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Redovisning av förslag på yrkeshögskoleutbildningar att
ansöka om hos myndigheten för yrkeshögskolan
Förslag till beslut
Utbildningsstyrelsen ansöker å Värmdö kommuns vägnar hos myndigheten för
yrkeshögskolan att vid Centrum för Arbete och Studier få driva följande
yrkeshögskoleutbildningar:



boendestödjare distans (400 poäng, 2 år)
boendestödjare bunden (400 poäng, 2 år)

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som
kombinerar teoretiska studier med arbetslivet. Utbildningarna utformas utifrån
branschers uttalade behov av kompetens. Detta medför att utbildningarna kan variera
över tid och olika utbildningar kan erbjudas utifrån förändrade behov på
arbetsmarknaden.
Alla Yrkeshögskoleutbildningar är riksrekryterande och finansieras med statsbidrag.
Ansökan om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar ställs till Myndigheten för
yrkeshögskolan, som även utövar kvalitetsgranskning och tillsyn av utbildningarna.
I Värmdö kommun är Centrum för Arbete och Studier (CAS) anordnare
yrkeshögskoleutbildningar. Under detta läsår bedrivs Bygglovhandläggarutbildningen
vid CAS.

Ärendebeskrivning
Utifrån de behov som visat sig på arbetsmarknaden, har CAS tagit fram olika förslag på
yrkeshögskoleutbildningar som är möjliga att ansöka om tillstånd för att bedriva. Dessa
är Boendestödjare 400 poäng 2 år, på distans och i bunden form, samt
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Kvalitetsgranskare/kvalitetsutvecklare 400 poäng 2 år, på distans och i bunden form.
Till ansökningsomgången i september 2013, prioriteras utbildningsområdet
boendestödjare på distans och i bunden form.
Se bilaga 2 med bakgrund och utförligare beskrivning av förslagen på utbildningar.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendets konsekvenser för ekonomin, är inte fastslagna.
Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga kända konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar förändras utifrån behov på arbetsmarknaden,
kan ärendet ge ökade möjligheter för medborgarnas utbildning och
kompetensutveckling.

Bedömning
ProVarmdo föreslår att utbildningsstyrelsen ansöker å Värmdö kommuns vägnar hos
myndigheten för yrkeshögskolan att vid Centrum för Arbete och Studier få driva
följande yrkeshögskoleutbildningar:



boendestödjare distans (400 poäng, 2 år)
boendestödjare bunden (400 poäng, 2 år)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo och Centrum för Arbete och Studier
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