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Remissvar på betänkandet En långsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), dnr
U2019/00304/UH
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissvaret som sitt eget och skicka det till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun är en av remissinstanserna för betänkande En långsiktig,
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Styroch resursutredningens uppdrag har varit att göra en samlad översyn av
universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning.
Utredningen menar bland annat att en ändamålsenlig styrning för starka och
ansvarsfulla lärosäten måste:
- Främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande – garantera
det fria kunskapssökandet och främja en stark kvalitetskultur
genom att hålla fokus på resultat och kvalitet och samtidigt undvika
detaljstyrning eller snedvridande incitament.
- Främja ett rollsäkert samhällsansvar – lärosätena bör förväntas att
utifrån en stark akademisk integritet göra vad de kan för att den
kunskap och kompetens som skapas kommer till nytta i samhället
på olika sätt.
- Främja strategisk handlingsförmåga – ge lärosätena långsiktiga
ramar och handlingsutrymme att ta ansvar utifrån sina respektive
förutsättningar.
Beslutsmotivering

Utredningens förslag är bra såvitt Tierp kommun kan bedöma. Förslagen
påverkar bland annat utbildningarnas dimensionering, vilket har betydelse
för kommunen och regionen. Inte minst har dimensioneringen av
utbildningar som leder till yrkeslegitimation stor betydelse för
kommunorganisationens kompetensförsörjning.
Incitamenten för samverkan mellan lärosäten och samhälle är viktiga för
kommuner och regioner, liksom flexibla former som gynnar det livslånga
lärandet. Detta lyfts fram i remissvaret.
Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.
Beslutsunderlag

•
•

Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar Utbildningsdepartementet SOU 2019 6 En långsiktig
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Beslutet skickas till

•

Utbildningsdepartementet

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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Betänkandet SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan
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Sammanfattning
Tierps kommun ser positivt på styr- och resursutredningens slutsatser och
förslag. Vi besitter inte tillräcklig kompetens för att analysera förslagens
mer långtgående konsekvenser, men vi anser bland annat att incitamentet
för samverkan behöver förstärkas.
Tierps kommuns synpunkter
Utbildningsdimensionering och utbildningars innehåll och
arbetslivsrelevans
Tierps kommun instämmer i att det saknats ett långsiktigt perspektiv på
utbildningarnas dimensionering. En mer långsiktig planering underlättar i
utbildningar där verksamhetsförlagd utbildning är en del. Här behöver
dialogen och framförhållningen förbättras mellan kommunerna/regionerna
och lärosätena, speciellt vid förändrad dimensionering. Tierps kommun
anser att incitamentet för detta behöver förstärkas. Om det bör ske genom
mål eller i kvalitetsarbetet lämnar vi till utredaren.
Matchningen mellan utbildning och samhällets behov behöver förbättras.
Tierps kommun har inte kompetens att bedöma effekten av utredningens
förslag men ser positivt på resonemanget.
Tierp instämmer med utredaren att regeringen behöver ta ett större ansvar
för dimensioneringen av utbildningar till legitimationsyrken. Men vill
framhålla att det även gäller för andra utbildningar där vissa av
arbetsuppgifterna regleras i lagstiftningen.
Samverkan lärosäten/samhälle och incitament för detta
Tierps kommun skulle vilja se ett starkare incitament för att utveckla
samverkan mellan lärosäten och omgivande samhälle. Samverkan behöver
utvecklas inom flera områden som rekrytering, kompetensförsörjning och
innovation.
Tierps kommun är därför positiv till ett ökat regionalt ansvar för
kompetens- och kunskapsförsörjning. Historisk har de mindre högskolorna
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varit bättre än de större lärosätena på reell samverkan med kommunerna. I
samverkan med lärosäten får kommunerna inte vara ”låsta” till sitt
regionala lärosäte, utan det behöver finnas utrymme att samverka inom ett
enskilt område med det lärosäte som är lämpligast.
Resurstilldelningsmodell
Tierps kommun ser positivt på föreslagen modell för resursfördelning där
den rörliga ersättningen endast baseras på antalet helårsstudenter. Den
nuvarande resurstilldelningen där genomströmningen premieras
ekonomiskt, har i viss mån varit hämmande för satsningar på utbildningar
för livslångt lärande och distansutbildningar. Föreslagen modell kan också
gynna framtagandet av nya utbildningar.
Däremot finns det frågetecken för om modellen löser problemet med små
respektive dyra utbildningar. Det kan finnas en risk för att medel styrs till
mindre kostsamma utbildningar, vilket blir negativt för utvecklingen av
utbildningar inom teknik/naturvetenskap och vård/medicin.
Om man vid införandet av modellen utgår från dagens resurstilldelning och
platser, behöver först en analys göras av varje lärosäte, så inte en eventuell
snedsits idag byggs in i systemet framöver.
Flexibel utbildning
Utbildning i hela landet och livslångt lärande är viktigt för att klara
kompetensförsörjningen. Tierps kommun anser att detta behöver lyftas
fram i lagstiftning alternativt som långsiktiga mål. En förutsättning för
tillgång till utbildning i hela landet är att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter.
Tierps kommun ser, som nämnts ovan, positivt på förslaget om särskild
styrning för att dimensionera utbildningar inom skola och hälso- och
sjukvård. För att klara kompetensbehovet är det viktigt att det ges utrymme
för olika upplägg, validering och kombination med anställning i
kommunen på deltid.
Validering
Utredningen går inte närmare in på validering, då ett förslag för närvarande
bereds i regeringskansliet. Tierps kommun anser att det är viktigt att det
finns incitament för lärosätena att arbeta med validering av reell
kompetens. Både samhällsvinsten och den enskildes vinst är stor. Därför
bör utredningen analysera konsekvenser för valideringen mer ingående.
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