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Södertörns högskola lämnar i bifogat yttrande sina synpunkter på remissen. 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Moira von Wright efter föredragning av 
samordnare för högskolans samverkansuppdrag Antonia Ribbing, Utbildnings- och 
forskningskansliet. 
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Yttrande 
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2013-12-17 

Yttrande angående RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och 
användbarhet 

Södertörns högskola anser att de insatser och aktiviteter som görs av olika aktörer, 
enskilt eller i samverkan, för att utveckla stockholmsregionen till en attraktiv 
storstadsregion i Östersjöområdet är betydelsefullt. Ett starkare samarbete över 
administrativa och/eller sektoriella gränser ökar förutsättningarna att nå regionens 
övergripande mål. Högskolan ser även positivt på samspelet med olika aktörer i 
Stockholmsregionens närområde. Att bidra till måluppfyllelse är därför också en 
angelägenhet för högskolan. 

Södertörns högskolas bedömning är att de utmaningar som presenteras i RUFS 2010, 
och som ligger till grund för de mål och strategier som ska uppnås, fortfarande har 
stark relevans; annorlunda uttryckt är att utmaningarna är än fler och mer komplexa. 
Faktorer i vår omvärld, både nationellt och internationellt, påverkar Stockholms
regionens utveckling såväl direkt som indirekt. Detsamma gäller olika politiska beslut 
och/eller beslutsprocesser nationellt och internationellt. En allt mer sammanflätad 
värld skapar nya utmaningar. Prognoser och omvärldsfaktorer har förändrats både 
snabbare och delvis i annorlunda riktning än vad någon aktör kunde förutse i samråds-
och utställningsförfarandet inför antagandet av RUFS år 2010. Högskolan anser dock 
att bedömningsunderlaget väl beskriver både nya förutsättningar och omvärldsfaktorer 
som förändrats sedan RUFS 2010 antogs. Det är därför bra att prognoser, risk- och 
framgångsfaktorer uppdateras för att de övergripande målen ska nås. 

Nedan ger högskolan sina övriga synpunkter utifrån sitt verksamhetsperspektiv, och 
också på hu r högskolan ser på sina åtaganden för genomförande av RUFS 2010. 

Södertörns högskola använder sig inte direkt av RUFS 2010 som verktyg i sitt 
strategiska förändrings- och utvecklingsarbete. Högskolan medverkar dock i en rad 
regionala processer som syftar till att främja och stärka såväl Stockholmsregionens 
som enskilda individers utveckling. Högskolan bidrar också - både direkt och indirekt -
att uppnå delregionala mål i enlighet med de handlingsprogram som knutits till RUFS 
2010, se till exempel "Handlingsprogram för regionala stadskärnor" (ert dnr LS 1103 
0343) samt "Kunskapsregion Stockholm - Att tillgodose behovet av högutbildad 
arbetskraft" (ert dnr LSI 103-0514). 

Södertörns högskola medverkar aktivt i arbetet med att stärka den flerkärniga 
regionen i allmänhet och Flemingsberg som regional kärna i synnerhet. Högskolan 
deltar därför bland anat i stiftelsen Flemingsbergs Science arbete, men också i andra 
samarbeten som har bäring på den regionala kärnans utveckling. Därutöver samverkar 
högskolan på olika sätt med flera aktörer för att möta regionens utmaningar. Som 
exempel anges här högskolans deltagande i Open Lab, Botkyrka kommuns ambitioner 
att etablera ett UNESCO-center och Huddinge kommuns arbete med 
demokratiutveckling. Vidare bedriver högskolan samarbeten med grund- och 
gymnasieskolor i hela regionen för att främja intresset för högre studier, genomför 
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fortbildning och vidareutbildning av redan yrkesverksamma inom en rad sektorer och 
branscher liksom praxisnära och behovsmotiverad forskning. På så sätt skapas ny 
kunskap som kan omsättas i praktisk tillämpning. 

Att Stockholmsregionen vill vara en betydande kunskapsregion i Europa anser 
Södertörns högskola vara en viktig framgångsfaktor för regionen. För a tt möta 
framtidens behov av kompetensförsörjning och högutbildad arbetskraft är det 
angeläget att regionens olika aktörer gemensamt verkar för att öka regionens 
utbildningsplatser. Här påverkas Stockholmsregionen i allra högsta grad av politiska 
beslut på nationell nivå. För närvarande genomför regeringen en nationell 
omfördelning av utbildningsplatser mellan olika utbildningsområden för att motverka 
vissa bristyrken som till exempel ingenjörer och läkare. Det är aldrig fel att möta 
bristyrkens behov, men högskolan anser att det inte bör ske på bekostnad av andra 
områdens behov. Regionens aktörer behöver därför aktivt förhindra att 
utbildningsplatserna framöver minskar, och också påtala behovet av humaniora och 
samhällsvetenskapernas betydelse för regionens och landets utveckling. 

För en region med ambition att vara en betydelsefull kunskapsregion i Europa är även 
humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning och forskning nödvändiga. Dessa 
utbildnings- och forskningsområden är bland annat viktiga för att fullt ut och med kraft 
kunna tillvarata nya idéer och förnyelseförmåga (innovationskraft), för att stärka 
befintliga och nya ve rksamheter (framtidens arbetsmarknad), för att frigöra individers 
livschanser och för att motverka segregation och utanförskap m.m. Södertörns 
högskola vill därför understryka vikten av att såväl möjligheterna på en föränderlig och 
dynamisk arbetsmarknad som god l ivskvalitet utgör värdefulla komponenter för att få 
en högutbildad arbetskraft - oavsett utbildningsområde - att stanna i regionen. 

Större städers/stadsregioners attraktionskraft och dynamik grundar sig i både ett 
starkt näringsliv som i det kulturella och intellektuella utbud som finns tillgängligt. Om 
man ser t ill andra storstäder som t.ex. Berlin och New York, bygger deras konkurrens-
och attraktionskraft knappast enbart på "traditionell produktion", utan i mycket hög 
grad på ett intellektuellt kulturliv och lärosäten som kritiskt reflekterar över sin samtid. 
Regioner och städer med universitet, forskare och studenter är därför en viktig 
förutsättning för att vara fortsatt intressant och därmed locka ny befolkning och nya 
besökare. På s å sätt byggs en identitet som stad. För att göra Stockholmsregionen 
mer attraktivt som universitets- och högskoleort, och därmed en reell kunskapsregion, 
behövs både fler student- och reguljära bostäder. 

Södertörns högskola tillkom bland annat för att Stockholmsregionen redan i slutet av 
1980-talet var underförsörjt med utbildningsplatser. Därtill fanns en önskan om att 
höja kunskapsnivån i södra delarna av Stockholmsregionen samt att öka den sociala 
och etniska mångfalden till högre utbildning. Detta är något som högskolan har lyckats 
tämligen väl med. Högskolan bidrar redan idag genom sin utbildnings- och 
forskningsverksamhet - enskilt eller i samverkan med andra lärosäten och aktörer -
till såväl kunskapsbaserad utveckling som kompetensförsörjning och välutbildad 
arbetskraft i Stockholmsregionen och annorstädes. Men Södertörns högskola både kan 
och vill göra mer framöver, och är därför beredda att åta sig ett större 
utbildningsuppdrag om möjligheter ges. 
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