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Beslut
Myndigheten föryrkeshögskolan har i tillsynen av utbildningen Strategiskt inköpoch
upphandling identifierat brister och riktar kritik mot utbildningsanordnaren påföljande
område:
Lärande i arbete (LIA)
Utbildningsanordnaren har inte säkerställtatt den studerande hade LIA-plats vid LIAkursens början.
Utbildningsanordnaren har åtgärdatovanståendebrist under ärendetshandläggning.

Myndigheten avslutar ärendetmed ett påtalande påföljandeområde:
Organisation och daglig ledning
Myndigheten påtalarvikten av att studerande som återgåri studier efter studieuppehåll
fårrimliga förutsättningaratt återupptasina studier enligt utbildningens gängseplanering.

Ärendet
Myndigheten föryrkeshögskolan har genomfört en tillsyn efter anmälanom brister i
utbildningen Strategiskt inköpoch upphandling med One Academy AB som ansvarig
utbildningsanordnare. Anmälanmottogs den 26 februari 2020 och kompletterades den 13
mars 2020. Anmälan gäller brister dels i anskaffning av LIA-plats, dels hur anordnaren
hanterade den studerandes återgångi studier efter studieuppehåll.
Utbildningsanordnaren har den 13 mars 2020 och 13 april 2020 lämnatuppgifter till
myndigheten. Anmälaren har fåttmöjlighetatt lämnasynpunkter på uppgifterna.

Skälförbeslutet
Lärande i arbete (LIA)
Enligt 2 kap. 3 §punkten 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska det förvarje
utbildning finnas en ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar föratt utbildningen
genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och enligt denna och andra
förordningar.
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Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att
1.

det finns platser förlärandei arbete påen arbetsplats och att dessa uppfyller de
krav som finns förutbildningen om sådantlärandeingåri utbildningen,

2.

att det finns vägledningom studiealternativ, antagning och tillträdesamt
yrkesvägledning, och

3.

de studerande som behöversärskilt pedagogiskt stöd i utbildningen fårsådant
stöd.

Anmälarenframföratt hon vid kursstart av LIA 2 inte hade någonLIA-plats utan
uppmanades av utbildningsanordnaren att anskaffa sådansjälv. Hon ordnade själven
LIA-plats, men kunde börjaförsttre veckor efter kursstart.
Utbildningsanordnaren bekräftaratt den studerande uppmanats att sökaLIA självsom en
del av arbetssättetinom utbildningen och medger att kommunikationen har brustit, bl a på
grund av personalbyte, efter att den studerande återgåtti studier efter studieuppehåll.
Myndighetens bedömningäratt utbildningsanordnaren inte har tagit sitt ansvar att se till
att det fanns LIA-plats förlärandei arbete till den studerande närden aktuella LIA-kursen
startade.
Organisation och daglig ledning
Enligt 2 kap. 3 §punkten 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska det förvarje
utbildning finnas en ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar föratt utbildningen
genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och enligt denna och andra
förordningar.
Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att
1.

det finns platser förlärandei arbete påen arbetsplats och att dessa uppfyller de
krav som finns förutbildningen, om sådantlärandeingåri utbildningen,

2.

det finns vägledningom studiealternativ, antagning och tillträdesamt
yrkesvägledning, och

3.

de studerande som behöversärskilt pedagogiskt stöd i utbildningen fårsådant
stöd.

Anmälarenframföratt hon efter återgångi studier inte fåtttillräcklig information om LIA
eller om hur examensarbetet skulle gåtill. Hon menar att hon inte i likhet med sina
studiekamrater tilldelats någon handledare förexamensarbetet och inte fåttta del av
skriftligt utsänd information till de studerande. Hon misstänktevid anmälningstillfälletatt
hon inte var inskriven i den utbildningsomgång i vilken hon återupptagitsina studier.
Utbildningsanordnaren medger att kommunikationen med den studerande har brustit på
fler områdenänLIA efter att den studerande återgåtti studier efter studieuppehåll.
Myndigheten konstaterar att den studerande vid återgångi studier inte initialt fick den
information och de förutsättningarsom krävsföratt kunna fullföljautbildningen.
Utbildningsanordnaren har under ärendetshandläggningtagit ett tydligt grepp om och
ansvar förden studerandes förutsättningaratt slutförautbildningen. Man har i dialog med
den studerande utarbetat en individuell studieplan föratt den studerande skulle kunna
genomföra den sista LIA-kursen och examensarbetet samt komplettera och fåbetyg i de
tvåkurser som inte fullgjorts innan studieuppehållet. Den studerande examinerades från
utbildningen den 25 juni 2020.
Myndigheten bedömeratt utbildningsanordnaren sammantaget fåranses ha mött
författningarnaskrav avseende organisation och daglig ledning. Myndigheten påtalar
dock vikten av att studerande som återgåri studier efter studieuppehållfårrimliga
förutsättningaratt återupptasina studier enligt utbildningens gängseplanering.
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PåMyndigheten föryrkeshögskolans vägnar
.^
'Tomaszowski
Enhetschef

Detta beslut kan enligt 8 kap 1 §förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan inte
överklagas.

