
 

Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen för YhSl överlämnar härmed en redovisning för verksamhetsåret 

2019. 

Årsmötet 2019 
Årsmötet genomfördes den 11 februari på Freys Hotell.  
 

Styrelsen 
Vid årsmötet 2019 valdes följande styrelse: 
 
Ordförande:  Anna Eriksson 
Vice ordförande: Helena Matthews 
Ledamöter:   

                                                                        Cathrine Haglund 
Maria Sandin 
Andreas Degerfeldt 
 

                        Suppleanter:                         Maria Olin 
   Emnet Elisabeth Jonsson 
 

Den 17 maj meddelade Anna Eriksson valberedning samt styrelse att hon 
avgick som ordförande. Vice ordförande, Helena Matthews ersatte då Anna 
Eriksson som ordförande.    

 

 Styrelsens arbete  
Styrelsen har under året haft tio styrelsemöten. Under rubrik aktiviteter 
redovisas styrelsens övriga arbete. 
 

Medlemmar 
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 39. Antalet medlemmar har 
ökat under året, från 36 2018 till 39 stycken 2019.  
 

Aktiviteter  
Verksamhetsåret har präglats av kompetensutvecklande möten för 
medlemmarna, där fokus har varit kunskapsspridning från Myndigheten för 
yrkeshögskolan då dessa speciellt efterfrågats av våra medlemmar. Vidare har 
vi initierat nätverksmöten med näringsliv och myndigheter, framförallt 
Myndigheten för yrkeshögskolan, Stockholms Handelskammare, Almega 
Utbildningsföretagen, Yrkeshögskoleförbundet, Nacka kommun (Vercity) och 
Studentum. Samtalen har fokuserat på centrala frågor för våra medlemmar- 



kvalitetsverktyg, en anordnares ansvar, process- och förordningsförändringar 
samt yrkeshögskoleutbildningens spridning och tilldelning i 
Stockholmsområdet. Vidare har arbete lagts ned på att skapa opinion i sociala 
medier och genom att svara på remisser.  
 
Yrkeshögskolan fortsätter sin expansion, men i Stockholm ser vi en oroande 
utveckling vad gäller beviljanden. I årets ansökningsomgång beslutade 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att tilldela Stockholms län 90 nya 
utbildningar av de 288 stycken som söktes. Jämför detta mot 136 stycken 
beviljanden under 2018.  Den fortsatta nationella expansionen föranleder nya 
utmaningar och frågeställningar för alla aktörer i länet. Mest angeläget för oss 
är tilldelningsminskningen med 34% i Stockholms län.  
 
I mars anordnade YhSl ett välbesökt och uppskattat seminarium för Stockholms 
studie- och yrkesvägledare i samband med Studentums YH-mässa. Vi berättade 
om vad yrkeshögskolan är och vem som är lämpad att studera inom denna 
utbildningsform och varför. Vi hade även satt samman en fantastisk panel av 
tidigare studerande som fick förmedla sin bild av deras utbildningsresa.  
 
Den 5 april medverkade representanter från styrelsen i examinationspanelen 
för utbildningsledarutbildningen på diplomeringsdagen tillsammans med 
representanter från YHF. 
 
YhSl bjöd i maj in till samtal om hållbar utbildningsledning där Plushögskolan 
ABs utbildningsdirektör berättade om deras resa från utbildningsledare till att 
dela upp rollen i utbildningsansvarig och studerandeansvarig. Medlemmarna 
fick lyssna på goda exempel, delta i erfarenhetsutbyte och få idéer till sin egen 
verksamhet.  
 
I juni bjöd styrelsen in till ett sommarmingel, där vi fick tillfälle att diskutera 
ansökningsomgången och den gångna terminen under trevliga former i solen 
på FEI’s innergård. Mycket trevligt! 
 
Den 6 november fick medlemmarna tillfälle att under en halvdag diskutera hur 
långt en utbildningsanordnares ansvar sträcker sig, i synnerhet vad gäller 
särskilt pedagogiskt stöd. Rafal Tomaszewski från Myndigheten från 
yrkeshögskolan deltog och gav många bra svar och nya infallsvinklar. Hermods 
huserade oss och bjöd på en fin lunch under denna uppskattade dag där 60-
talet medlemmar deltog.  
 
I december rundade vi av året med att ha ett frukostseminarium i FEIs lokaler 
där Andreas Engstedt, utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan, gick 
igenom det nya kvalitetsverktyget med intresserade medlemmar. Cecilia 
Eliaeson från Frans Schartaus Handelsinstitut berättade om sin resa och 
erfarenheter från att ha implementerat verktyget.   



Vi ligger i dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan angående att 
gemensamt anordna ett event för studie- och yrkesvägledare under oktober 
2020.  
 

 
Information 
Dialogen med medlemmarna har huvudsakligen skett genom nyhetsbrev, en 
LinkedIn-grupp, hemsidan och personliga möten. Dessa kanaler är tillsammans 
med anordnade seminarier och dialogmöten, styrelsens främsta verktyg för 
kommunikation med medlemmarna och andra yrkeshögskoleintresserade 
individer och organisationer. Som en förbättring bjuder vi numera in till våra 
event genom Outlook för att göra det lättare för våra medlemmar. Under 
första delen av året hade vi problem med hemsidan som resulterade i ett 
domänbyte som till viss del skapade förvirring och minskad trafik. Hemsidan är 
dock återigen i full funktion och spelar en viktig del i informationsspridningen 
till våra medlemmar. 

 
Fokusfrågor 
Styrelsen har under året fokuserat på tre områden: att strukturera upp och 
stärka våra kommunikations- och mötesformer gentemot våra medlemmar, att 
göra en genomlysning av ekonomin och hitta utvecklingsmöjligheter samt att 
påverka utbildningsledarutbildningen i samråd med YHF. 
 

Samarbete med andra organisationer 
Under året har seminarium och dialogmöten genomförts tillsammans med 
Myndigheten för yrkeshögskolan, Stockholms Handelskammare, YHF 
(Yrkeshögskoleförbundet), Nacka kommun (Vercity), Studentum.  

 
Ekonomi 
Både utgifter och intäkter har minskat i jämförelse med 2018. Beträffande 
detaljer i föreningens ekonomi hänvisas du till den ekonomiska redogörelsen. 
 
Slutord 
Styrelsen tackar alla medlemmar och andra engagerade för stödet under året 
samt ser fram mot fortsatt engagemang i föreningen under 2020.  
 
Alla goda krafter behövs för en utvecklad yrkeshögskola i Stockholms län. 
 
Väl mött i arbetet 2020!   

 
Styrelsens förslag till årsmötet 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar 
 
- att lägga 2019 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt 
- att årets överskott balanseras i ny räkning. 



 
 
 
Januari 2020 
 
 
Helena Matthews  Andreas Degerfeldt  
Ordförande   Kommunikationsansvarig 


