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utfärdad den 27 augusti 2015.
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
dels att 2 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 b §, och närmast före 13 b § en ny
rubrik av följande lydelse.
2 §1 Myndigheten ska
1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,
2. pröva frågor om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen om
yrkeshögskolan,
3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshögskolan svara
för sådana försäkringar som anges där,
4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan,
5. svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna
inom yrkeshögskolan och i de utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs
som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg, examina
och utbildningsbevis,
6. pröva frågor om stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konstoch kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt svara för ett register
över uppgifter om de studerande i utbildningarna och de studerandes studieresultat, betyg, intyg och utbildningsbevis,
7. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk,
8. pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, och
9. svara för att sammanställa uppgifter om nivån på kvalifikationer enligt
förordningen om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.
Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer
13 b § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Rådet
för den nationella referensramen för kvalifikationer. Det rådgivande organet
ska bistå myndigheten med underlag inför beslut om vilken nivå en kvalifika1
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tion motsvarar enligt 4 och 9 §§ förordningen (2015:545) om referensram för
kvalifikationer för livslångt lärande.
Rådet ska bestå av en ordförande och högst 14 andra ledamöter. Ordföranden ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen bestämmer.
15 §2 Ledamöterna i Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd utses av myndigheten efter samråd med företrädare för berörda myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses för en tid av längst tre år.
En ledamot i Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar
utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av myndigheten efter samråd
med företrädare för den konstnärliga professionen för en tid av längst tre år.
Ledamöterna i Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer
utses av myndigheten efter samråd med berörda myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses för en tid av längst sex år.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
På regeringens vägnar
AIDA HADZIALIC
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
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