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Remiss av betänkandet "En långsiktig, samordnad
och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU
2019:6)
Sammanfattning
Lunds kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på
betänkandet "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning
av högskolan”. Utredningens mål är att ta fram ett ramverk för
styrning och resurstilldelning som ger lärosätena goda
förutsättningar att ta ansvar för att utveckla och förmedla kunskap
för samhällets långsiktiga utveckling.
Lunds kommun har tagit fram förslaget till yttrande i samråd med
universiteten i Skåne kring de områden som berör kommunens
samverkan med universitet och högskolor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 dnr KS
2019/0206.
Kommunkontorets förslag till remissvar den 6 maj 2019

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har ej bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Universitet och högskolor är en viktig samverkanspartner för
kompetensförsörjning och fortbildning av olika yrkesgrupper inom
den kommunala verksamheten. Tillgång till platser för
verksamhetsförlagd utbildning för studenter inom skola och hälsooch sjukvård, är en gemensam utmaning och en förutsättning för att
studenter inom legitimationsyrken ska examineras och
utbildningarna kunna byggas ut.
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Förslaget om en sammanhållen utbildningspolitik och tydligare
styrning av antal examina för legitimationsutbildningar, ger även
Lunds kommun bättre planeringsförutsättningar och ökade
förutsättningar för god samverkan med universitet och högskolor.
I beredningen av detta ärende har kontakt tagits med universiteteten
i Malmö och Lund samt Lunds universitets studentkårer. Yttrandet
tar också hänsyn till det nyligen tecknade samverkansavtalet med
Lunds universitet. Båda parter lyfter i sina remissvar behovet av att
inkludera långsiktig resursfördelning till nationella
forskningsanläggningar i betänkandet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet. Remissvaret ska skickas vidare senast 24
juni till u.remissvar@regeringskansliet.se . I ämnesraden ska det stå
”Dnr U2019/00304/UH Lunds kommun”

