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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 

Tjänsteutlåtande - Ledningsgrupp för 
yrkeshögskoleutbildningen Lönekonsult YH00300-2020 på 
Västerås Yrkeshögskola 

Förslag till beslut 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utser ledningsgrupp för 

yrkeshögskoleutbildningen Lönekonsult med utbildningsnummer YH00300-

2020 på Västerås Yrkeshögskola, i enlighet med bifogad förteckning av 

ledamöter. 

 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerar till verksamhetschef 

för gymnasie- och vuxenutbildning att besluta om eventuella 

förändringar av representanter i ledningsgruppen under pågående 

utbildning. Sammansättningen av representanter i ledningsgruppen från 

arbetsliv och skolväsendet ska dock vara densamma.               

 

Ärendebeskrivning 

För att statsbidrag ska beviljas för att bedriva utbildning på Yrkeshögskola 

krävs en nära samverkan med företrädare för branschen. För att ta fram en 

utbildning skapas därför en arbetsgrupp som tillsammans med 

utbildningsanordnaren, dels bidrar till innehållet, och dels bidrar med 

kännedom om branschen i övrigt, samtidigt som de delar med sig av sina 

kontakter. Det innebär att det redan finns en stomme till Ledningsgrupp vid 

beviljande av ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). 

Ledningsgrupp för beviljad utbildning vid Västerås Yrkeshögskola utses av 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Ledningsgruppen ska enligt 4 kap. 2 § YHF besluta om att:  

 anta sökanden till utbildningen 

 pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap 12 § 

 utfärda examens- och utbildningsbevis, och 

 svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs 

 

Ledningsgruppen sätts samman av representanter från berörd bransch och 

tillsätts för att verka under hela den tid som utbildningen bedrivs i enlighet 

med beslut från MYH.  

Västerås Yrkeshögskola har beviljats statsbidrag för att bedriva utbildning 

till Lönekonsult med utbildningsnummer YH00300-2020 med första uppstart 

vårterminen 2021. Det rör sig om tre uppstarter om 325 yrkeshögskolepoäng 

(tre terminer), 35 studerande per omgång, totalt 70 studerande.   
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Beslutsmotivering 

De personer som förekommer i den bifogade förteckningen över föreslagna 

representanter har medverkat till ansökan om att bedriva utbildningen, och är 

därmed väl insatta i vad som krävs av dem. Sammansättningen av 

ledningsgruppen är gjord i enlighet med 4 kap 3-4a förordningen (2009:130) 

om yrkeshögskolan (YHF). 

Bilaga 

Förteckning över ledningsgrupp till utbildningen Lönekonsult YH00300-

2020 

 




