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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har anmodats att lämna synpunkter på betänkandet
Mer trygghet och bättre försäkring från Parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
Utredningen föreslår i betänkandet att utbildningsanordnares ansvar när det gäller
rehabilitering av studerande ska förtydligas, exempelvis genom att regeringen ger en eller
flera myndigheter i uppdrag att ta fram riktlinjer. När det gäller universitet och högskolor
(nedan högskolan) kan en utgångspunkt för uppdraget vara den skyldighet att anordna
studenthälsovård som stadgas i 1 kap. 11§ högskoleförordningen (1993:100).
UKÄ instämmer i att ansvaret för studenters rehabilitering är mindre tydligt än för andra
grupper, och kan behöva utredas. En sådan utredning bör dock göras av en sakkunnig
utredare, snarare än av en myndighet. Det är också viktigt att utredningen görs i nära
samarbete med högskolan. Det betänkande som nu remitteras borde för övrigt ha
remitterats bredare till högskolan så att den kunnat yttra sig över behovet av att utreda ett
eventuellt ansvar för studenters rehabilitering.
Resultatet av en sådan utredning kan aktualisera UKÄs roll som tillsynsmyndighet.
Varken UKÄ, eller tidigare Högskoleverket, har i någon större utsträckning handlagt
tillsynsärenden som berör studenthälsovården. Om studenthälsovården blir mer inriktad
på rehabilitering av studenter efter sjukdom är det dock möjligt att behovet av tillsyn
ökar. Det är då inte självklart om tillsynen lämpligen bör utföras av UKÄ eller om det bör
utföras av någon annan myndighet. Under alla förhållanden bör utredningens förslag
regleras i föreskrift, för att det ska gå att utföra tillsyn.
UKÄ avstår från att yttra sig om övriga förslag i betänkandet, men vill korrigera en
missuppfattning (sid. 898). UKÄs uppdrag enligt myndighetens instruktion är inte att
stödja och främja högskolans arbete utan att ansvara för uppgifter i fråga om
kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling.
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Beslut att avge detta yttrande har fattats av universitetskanslern Harriet Wallberg efter
föredragning av utredaren Aija Sadurskis i närvaro av avdelningschefen Annika Pontén,
avdelningschefen Christian Sjöstrand och chefsassistenten Agnes Ers.

Harriet Wallberg
Aija Sadurskis

