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Stöd till Södertörns högskola
Ärendet
Stockholms läns landsting har under en följd av år avsatt betydande resurser
för att stärka utvecklingen i de södra regiondelarna. Bl.a. ger landstinget ett
årligt ekonomiskt stöd till Södertörns högskola, som för närvarande uppgår
till 20 miljoner kr. En annan viktig satsning på Södertörn har varit
etableringen av Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa, CTMH. CTMH
startades år 2003 av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska
Institutet och Stockholms läns landsting.
Mot bakgrund av den speciella kompetensprofil som Södertörns högskola
under sina drygt tio år byggt upp och som väl passar in i den satsning som
görs inom ramen för CTMH föreslås nu att även Södertörns högskola skall
ingå som part i CTMH. Förutsättningen är dock att högskolan, i likhet med
övriga intressenter, ger ett årligt bidrag till CTMH. Med hänsyn till den
mycket ansträngda ekonomi som högskolan har föreslås därför att, för
2007/08, landstingsstyrelsen beviljar Södertörns högskola ett bidrag om två
miljoner kr att användas för engagemanget i CTMH. Finansiering föreslås
ske genom att ianspråkta motsvarande medel ur landstingsstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter. Från år 2009 och framåt föreslås att frågan om
finansiering hanteras inom ramen för den sedvanliga budgetprocessen.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

för år 2007/08 bevilja Södertörns högskola ett bidrag om två miljoner
kronor att användas för högskolans engagemang i Centrum för Teknik
Medicin och Hälsa. Finansiering föreslås ske genom att ianspråkta
motsvarande medel ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter. Från år 2009 och framåt föreslås att frågan om finansiering
hanteras inom ramen för den sedvanliga budgetprocessen.

Bakgrund
Stockholms läns landsting har sedan länge haft ett engagemang för
utvecklingen i de södra regiondelarna. Detta startade i princip redan i och
med byggandet av Huddinge sjukhus som universitetssjukhus år 1972. Allt
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sedan dess har olika satsningar gjort för att stärka de södra regiondelarna.
Bildandet av Novums forskningspark och Novumstiftelserna är uttryck för
dessa satsningar liksom stödet till Södertörns högskola.
Södertörns högskola inrättades 1995 och tillkom främst i syfte att tillföra de
södra regiondelarna fler högskoleplatser och forskning. Intentionen var från
början att högskolan skulle utvecklas till ett nytt universitet. Med anledning
av detta garanterades högskolan forskningsresurser genom ombildandet av
en av löntagarfonderna till Östersjöstiftelsen som skulle ge högskolan
forskningsmedel.
Södertörns högskola har sedan starten kraftigt betonat forskningens
betydelse för grundutbildningens kvalitet och kunskapsutveckling. Det har
bland annat inneburit en medveten prioritering att anställa lärare med
doktorsexamen. Under år 2006 uppgick antalet disputerade lärare till 59
procent, vilket är i paritet med de största lärosätena som Lund, Uppsala och
Stockholms universitet. Under våren 2006 uppdaterade högskolan också sin
universitetsansökan. Under 2006 beslöt högskolan att koncentrera all
verksamhet till centrala campus i Flemingsberg. Beslutet togs för att stärka
den akademiska miljön på högskolan och för att koncentrera resurserna till
ett campus. Högskolan fortsätter vidare sitt arbete med att skapa en miljö
som stimulerar den mångvetenskapliga verksamheten samtidigt som man
effektivt utnyttjar lokalerna i Flemingsberg.
Som beskrivits ovan har Stockholms läns landsting under en följd av år
avsatt resurser för att stärka utvecklingen i de södra regiondelarna och
landstingets årliga ekonomiska stöd till Södertörns högskola uppgår för
närvarande till 20 miljoner kr.
En annan viktig satsning på Södertörn har varit etableringen av Centrum för
Teknik, Medicin och Hälsa, CTMH. Motivet för att etablera CTMH var
bl.a. att den ökande komplexiteten i samhället ställer ökande krav på mer
gränsöverskridande samarbete och tvärvetenskaplig samverkan. Mot denna
bakgrund startade Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska
Institutet och Stockholms läns landsting år 2003 CTMH. Organisatoriskt
tillhör CTMH Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH och är lokaliserad till
Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Huddinge.
Mål för CTMH är att identifiera och initiera forskning, utbildning samt
industriella samarbeten för utveckling och effektivisering av kliniska
tillämpningar och processer inom hälsovården.
I syfte att ytterligare bredda och stärka CTMH har vid ett flertal tillfällen
tidigare diskuterats att Södertörns högskola bör ingå i samarbetet inom
ramen för CTMH. Mot bakgrund av den speciella kompetensprofil som
högskolan under sina drygt tio år byggt upp, främst inom det
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mångvetenskapliga området samt de naturvetenskapliga ämnena, föreslås nu
att Södertörns högskola skall ingå som part i CTMH. Förutsättningen för
detta är att högskolan, i likhet med övriga intressenter, ger ett årligt bidrag
till CTMH. För år 2007/08 föreslås därför att landstingsstyrelsen beviljar
Södertörns högskola ett bidrag om två miljoner kronor att användas för
högskolans engagemang i Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa.
Finansiering föreslås ske genom att ianspråkta motsvarande medel ur
landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Från år 2009 och framåt
föreslås att frågan om finansiering hanteras inom ramen för den sedvanliga
budgetprocessen.
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