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Luleå tekniska universitet har av Utbildningsdepartementet uppmanats att yttra sig över 
ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 
2015:92 
 
Inledning 
 
Luleå tekniska universitet delar utredningens synpunkt på att ledning och styrning generellt 
inom högskolan behöver utvecklas för att möta den alltmer hårdnande konkurrensen såväl 
nationellt som internationellt. Utredningens utgångspunkt att inte ha någon a priori 
uppfattning om vad som bör förändras med åtföljande förslag om ändringar i befintliga lagar 
och förordningar utan i stället kartlägga hur ledningsfunktionerna ser ut idag för att därefter 
identifiera styrkor, svagheter och förslag till förändringar som riktar sig till lärosätena 
välkomnas. Universitetet delar utredarens grundläggande inställning om värdet av att undvika 
en ökad nationell reglering och istället värna lärosätenas möjligheter att själva besluta om sina 
ledningsfunktioner. 
 
Universitet delar betänkandets konstaterande inledningsvis att såväl finansieringssystemet för 
utbildning bör ses över som att regeringen bör vidta åtgärder för att öka basanslagets andel av 
den totala statliga forskningsfinansieringen i syfte att öka lärosätenas ekonomiska 
förutsättningar för strategisk ledning och profilering. 
 
Sammanfattning 
 
Universitetet anser sammanfattningsvis att utredningen är väl genomarbetad och ger en god 
sammanfattande bild av hur ledningsstrukturen idag ser ut vid landets samtliga lärosäten. De 
förslag till förbättringar som lämnas i utredningen känns väl genomtänkta och utgör ett bra 
underlag för fortsatta interna diskussioner om universitetets ledning och rollfördelning mm. 
Även på det sätt som betänkandet tagits fram bör berömmas. Det stora antalet lärosätesbesök, 
öppna hearingar samt en positiv inställning från utredarna till deltagande på av SUHF eller 
andra aktörers konferenser har skapat en förståelse för vikten av ett bra ledarskap inom 
högskolan samt gett värdefull insikt i hur andra lärosäten hanterar dessa frågor. 
 



För Luleå tekniska universitet är utredningen och dess slutsatser ett viktigt underlag i det 
pågående arbetet med att utveckla såväl universitetets organisation som ledarskap.  
 
Beträffande de förslag som adresseras till regeringen med önskan om ändringar i lag och 
förordning har universitetet redan kommenterat detta i remissvar på delbetänkandet vad  
avser styrelsens storlek och sammansättning samt förslag till process för nominering av 
styrelseordförande och externa ledamöter.   
 
Därutöver ställer sig universitetet positiv till förslaget till ändring i offentlighets – och 
sekretessförordningen så att sekretess även ska gälla vid rektorsrekrytering på samma sätt  
som vid rekrytering av andra myndighetschefer. 
 
 
Beredande handläggare har varit Staffan Sarbäck, universitetsdirektör 
 
Beslut har fattats av rektor Johan Sterte 


