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Yttrande över utställningsförslaget Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010
Högskoleverket har beretts möjlighet att yttra sig över utställningsförslaget Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010. Verket lämnar endast synpunkter på
de strategier och åtaganden i utställningsförslaget som rör högre utbildning.

Strategi 1: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen,
transporterna och bostadssektorn
Inom strategi 1 föreslås huvudsakligen två åtaganden med relevans för högre utbildning:
att bygga ut och effektivisera den högre utbildningen i regionen samt understödja
universitet och högskolor för att nå hög kvalitet.
När det gäller åtagandet att bygga ut och effektivisera den högre utbildningen i
regionen så instämmer Högskoleverket i uppfattningen att det är angeläget att främja och
bredda rekryteringen till högskolan och att det är viktigt med en god genomströmning.
Verket har dock några synpunkter på de förslag som förs fram.
För det första menar Högskoleverket att en breddning av studentgruppen inte bara är
angelägen när det gäller rekryteringen av studenter utan också när det gäller studenternas
möjligheter att fullfölja utbildningen. Verket menar därför att det i den regionala
utvecklingsplanen bör klargöras att åtagandet inte bara gäller breddad rekrytering utan
breddat deltagande, det vill säga att de studenter som antas också ska ges förutsättningar
att fullfölja sina utbildningar.
När det gäller förslaget att utvidga distansutbildningen så instämmer Högskoleverket i
uppfattningen att det kan vara ett sätt att rekrytera grupper som annars inte skulle ha
möjlighet att studera. Vilka utbildningar som ges vid lärosätena är dock en fråga som
faller utanför verkets ansvarsområde. Enligt Högskoleverket är det också viktigt att ha i
åtanke att studenter som läser på distans inte fullföljer sina utbildningar i samma
utsträckning som andra studenter. Därför leder en utbyggnad av distansutbildningen inte
automatiskt till ett breddat deltagande i högre utbildning.
Det föreslås också att Södertörns högskola bör få bättre ”generella villkor” att fortsätta
expandera och utvecklas i de södra delarna av länet. Högskoleverket vill här påpeka att
villkoren för Södertörns högskola kommer att förbättras i och med att de högskolor som
inte är universitet får möjlighet att ansöka om tillstånd att utfärda examina på forskarnivå
inom avgränsade områden. Det är dessutom värt att notera att Södertörns högskola redan

har en relativt stor mångfald bland sina studenter. Enligt Högskoleverket är det därför
minst lika viktigt med insatser som syftar till att bredda rekryteringen och deltagandet
vid de lärosäten i länet där den sociala och etniska snedrekryteringen är relativt stor.
När det gäller åtagandet att understödja universitet och högskolor för att nå hög
kvalitet så håller Högskoleverket med om att fysisk planering, kommunikationer,
bostäder och marknadsföring bör samordnas med utbyggnaden av den högre
utbildningen. Ett hinder för en sådan utbyggnad – som anmärkningsvärt nog inte nämns
i utställningsförslaget – är att det sedan länge råder stor brist på studentbostäder i
Stockholms län. Om målet är att fler ska studera vid universitet och högskolor i länet så
anser Högskoleverket att det måste finnas ett klart uttalat åtagande hos berörda
kommuner att öka tillgången på studentbostäder.

Strategi 2: Utveckla idéer och förnyelseförmåga
Inom strategi 2 föreslås flera åtaganden som rör högre utbildning: att låta kreativitet och
entreprenörskap prägla utbildningssystemet, utveckla regionens internationella profil och
stärka regionens position i globala nätverk. Högskoleverket har inga invändningar mot de
åtaganden som föreslås och håller särskilt med om att det är viktigt att främja kreativitet
och entreprenörskap i den högre utbildningen, uppmuntra internationella student- och
forskarutbyten samt underlätta för utländska studenter att etablera sig på
arbetsmarknaden i Stockholms län. Högskoleverket menar dock att det borde framgå
tydligare av utvecklingsplanen hur man ska gå tillväga för att förverkliga dessa åtaganden.
Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Anders Flodström efter föredragning av
utredaren Magdalena Inkinen i närvaro av huvudsekreteraren Lena Adamson,
informationschefen Eva Ferndahl och biträdande avdelningschefen Carin Callerholm.
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