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Remisspromemoria U2015/04091/GV En 
stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap 
(Ds 2015:41) 

Synpunkter 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer sig positiv till 
förslaget att ett beslut om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan nu i 
huvudregel ska omfatta tre utbildningsomgångar. Detta gäller även förslaget 
om beslut om fem utbildningsomgångar vid särskilda fall.  

Vidare ser MSB det som en självklarhet att det sker ett förtydligande 
beträffande ansvaret för Lärande i arbete (LIA), som en central del i en 
yrkeshögskoleutbildning. 

MSB har inget att erinra mot förslaget att fristående kurser kan erbjudas i mån 
av plats liksom uppdraget att undersöka hur fristående kurser generellt kan 
ingå i utbudet. 

MSB ställer sig positiv till möjligheten för statliga myndigheter att anordna 
utbildningar inom yrkeshögskolan. MSB tillhandahåller idag, på uppdrag av 
regeringen, ett antal yrkesutbildningar för yrkesverksamhet inom skydd mot 
olyckor. Dessa yrkesutbildningar har tydliga kopplingar till den struktur som 
gäller för yrkeshögskolan. De är dock av sådan karaktär och omfattning att de 
tillgodoser ett långsiktigt arbetsmarknadsbehov, och därmed är det tveksamt 
att det för MSB skulle bli aktuellt att anordna utbildningar inom 
yrkeshögskolan.  

MSB är gynnsamt inställd till förslagen om ändrade förutsättningar för tillträde 
till utbildning i yrkeshögskolan. MSB menar dock att inte bara krav på 
kunskaper är relevant i sammanhanget utan även färdigheter och kompetenser. 
MSB menar också att av sådana krav följer en särskild uppgift att tillse att de 
krav som ställs kan påvisas på ett i övrigt rättssäkert sätt. 

MSB har inget att erinra mot förslagen avseende tillsyn och 
kvalitetsgranskning. MSB ställer sig gillande till att kvalitetssäkringssystem 
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byggs upp och kvalitetsgranskningen i likhet med tillsynen avser enskilda 
utbildningsanordnare. 

Det är också av vikt att de råd och den vägledning som kommer lämnas till 
utbildningsanordnarna är av sådan karaktär att de går att använda i praktisk 
vardag och på så vis lätt kan följas upp och förstås av presumtiva studerande. 

När det gäller förslagen avseende tillsyn och kvalitetsgranskning vill MSB dock 
framföra att det i sådana kvalitetskriterier är viktigt att avväga samtliga 
aspekter av kvalitet i utbildning, exempelvis för studerande kända 
bedömningskriterier såsom till exempel Assessment Criteria och European 
Standards and Guidelines (ESG). 

Tidsförhållanden 
MSB bedömer tidsförhållandena såsom realistiska och i ändamålsenliga i 
förhållande till vad som föreslås. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Anders Kaukerat 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschefen Cecilia Looström och enhetschefen Anders Axelsson deltagit. 

 
 
 
Helena Lindberg 
 
 Anders Kaukerat 
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