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Borås Stads remissyttrande över Remiss av 

betänkandet En långsiktig, samordnad och 

dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 

U2019/00304/UH 

Beslut 

- Borås stad tillstyrker förslaget med tillägg i den del som avser vad som 

ska styra utbildningsutbudets utformning 

Sammanfattning 

I utredningen föreslås förändringar i styrningen av högskolor och universitet 

som berör kommuner på sikt. Det är frågan om styrning av utbildningsutbudet 

där kommuner möter förändringarna i förslaget i rollen som arbetsgivare samt 

högskolornas i samverkan med omvärlden genom kravet på evidensbaserad 

verksamhet i kommuner. De förändringar som föreslås är i rätt riktning och 

Borås Stad tillstyrker förslagen med tillägg. 

Ärendet i sin helhet 

6.2.1 Vad ska styra utbildningsutbudets utformning? 

Borås Stad delar utredningens förslag att det är nödvändigt att skapa ytterligare 

avvägningsfaktorer i bedömningen om hur utbudet av utbildningsplatser ska se 

ut. Eftersom förslaget är att det ska regleras med en författning, behöver 

förslaget kompletteras eller förtydligas med hur de olika avvägningsfaktorerna 

ska viktas mot varandra. 

6.6.1 Balansen mellan direkta anslag och externa medel 

Borås Stad anser att frågan om hur balansen mellan direkta anslag och externa 

medel ser ut kan vara avgörande för forskarnas frihet och i förlängningen 

högskolornas roll förmåga att verka för att kunskap ska komma till samhällets 

nytta. Det är en viktig fråga och förslaget går i rätt riktning men Borås stad 

anser att det skulle behövas skapa ytterligare ekonomiska incitament för att 

uppnå det önskade resultatet för en fri forskning.   

Remissyttrandet i sin helhet. 
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Borås Stad delar i övrigt den analys och avvägning som utredaren har gjort och 

tillstyrker därför förslaget. 
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