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Skrivelse kring tilldelning av YH-utbildningar 2021 
 
Till: GD Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan  22 februari 2022 
 
Föreningen YhiS (Yrkeshögskoleanordnare i Skåne) ser att Skåne, både i 2021 års ansökningsomgång och 
upprepat över tid, inte uppnår en lika hög tilldelning som övriga storstadsregioner: Stockholm och Västra 
Götaland. Vi tar därför fasta på hur GD avslutar webbpublikationen GD har ordet 220113: ”En levande 
diskussion om systemet är en förutsättning för en successiv förbättring av YH”.  YhiS vill med anledning 
av det uttalandet gärna föra en dialog om de förutsättningar som krävs för att den skånska tilldelningen 
i framtiden ska vara i paritet med övriga storstadsregioner. Vi skulle uppskatta om vi kan ha en dialog 
om frågan, digitalt eller platsbundet. Nedan presenterar vi några fakta som utgångspunkt för denna 
dialog. Siffrorna avser 2021 års ansökningsomgång (siffror inom parentes anger värde för 2020 års 
ansökningsomgång). För läsbarheten är siffrorna avrundade till närmsta heltal. 
 
Ansökningar 
I ansökningsomgången för 2021 inkom det 1238 (1482) ansökningar. Av dessa har 426 (485) beviljats. 
Det innebär en nationell beviljandegrad på drygt 34 (33) procent. Av de insända ansökningarna avsåg 
184 (220) utbildningar i Skåne, av dessa beviljades 51 (66) utbildningar. Det innebär en beviljandegrad 
på 28 (30) procent av de insända. Detta kan jämföras med övriga storstadsregioner där Stockholm 
uppnådde en beviljandegrad på 34 (32) procent och Västra Götaland på hela 38 (31) procent. En 
historisk återblick visar tyvärr att Skånes beviljandegrad genomgående legat under både rikssnittet och 
Stockholms samt Västra Götalands beviljandegrad upprepat. Vi är medvetna om att beviljandegraden 
påverkas av antalet insända ansökningar och belyser därför nedan också antalet beviljade 
utbildningsplatser.   
 
Platser 
I ansökningsomgång 2021 fick Skåne 12 procent av samtliga beviljade platser. Förra året var det något 
högre, dock brukar det hamn på 12 procent. Detta är långt under den nivå som Stockholm (30 procent) 
och Västra Götaland (24 procent) fick 2021. När vi tittar på antalet beviljade utbildningsplatser per 1000 
invånare så hamnar Skåne år 2021 långt efter både rikssnittet och de båda andra storstadsregionerna. 
Rikssnittet ligger på 3,8 (3,4) platser per 1000 invånare, för Skåne är siffran 3,0 (4,4), för Stockholm 4,3 
(4,2) och för Västra Götaland 4,7 (4,3). 
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Återkoppling 
YhiS är en regional, ideell förening för YH-anordnare och utvecklare samt andra intressenter i Skåne. 
Vårt uppdrag är att främja yrkeshögskolans utveckling i regionen. YhiS önskar GD:s och MYH:s 
återkoppling på möjliga bakomliggande faktorer som motiverar att Skånes tilldelning ligger under 
rikssnittet och övriga storstadsregioner när det kommer till både antalet beviljade ansökningar och 
utbildningsplatser. 
 
Vi önskar en dialog i syfte att möjligen identifiera förutsättningar för ett mer framgångsrikt regionalt 
arbete med YH i Skåne för att vässa den skånska ansökningsprocessen och öka andelen beviljade platser 
som tillfaller Skåne i framtiden. Konsekvensen av den höga andel skånska avslag är utebliven utveckling 
och kompetensförsörjning för det regionala arbetslivet. Det finns idag stora svårigheter för branscherna 
i Skåne att hitta rätt kompetens och behovet av utbildning för skåningarna är stort. 
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