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Upprop LIA-riktlinjer hösten 2020 
 

Till:  
Myndigheten för yrkeshögskolan   17 september 2020 
 
Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete under rådande pandemi påverkar anordnares förmåga 
att säkra kvalificerade LIA-platser till studerande hösten 2020. Många anordnare har redan senarelagt vårens LIA-
perioder och det finns därmed en ”LIA-skuld” från våren 2020. Där till har många extra utbildningsplatser blivit 
beviljade med start i höst. Arbetlivets medfinansiering i form av LIA har försvunnit i olika grad på grund av Covid-
19, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för anordnarna.  
 
Den rådande situationen med handledare med hemarbete, företag och organisationer med stora restriktioner, en 
fortsatt överbelastad hälso- och sjukvård samt allmän konjunkturpåverkan med permitterade ligger som grund 
för detta upprop. YhiS uppmanar därför MYH, precis som YHF tidigare gjort, att utifrån dessa konsekvenser av 
rådande pandemi fortsatt ge lättnad i kravet på anordnares skyldighet att säkra kvalificerade LIA-platser till alla 
studerande. Anordnare behöver få klarhet i sin skyldighet i denna fråga för att kunna planera höstterminen. För 
vissa branscher har LIA i stort sett utgått, vilket leder till ökade kostnader för anordnarna. Hur ser MYH på 
ersättning för ökade kostnader i de fallen? YhiS ser tacksamt fram emot svar och tydliggörande i dessa frågor så 
snart det går. YhiS uppmanar också MYH till förtydligande kring LIA och formalisering av nya former av LIA så som 
LIA genom utvecklingsprojekt/case och LIA i grupp.  
 
Med tanke på den tillväxt i antal platser, som yrkeshögskolan befinner sig i, behöver möjligheterna för LIA också 
generellt utvecklas för en framtid när pandemin är över. Arbetslivet har svårt att bistå med LIA på traditionellt 
sätt när antalet studerande stadigt ökar. YhiS återkommer med en separat skrivelse kring möjliga lösningar för LIA 
kopplat till yrkeshögskolans tillväxt.   
 
 
Ur ”Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset” 
 
Hur ska vi inom yrkeshögskolan agera i de fall företag ställer in/drar tillbaka LIA-platser med anledning av viruset? 
Svar: I de fall där det är möjligt att förse de studerande med undervisning på distans och teoretiska uppgifter bör denna 
möjlighet nyttjas. Glöm inte att dokumentera det nya upplägget för att göra det tydligt för de berörda vilka moment som 
berörs. I de fall där det inte finns alternativa kurser eller moment som skulle kunna genomföras istället för LIA så får 
anordnarna efterlikna de uppgifter och de utmaningar som ingår i en LIA-kurs. Detta gäller endast för de studerande vars 
förutsättningar att genomföra LIA-kurs har påverkats av Coronaviruset. Anordnarna ska så långt det är möjligt hålla sig till 
det innehåll och mål som gäller för den beviljade utbildningen. 
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