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Beslut vid regeringssammanträde den 2 april 2009 
 
 
Utvidgning av uppdraget 
 
Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 mars 2008 gav 
chefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare i upp-
drag att från och med den 1 juli 2008 ansvara för avvecklingen 
av Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och 
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. Utredaren 
ska även från och med den 1 oktober 2008 ansvara för avveck-
lingen av Myndigheten för skolutveckling och Nationellt cent-
rum för flexibelt lärande (dir. 2008:28). 

Regeringen föreslog i propositionen Yrkeshögskolan (prop. 
2008/09:68) en lag om yrkeshögskolan. Vidare gjorde reger-
ingen i propositionen bedömningen att en särskild myndighet, 
Myndigheten för yrkeshögskolan, bör inrättas med uppgift att 
administrera de utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och 
vissa andra eftergymnasiala yrkesutbildningar m.m., att den nya 
myndigheten bör överta vissa uppgifter från Statens skolverk 
samt att Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning bör 
avvecklas. Myndigheten kan även komma att överta vissa upp-
gifter från Statens skolinspektion. Riksdagen beslutade i enlig-
het med regeringens förslag (bet. 2008/09:UbU6, rskr. 
2008/09:178). Det statliga ansvaret för de eftergymnasiala 
yrkesutbildningar som inte är utbildningar enligt högskolelagen 
(1992:1434) eller kan leda fram till en examen enligt lagen 
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina kommer där-
med att samordnas i en förvaltningsmyndighet.  



 2 

Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att utöver det som 
omfattas av de ursprungliga direktiven också från och med den 
1 juli 2009 och tills vidare ansvara för att genomföra avveck-
lingen av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. 
Utredaren ska dock redan från och med den 1 april 2009 i sam-
arbete med myndigheten förbereda avvecklingen så att myn-
digheten kan läggas ned den 30 juni 2009. Ansvaret för 
avvecklingen ligger till och med den 30 juni 2009 hos Myndig-
heten för kvalificerad yrkesutbildning.  

Utredaren ska från och med den 1 juli 2009 ha arbetsgivar-
ansvaret för den personal från Myndigheten för kvalificerad 
yrkesutbildning, Skolverket och Skolinspektionen som kommer 
att ingå i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska även ha 
arbetsgivaransvaret för den personal som förs över till Myndig-
heten för yrkeshögskolan och som till följd av organisations-
förändringen eventuellt sägs upp av myndigheten. Även denna 
personal ska ingå i avvecklingsorganisationen. 

Utredaren ska samråda med den särskilda utredare som ska 
förbereda bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan (dir. 
2008:153) samt med Skolverket och Skolinspektionen.  

Utredaren ska senast den 20 maj 2009 lämna en plan för 
avvecklingen av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. 
Vidare ska utredaren senast den 1 juli 2009 lämna en budget för 
avvecklingen av myndigheten. Utredaren ska senast den 
1 december 2009 lämna ett delbetänkande om hur avvecklings-
arbetet fortskrider. 

Senast den 1 oktober 2010 ska utredaren lämna ett slutbe-
tänkande om avvecklingen av Myndigheten för kvalificerad 
yrkesutbildning. 
                   
          (Utbildningsdepartementet) 


