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Yttrande över ”Universitetet och omvärlden. En utredning av 

Stockholms universitets stödorganisation för kontakter med det 

omgivande samhället” 

Utredaren har på ett förtjänstfullt sätt anlagt ett brett perspektiv och definierar samverkan 

brett. Utredningen är baserad på ett stort antal intervjuer med personer i huvudsak inom 

universitetet. Områdesnämnden för naturvetenskap delar den beskrivning av den nuvarande 

situationen som utredaren ger och de huvudproblem som han identifierar. 

Samverkansfrågorna är oerhört viktiga för universitetet och de måste hanteras genom ett nära, 

gott och förtroendefullt samarbete mellan ansvariga förvaltningsavdelningar och 

kärnverksamheten. Det är nämndens uppfattning att ett sådant samarbete inte föreligger idag 

och att förutsättningar för det måste skapas.  

 

Områdesnämnden stöder förslaget om inrättande av en ny förvaltningsavdelning, i 

utredningen kallad Samverkansavdelningen, som har huvudansvaret för förvaltningsstödet för 

samverkan. Nämnden stöder vidare utredarens förslag om vilka enheter som ska ingå i denna 

avdelning. Nämnden ser det som mycket angeläget att föra ihop de olika delarna som arbetar 

med samverkan till en ny stark avdelning och att denna avdelning och kärnverksamheten 

utvecklar ett gott samarbete. Samverkansavdelningen måste erbjuda ett gott stöd till 

kärnverksamheten inom alla de områden som samverkan omfattar. 

 

Nämnden delar i huvudsak utredarens argumentering för ovanstående och väljer att här inte 

upprepa, eller ytterligare utveckla, dessa argument.  

 

Nämnden anser att en fungerande alumnverksamhet är av mycket stor betydelse för 

universitetet och att det centrala stöd som har utvecklats inom EXK är värdefullt och ska 

placeras inom den nya samverkansavdelningen. Så tolkar nämnden också förslaget men 

noterar samtidigt att utredningen är något otydlig på denna punkt. I schemat i Fig 7 finns tex 

alumnverksamheten inte med. 

 

Nämnden stöder inte utredarens förslag om att en särskild förvaltningsavdelning ska bildas för 

uppdragsutbildning. Däremot instämmer nämnden i att denna verksamhet egentligen inte hör 

hemma i samverkansavdelningen. Uppdragsutbildningen vid EXK är idag inriktad enbart mot 

skolväsendet, annan uppdragsutbildning sköts av enskilda institutioner. Nämnden ser inte 

framför sig en expansion av den centrala uppdragsutbildningen och dagens centrala 

uppdragsutbildning är för liten och för specialiserad för att motivera en egen avdelning. Det 

framhålls av MND att enheten för uppdragsutbildning inom EXK idag fungerar mycket bra 
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och att det är viktigt att det även i framtiden finns en enda ingång till denna verksamhet vid 

Stockholms universitet. Nämnden föreslår att det utreds vidare var uppdragsutbildningen ska 

placeras. En möjlighet skulle kunna vara att ett mindre kanslistöd för den läggs på 

områdeskansliet för HS-området och de operativa delarna läggs på någon eller några 

institutioner som utbildar de lärare som det här rör sig om.  

 

Nämnden stöder inte förslaget att flytta konstsamlingarna till samverkansavdelningen, 

möjligen kan det övervägas att flytta ansvaret för dem. 

 

Yttrandet har behandlats vid områdesnämndens sammanträde 2014-03-26. 
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