kurser på utbildningar med få studenter eller stora avhopp. Utbudet av 
kurser på yrkeshögskolan är därför större inom vissa utbildningsområden 
än andra.  
 
I tabell 1 finns en sammanställning över antal antagna till kurser per 
utbildningsområde åren 2017–2019. Det är knappt 500 personer. Det flesta 
är antagna inom Teknik och tillverkning, Ekonomi, administration och 
försäljning samt Samhällsbyggnad och byggteknik.  
 
För att utöka kursutbudet inom fler utbildningsområden bör 
utbildningsanordnare med kapacitet ges möjlighet att ansöka om fler 
utbildningsplatser till kurser på befintliga utbildningar. Det kan exempelvis 
innebära att utbildningsplatserna utökas på befintlig utbildning eller att en 
kurs bedrivs separat under sommaren, på distans eller parallellt med 
pågående utbildning.  
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Utbildningsområde 2017 2018 2019 
Data/IT 9 9  
Ekonomi, administration och försäljning 34 48 27 
Friskvård och kroppsvård  29 13 
Hotell, restaurang och turism 2 1 11 
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 6 5 42 
Kultur, media och design 1 3 6 
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och 
fiske  4 5 
Samhällsbyggnad och byggteknik 18 39 36 
Teknik och tillverkning 12 55 31 
Transporttjänster   1 
Totalt 82 193 172 

 
Extra satsning på korta utbildningar inom yrkeshögskolan 
Korta YH-utbildningar är en ny form av utbildning inom yrkeshögskolan som 
kan bedrivas som en eller flera kurser, men som inte kräver att det finns 
tomma platser på ordinarie YH-utbildning. Korta utbildningar ska först och 
främst riktas mot yrkesverksamma i behov av omskolning eller 
kompetensutveckling. Ansökan om kort utbildning pågick under januari och 
februari i år och hittills har 199 ansökningar inkommit.  
 
Satsningen på korta utbildningar bör förstärkas dels genom mer resurser till 
korta utbildningar och dels genom att ansökan och beslut om korta 
utbildningar sker fortlöpande under året. Det möjliggör för personer i arbete, 
som är permitterade eller uppsagda att kontinuerligt antas och påbörja 
sådana kurser och utbildningar. Det utvidgar också utbudet av kurser som 
avser påbyggnadsutbildning. Med korta utbildningar och kurser kan 
yrkeshögskolan svara mot aktuella behov av omställning och 
vidareutbildning som uppstår med anledning av Corona krisen som 
exempelvis utbildning inom sterilteknik och vårdhygien eller 3d-printing av 
skyddsmaterial.   
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