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Remiss

Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om vilka
kurser som omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning
på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för
utbildning inom yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolan har för avsikt att besluta om vilka kurser som omfattas av rätt
att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda
kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan enligt föreskriftsrätt grundad på 2 kap. 19 §
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
Förslaget framgår av bilaga 1.
Denna skrivelse skickas endast per e-post. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 5
december 2017 och kan skickas som e-post till registrator@myh.se eller som vanligt brev till
Myndigheten för yrkeshögskolan, Box 145, 721 05 Västerås. Var vänlig ange dnr MYH 2017/2454 i
ert yttrande.
Myndigheten för yrkeshögskolans kontaktperson i detta ärende är Maria Spennare, tfn 010-209
01 02, e-post maria.spennare@myh.se

Med vänlig hälsning
Thomas Persson
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Bilagor:
1

Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om vilka kurser som
omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte
att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

2

Konsekvensutredning

Sändlista
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Skolverket
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
UHR
Yrkeshögskoleförbundet
Utbildningsföretagen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
Göteborgsregionens kommunalförbund
Hälsinglands utbildningsförbund
Jämtlands gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund
Kunskapsförbundet Väst
Lapplands kommunalförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Regionförbundet Sörmland
Sydnärkes utbildningsförbund
Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund
Västerbergslagens utbildningscentrum
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Falu kommun
Vansbro kommun
Gotlands kommun
Gävle kommun
Ockelbo kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Östersunds kommun
Ragunda kommun
Jönköpings kommun
Aneby kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Växjö kommun
Lessebo kommun
Luleå kommun
Arjeplogs kommun
Malmö kommun
Perstorps kommun
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Stockholms kommun
Nacka kommun
Nykvarns kommun
Eskilstuna kommun
Vingåkers kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Karlstad kommun
Munkfors kommun
Umeå kommun
Bjurholms kommun
Sundsvalls kommun
Ånge kommun
Västerås kommun
Skinnskattebergs kommun
Göteborgs kommun
Dals-Eds kommun
Örebro kommun
Ljusnarsbergs kommun
Linköpings kommun
Ydre kommun

