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Verksamhetsberättelse YhiS (802488-5843) 
Den ideella föreningen yrkeshögskoleanordnare i Skåne  

 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande Ewa Nilsson Winqvist Akademi Båstad Yrkeshögskola 
Vice ordförande Susann Åkerman Yrkeshögskolan, Malmö stad 
Kassör Erik Wesser Sverigehälsan 
Ledamot Ola Berg Yrkeshögskolan syd 
Ledamot Matilde Johansson Hermods 
Ledamot Liv Flink Medieinstitutet 
Ledamot Jan Gyllenbok EC Utbildning 
Suppleant Katrin Gränsbo KYH 
Suppleant Ulrika Dakouri YrkesAkademin 

 
Övriga valda funktioner 

Revisor Kristian Berghult Vuxenutbildningen Lund 
Revisorssuppleant Angelika Högwall Akademi Båstad Yrkeshögskola 

 
Valberedning Malin Bondesson  Competensum 
Valberedning Jan-Olof Jönsson Trafikverksskolan 

 
Medlemmar 
Under 2022 hade föreningen 45 medlemmar (anordnare). 
 
Aktiviteter 
 
Årsmöte 
Onsdag 2 mars arrangerades föreningens årsmöte, det skedde digitalt. 15 röstberättigade 
medlemsorganisationer var representerade med minst en person vid mötet. Efter årsmötet följde ett digitalt, 
konstituerande möte för styrelsen.  
 
Frågan är din! 
Frågan är din är ett digitalt koncept som föreningen införde under 2021, initialt som ett led i att anpassa 
föreningens aktivitetsutbud efter restriktioner kopplat till Covid-19. Arrangemanget visade sig vara uppskattat 
och finns nu kvar som ett återkommande inslag.  Medlemmar ses digitalt, lyfter aktuella frågor utifrån ett 
tema och utbyter erfarenheter och diskuterar utmaningar och möjliga lösningar. Under 2022 har YhiS vid två 
tillfällen genomfört Frågan är din! Temat vid de olika mötena har varit följande: 

- Mars  Tema: Ansökningsomgång 2022 
- September Tema: Tillsynsärenden kopplat till LIA 

 
Regional respons på MYH:s områdesanalyser  
Under våren har YhiS åter varit behjälplig i Region Skånes arbete med kartläggning av arbetslivets behov av YH-
kompetens i Skåne på 3-5 års sikt. Det har skett genom att branschrepresentanter samlats i dialogmöten för 
att ge respons på MYH:s nio aktuella områdesanalyser gällande hur de olika nationella analyserna stämmer för 
Skåne och hur starka olika trender är här. Detta har resulterat i en matris där bristyrken i Skåne, möjliga att 
utbilda för inom YH, kartlagts. Det är ett överskådligt sätt att presentera arbetsgivares behov av YH-kompetens 
och kan förhoppningsvis resultera i ett ännu bredare utbildningsutbud i vår region framöver.  
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Fokusområden  
I det regionala YH-arbetet i Skåne medverkar YhiS i en långsiktig nischad, operativ insats kring behovet av YH-
kompetens i Skåne på 3-5 års sikt. En plan har lagts där ett till två av MYH:s större utbildningsområden årligen 
får extra fokus, utöver de branschdialoger och områdesanalyser som hanteras varje år. Under 2022 har 
fördjupade analyser skett för nedanstående utbildningsområden.  
 
Besöksnäring 
Tisdag 3 maj genomfördes en fördjupad branschdialog för besöksnäringen i form av ett möte med utbildnings- 
och arbetslivsrepresentanter från denna bransch. Mötet leddes och modererades av Roger Kellerman, som 
bland annat är publisher och grundare till Meetings International. Som talare mötte publiken bland annat 
Anna Mannheim Laurin, Tillväxtverket och Sandra Mastio, kändiskock och företagare inom besöksnäringen. 
Mötet besöktes av ett 50-tal deltagare från arbetsliv och yrkeshögskola, dessa knöt kontakter kring 
kompetensutmaningar i branschen och YH:s möjlighet att utveckla utbildningar som matchar dessa 
utmaningar. Detta var ett samarrangemang mellan YhiS, Malmö stad, Region Skåne och Sydsvenska industri- 
och handelskammaren.  
 
Teknik- och tillverkning 
Sydsvenska industri- och handelskammaren har drivit fördjupade branschdialoger om kompetensbehovet 
inom dataspelsbranschen och YhiS har funnits som bollplank i arbetet. Utöver denna nischade branschdialog 
har också YhiS varit engagerade i liknande, delregionala satsningar inom teknik- och tillverkning.  
 
Informationsinsatser riktade mot skolor 
YhiS har löpande dialog med skolor och framför allt deras studie- och yrkesvägledare. Koordinatorn i 
föreningen har medverkat i möten för att informera presumtiva studerande och studie- och yrkesvägledare 
om YH som utbildningsform.  
 
Möte om marknadsföring av YH 
Onsdag 16 februari arrangerade YhiS ett hybridmöte i Helsingborg om marknadsföringen av YH. I Familjen 
Helsingborg finns ett årligen återkommande traineeprojekt, denna gång var uppdraget marknadsföring av YH. 
För att skapa dialog mellan traineegruppen och skånska YH-anordnare så arrangerade YhiS detta möte där 
gruppen presenterade vad de dittills kommit fram till samt fick möjlighet att ställa frågor till YH-anordnarna.  
 
Workshop kursplaner 
Mars till maj genomförde YhiS en workshopserie kring kursplaner. Insatsen riktade sig till erfarna medarbetare 
inom yrkeshögskolan. Fokus låg på att fördjupa kunskaper i att utforma kursplaner, designa och planera 
kursers genomförande samt kvalitetssäkra bedömning och betygsättning. Workshopen leddes av Torbjörn 
Matsson, som har lång erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete inom eftergymnasial utbildning. 
Workshopserien genomfördes i fyra delmoment, delvis digitalt och delvis platsbundet i Malmö. Det var stort 
intresse för att delta i workshopen och de 25 platser som YhiS kunde erbjuda fylldes snabbt.  
 
Möte med Mia Bernhardsen kring utredningen om yrkeshögskolan 
Onsdag 13 april träffade YhiS Maria Bernhardsen från Svenskt näringsliv vid ett digitalt möte. Detta skedde 
med anledning av hon fått i uppdrag av regeringen att, som särskild utredare, föreslå de förändringar som 
krävs i yrkeshögskolans regelverk för att säkerställa den växande utbildningsformens effektiva funktion även 
för framtiden. Vid mötet framförde YhiS ett skånskt perspektiv på dessa frågor.  
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Utbildningsledarutbildning  
Under hösten 2022 arrangerade YhiS för åttonde året en utbildningsledarutbildning. Sedan 2021 genomförs 
utbildningen helt i YhiS regi, baserad på en utbildningsplan framtagen och fastställd av 
föreningens styrelse. YhiS ser ett stort värde i att erbjuda en UL-utbildning med regional 
förankring, som skapar möjlighet att bilda ett starkt, regionalt nätverk.  
 
Utbildningen genomfördes med 11 deltagare och skedde delvis platsbundet 
i Malmö, delvis digitalt. Förutom utbildningsledare deltog också lärare samt 
en administratör och en verksamhetsansvarig. Utbildningen består av fem 
block utifrån en YH-utbildnings intressenter och aktörer. Som en röd tråd 
genom blocken löper kvalitetsarbetet.  
 
Vägledning mot yrkeshögskola 
Tisdag 22 november genomfördes ett informationsmöte i Malmö om yrkeshögskolan riktat till studie- och 
yrkesvägledare. Syftet var att dels att belysa utbildningsformens särart, dels presentera det regionala 
utbildningsutbudets bredd. Det senare skedde genom att 11 skånska YH-anordnare presenterade en eller ett 
par av sina utbildningar. Upplägget var mycket uppskattat av de nästan 130 personerna som deltog vid mötet. 
Detta var ett samarrangemang mellan YhiS, Region Skåne och Sydsvenska industri- och handelskammaren.  
 
Medlemsmöte- planera och effektivisera YH 
Onsdag 30 november arrangerades ett platsbundet medlemsmöte i Malmö. Temat för mötet var: Planera och 
effektivisera YH. Pelle Israelsson från Qlok var föreläsare. Vid mötet medverkade även MYH:s Håkan Düring, 
som presenterade det nya omställningsstudiestödet. Mötet avslutades med after work. Mötet samlade en bit 
över 30 medlemmar, som i efterföljande utvärdering angav att de var mycket nöjda med arrangemanget.  
 
Saco Studenmässa  
Onsdag 7 december bemannade representanter från YhiS en monter vid SACO- Studentmässa i Malmö samt 
höll föredrag om yrkeshögskolan. Mässan, som riktade sig till gymnasieelever, besöktes av 6092 personer. 
 
Möte med MYH:s GD 
YhiS har under året haft två möten med MYH:s generaldirektör Thomas Persson. Det första skedde digitalt 
torsdag 24 mars med fokus på den skånska tilldelningen i ansökningsomgång 2021. Det andra skedde i Malmö 
torsdag 8 december och var en uppföljning kring aktuella frågor. Bland annat vikten av att lyfta yrkeshögskolan 
som utbildningsform, så att fler förstår hur YH fungerar och får upp ögonen för de yrkesroller som erbjuds.  
 
Nyhetsbrev 
Sedan 2019 sänder YhiS ut nyhetsbrev, ett till två i månaden. 179 personer prenumererar nu på nyhetsbrevet. 
Fokus ligger på att summera och återge information kring yrkeshögskolan från bland annat MYH och olika 
möten i regionen, information om YhiS arbete, regionens kompetensbehov samt de arrangemang som sker 
kring YH i Skåne. Genom nyhetsbreven hålls även medlemmarna uppdaterade kring svar på aktuella skrivelser.  
 
Hemsida och sociala kanaler 
YhiS finns representerade på webben genom hemsida och grupper på Facebook och LinkedIn. YhiS har nu 138 
följare på Facebook och 216 på LinkedIn, det sistnämnda nästan en fördubbling mot 2021. YhiS gör inlägg i 
sociala var sjunde till var tionde dag. Trafiken till hemsidan ökar i samband med utskick av nyhetsbrev. De 
nyheter som särskilt skapat trafik har varit publiceringen av skånsk respons på MYH:s områdesanalyser, 
information kring ansökningsomgång 2021 samt inbjudan till Frågan är din. Inbjudan till medlemsmötet i 
november och till vårens kommande workshop kring kursplaner gick ut via både e-post och med en 
påminnelse i ett nyhetsbrev. Trafiken på hemsidan gick upp även i anslutning till dessa utskick.  
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I YhiS sociala kanaler sker bland annat erfarenhetsutbyte mellan medarbetare från olika YH-anordnare. Som 
exempel kan nämnas att en diskussion förts om hur man bäst översätter titeln utbildningsledare till engelska. 
Då titeln inte är reglerad i lag och förordning om YH finns inte heller en given engelsk översättning.  
 
Skrivelser 
YhiS gör skrivelser i aktuella ämnen, hittills är det MYH som varit mottagare av samtliga skrivelser. Under 2022 
har föreningen sänt in dessa skrivelser:  

- Synpunkter från YhiS kring utredningen om framtidens yrkeshögskola 
- Skånsk tilldelning av program inom yrkeshögskolan 2021 

 
Medlemmar 
YhiS koordinator söker aktivt kontakt med samtliga YH-anordnare i Skåne och erbjuder medlemskap i 
föreningen. För att värva medlemmar, bland de anordnare som är nya i att bedriva YH i Skåne, har dessa 
aktörer bjudits in att vara med vid ett av tillfällena för Frågan är din! På så sätt har presumtiva medlemmar fått 
insyn i föreningens arbete och fördelarna med att vara medlem. Sedan föreningen, med hjälp av bidrag från 
Region Skåne, fått möjlighet att anlita en koordinator har antalet medlemmar ökat från 33 till 45.  
 
Regional samverkan 
YhiS finns representerade i RYH, den regionala samverkansgruppen för YH i Skåne. Sammankallande för 
gruppen är Region Skåne. Övriga medverkande är Sydsvenska industri- och handelskammaren och 
representanter för det delregionala YH-arbetet i Skånes fyra hörn. RYH sammanträder tre till fyra gånger per 
år, fokus ligger på strategiska YH-frågor. Utöver dessa möten formerar deltagarna i gruppen också operativa 
arbetsgrupper vid behov för att hantera frågor så som analysarbete och regional samverkan. Under hösten 
2022 har ett projekt pågått i RYH, finansierat av Region Skåne, för att marknadsföra YH mot arbetslivet.  
 
Tack 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som stödjer en fortsatt utveckling av YH-utbildningarna i Skåne. Styrelsen 
vill också tacka övriga intressenter, medverkande och partners vid YhiS arrangemang för gott samarbete. Ett 
särskilt tack till Region Skåne som genom bidrag möjliggör att föreningen kan ha en koordinator och som via 
flera insatser under året medverkat till ökat intresse för föreningen, för yrkeshögskolan i stort och som 
möjliggjort olika insatser i samverkan med YhiS.  


