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Remiss av betänkandet "En långsiktig, samordnad 
och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 
2019:6) 
 

Lunds kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
betänkandet och vill framföra följande synpunkter. 

Sammanfattning  
Förslaget om en sammanhållen utbildningspolitik och tydligare 
styrning av antal examina för legitimationsutbildningar, välkomnas 
av Lunds kommun. Långsiktiga satsningar förenklar kommunens 
viktiga samverkan med lärar- och vårdutbildningar. Tillgången till 
platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en prioriterad 
fråga som ges bättre förutsättning med en längre planeringshorisont.  

Universitet och högskolor är en viktig samverkanspartner för 
kommunen inte minst när det kommer till kompetensförsörjning och 
fortbildning av olika yrkesgrupper. Att högskolan har ett tydligt 
ansvar för fortbildning som vilar på vetenskaplig grund, ser vi som 
ett viktigt bidrag till samhällsutvecklingen.  

Nedan kommenterar Lunds kommun några av förslagen i 
betänkandet. 

6.2.2 Behöver utbildningsutbudet styras tydligare utifrån 
arbetsmarknadens behov?  
Lunds kommun ställer sig bakom förslagen om regeringens styrning 
av utbildningsutbudet gällande legitimationsyrken inom skola och 
hälso- och sjukvård. Mål om antal examina i ett fyraårigt 
utbildningsuppdrag, ger bättre planeringsförutsättningar även för de 
kommunala verksamheter som har nära samverkan med högskolan 
genom platser för VFU. 

I Lunds kommun märker vi av bristen på utbildade inom nämnda 
välfärdsområden. För oss är ett viktigt led i arbetet med 
kompetensförsörjning att öka samverkan mellan gymnasieskolan, 
akademin och yrkeslivet. Högskolan och offentlig sektor måste ta ett 
gemensamt ansvar så att den bristande tillgången till legitimerade 
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lärare och vårdpersonal inte får allvarliga implikationer på den 
kommunala infrastrukturen. Lunds kommun är därför positiva till 
förslaget om styrning som ytterligare motiverar lärosäten att öka 
genomströmningen på dessa utbildningar. Vi är eniga med, och 
välkomnar, att detta kräver en ökad samverkan med det regionala 
yrkeslivet. Detta gäller inte minst för tillgången till VFU där bristen 
på platser ute i verksamheterna är en gemensam utmaning.   
 

6.3.1 Vad är högskolans roll i det livslånga lärandet?  
Vi uppskattar diskussionen i betänkandet som förs om det livslånga 
lärandet och högskolans roll i framtiden. Lunds kommun genomför 
inom många områden utvecklingsarbete som möjliggörs tack vare 
ökad digitalisering och nya arbetssätt. Men nya sätt att arbeta 
innebär också ett ökat behov av forskningsbaserad 
kompetensutveckling. Vi ställer oss bakom förslaget att förtydliga 
lärosätenas ansvar för fortbildning och det viktiga politiska 
signalvärdet av fortbildning som det skulle innebära.   

Det är också av största betydelse att uppdragsutbildningen ges 
förutsättningar och förstärkta incitament att tillgodose fortbildning 
av personal inom vård- och skolsektorn. Här ser vi utbyggnaden av 
en flexibel nätbaserad utbildning som ett naturligt led i samhällets 
digitalisering. Lunds kommun ser positivt på att strukturella hinder i 
resurs-fördelningssystemet arbetas bort så att det blir fördelaktigt 
för lärosäten att arrangera flexibel fortbildning. 

 

7.2 Förslag till en ny formulering i högskolelagen 
Inom Lunds kommun finns flertalet exempel på hur samhälls-
utvecklingen drivs i samverkan med universitet och högskolor. På 
ledningsnivå finns strategiska samarbeten kring stadens utveckling 
och studenter bidrar dagligen till kommunens 
verksamhetsutveckling genom bland annat VFU och praktik.  

Precis som i förslaget menar vi att universitets och högskolors 
samverkansbidrag till kommunens olika verksamheter är långt mer 
omfattande än enbart forskningssamarbeten. Utan nära samarbete 
med lärosäten på olika nivåer hade kunskapsutvecklingen i 
kommunen inte haft samma goda förutsättningar. Vi ställer oss 
därför bakom förslaget att i högskolelagen formulera om högskolans 
viktiga samverkansuppgift.  
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Övrig synpunkt om resursfördelning till nationella 
forskningsanläggningar  
I Lund växer just nu den nya stadsdelen Brunnshög upp runt de två 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Området ska utvecklas 
till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till 
världsledande forskning och mötet mellan den och samhället. 
Investeringarna i MAX IV och ESS är enorma liksom potentialen.  

Lunds kommun hade önskat att betänkandet lade fram förslag om 
resursfördelning till Sveriges nationella forskningsanläggningar. Vi 
saknar ett resonemang kring den nationella infrastrukturen kopplad 
till dessa anläggningar som fastställer ett långsiktigt engagemang på 
nationell nivå.  

Anläggningarna i Lund ger stora möjligheter för regionen att 
attrahera internationell spetskompetens. Att behålla den nya 
kunskapen och företagen i Sverige är en nationell angelägenhet.  
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kommunstyrelsens ordförande 


