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Yttrande över Promemoria från Utbildningsdepartementet med
rubriken Ändringar i högskolelagen för att främja den
akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det
livslånga lärandet
Malmö universitet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och vill
anföra följande yttrande.
Avsnitten om akademisk frihet består väsentligen av en sammanfattning och
precisering av det som presenterades i Strututredningens slutbetänkande (SOU
2019:6). ”Struten” lämnade dock inget konkret författningsförslag. Malmö
universitet ser positivt på den föreslagna ändringen i högskolelagen med
nedanstående förändring, ”att det införs en bestämmelse om att det för
högskolornas verksamhet som en allmän princip ska gälla att den akademiska
friheten ska främjas och värnas” (s. 13).
Malmö universitet konstaterar att övriga förslag som Struten presenterar i
anslutning till ovanstående – t.ex. att akademisk frihet ska gälla både forskning och
utbildning, att både undervisning och forskning ska ingå i personalens
arbetsuppgifter eller att det kollegiala ansvaret ska värnas – inte skrivs fram som
författningsförslag i Promemorian.
Avsnitten om livslångt lärande består huvudsakligen av tydliggörande av sådant
som redan idag anses ingå i lärosätenas uppdrag. Strutens förslag att
vidareutbildning och fortbildning ska skrivas in i lag avfärdas med hänvisning till
att dessa begrepp är olämpliga för ändamålet. Malmö universitet har ingenting att
invända mot den i Promemorian föreslagna ändringen, att det ”i högskolelagen
införs en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga
lärandet” (s. 19).
Struten lämnar därutöver många förslag som skulle ha konsekvenser för
utbildningsutbudet och det livslånga lärandet som Promemorian inte tar ställning
till. Malmö universitet ställer sig här frågande till varför Promemorian inte tar
ställning till Strutens konkreta författningsförslag i frågan om utbildningsutbud,
nämligen ”att det i författning skrivs in att utbildningsutbudet vid universitet och
högskolor ska utformas med hänsyn till kunskapsutvecklingen och svara mot
studenternas efterfrågan samt arbetslivets och samhällets behov” (SOU 2019:6, s.
225). Detta förslag har direkt bäring på frågan om livslångt lärande.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av
utredare Josef Chaib. I den slutliga handläggningen har också universitetsdirektör
Susanne Wallmark deltagit.
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