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Skrivelse kring tilldelning av korta utbildningar i yrkeshögskolan 2021 
 
Till: Myndigheten för yrkeshögskolan    16 juni 2021 
 
YhiS, Yrkeshögskoleanordnare i Skåne, har granskat tilldelningen 2021 gällande statsbidrag för korta utbildningar i 
yrkeshögskolan (kurser och kurspaket). Föreningens styrelse kan konstatera att tilldelningsgraden för Skåne även vid 
denna ansökningsomgång är lägre än rikssnittet och än vad det är för landets andra storsdagsregioner: Stockholm och 
Göteborg.   

Beviljade ansökningar 
Av de 667 insända ansökningarna avsåg 86 utbildningar helt förlagda till Skåne (98 inräknat ansökningar som omfattar 
flera orter), av dessa beviljades 10 (13 inräknat ansökningar som omfattar flera orter). Det blir en beviljandegrad på 
endast 11 % för Skåne. Rikssnittet låg på 16 %. För övriga storstadsregioner uppnådde Stockholm en beviljandegrad på 
15 % och Västra Götaland 21 %.  

Beviljade platser 
Som en jämförelse kan nämnas att 13 % av landets befolkning bor i Skåne. Av totalt antal sökta utbildningsplatser i 
aktuell ansökningsomgång för korta utbildningar i yrkeshögskolan har knappt 7 % tillfallit Skåne. Detta kan jämföras 
med att Stockholm fick 33 % av platserna och Västra Götaland 30 % av platserna. I Stockholm bor 23 % av landets 
befolkning och i Västra Götaland 17 %.  

Prioriterade områden 
YhiS styrelse har genom koordinatorn Jenny Knutsson, i föreningen, tagit del av flera av de skånska ansökningarna och 
ser att det finns en hög grad av matchning mot de av MYH prioriterade områdena, som övergripande beskrivits av MYH 
som: ”Ansökningar som syftar till att stärka möjligheten för individer att rusta för den omställning på arbetsmarknaden 
som en ökad digitalisering och automatisering innebär”.  
(Källa: https:/www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2020/Ny-ansokan-om-kurser-och-kurspaket-i-yrkeshogskolan/, 
201118)  
 
Önskar återkoppling 
YhiS är en regional, ideell förening för anordnare och utvecklare samt andra intressenter av yrkes-högskoleutbildningar 
i Skåne. Vårt uppdrag är att främja yrkeshögskolans utveckling i regionen. YhiS medlemmar har ställt sig frågande till 
den ojämna fördelningen till Skåne och önskar MYH:s återkoppling på vilka bakomliggande faktorer som motiverar att 
Skånes tilldelning av både ansökningar och platser ligger långt under rikssnittet och övriga storstadsregioner.  
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