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Överenskommelse om fördjupat samarbete och ett akademiskt 
nätverk mellan Lärosäten i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg 
och Kalmar 

Mellan Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds 
universitet, Malmö universitet (tidigare Malmö högskola) och Sveriges Lantbruksuniversitet, nedan 
kallad parterna, finns sedan 2009 en överenskommelse om fördjupat samarbete med benämningen 
Lärosäten Syd. Lärosäten Syds engelska beteckning är Universities in South Sweden. 
Linnéuniversitetet ansluter nu till samarbetet. 

Bakgrund 
Högskolorna och universiteten i södra Sverige samarbetar sedan länge inom en rad områden inom 
utbildning, forskarutbildning, forskning, administrativa funktioner och samverkan med det omgivande 
samhället. Dessa samarbeten ger ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och bättre kontakter med 
näringsliv och samhälle, både för studenter och universitet/högskolor och för det omgivande 
samhället. 

Den samhälleliga utvecklingen ställer nu nya krav på lärosätena. För att möta dessa krav samverkar 
universitet och högskolor i södra Sverige inom nätverket Lärosäten Syd. Genom denna samverkan kan 
vi tillsammans möta de ökade kraven och ta ett större samhällsansvar, bland annat genom att utbilda 
för framtiden och genom forskning och innovationer anta de utmaningar vi står inför. På detta vis gör 
Lärosäten Syd skillnad och bidrar till ännu bättre och starkare regioner.  

Tillsammans har lärosätena i Lärosäten Syd ca 71 000 heltidsstudenter, ca 15 000 antal anställda och 
ca 18 miljarder kronor tillsammans i intäkter (2019 års siffror). Detta motsvarar ca 25 % av hela 
sektorn inom dessa tre områden. Här finns studenter och medarbetare från hela världen. Forskningen 
har en omfattande bredd med många spetsar och inkluderar stora forskningsanläggningar, ett 
universitetssjukhus och flera innovationskluster där nya och etablerade företag utvecklas. Tillsammans 
skapar lärosätena en dynamisk helhet och en kunskapsmiljö för högre utbildning och forskning i södra 
Sverige.  

Lärosätena är olika: de är olika stora, bedriver olika utbildningar och forskning, besitter olika 
kompetenser och verkar i olika miljöer. Detta är en styrka som ökar möjligheterna till ett 
komplementärt förhållningssätt – det ett lärosäte saknar finns på ett annat lärosäte. Lärosätena har 
också olika profilering. Denna mångfald ska fortleva – genom lärosätenas olika profilering ges 
möjlighet att komplettera respektive lärosätes forskning och utbildning innehållsmässigt. 

Det finns också många likheter. Exempelvis bedriver flera av lärosätena lärarutbildningar, ingenjörs-
utbildningar, vårdutbildningar och utbildningar inom ekonomi. Samverkan finns sedan länge inom 
dessa och andra områden. Genom Lärosäten Syd kan den öka ytterligare. Samverkan utvecklar den 
dynamiska helhet som lärosätena tillsammans skapar i södra Sverige, på samma gång som det är till 
gagn för varje enskilt lärosäte.  

Syfte, mål och uppdrag 
Syftet med Lärosäten Syd är att samarbeta kring gemensamma frågor inom utbildning, forskning och 
samverkan. Lärosäten Syd är dessutom en samarbetspartner till regionala parter såsom regioner, 
kommuner och näringsliv.  

Lärosäten Syd huvudsakliga målsättning är att verka för gemensamma frågor i en regional, nationell 
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och internationell kontext, där lärosätena kan göra skillnad och bidra till ännu bättre och starkare 
regioner.  

Lärosäten Syd samverkar genom att: 
• Ge synergieffekter genom erfarenhetsutbyte, samarbete och en ökad gemensam planering  

– inom utbildning 
– inom forskarutbildning 
– forskning 
– inom innovation och i samverkan med det omgivande samhället och näringsliv 
– inom administration och service 

• Ge ökat inflytande och ökad genomslagskraft såväl gentemot som tillsammans med regering, 
myndigheter, regioner, kommuner och finansiärer i gemensamma frågor. 

• Underlätta för studenter, lärare och forskare att röra sig mellan lärosätena. 
• Tillsammans med civilsamhälle, kommuner och regioner bidra till en breddad rekrytering till 

högre utbildning och breddat deltagande. 
• Bidra till att föra fram vikten av bildning och bildningsbegreppet och det livslånga lärandet. 
• Påverka den långsiktiga planeringen av bostäder, kommunikationer och annan infrastruktur, i 

nära samarbete med regionala och kommunala aktörer. 
• Utgöra en akademiska del inom regionala samverkansorgan som till exempel kompetens-

plattformar och regionala innovationsorganisationer. 
• Genom en representation i Bryssel verka för de gemensamma frågorna i en internationell 

kontext. 
 

Organisation och finansiering 
Högsta koordinerande organ för Lärosäten Syd är en gruppering bestående av de ingående lärosätens 
rektorer - rektorsmötet - som har möte minst en gång per termin. Lärosätesledningarna har dessutom 
nära kontakter med varandra löpande. Dessutom organiseras ledningspersoner för utbildning och 
förvaltningschefer i var sin gruppering. 

Ordförandeskapet cirkulerar mellan medlemmarna på en period av ett år. En administrativ 
koordinatorsresurs knyts till Lärosäten Syd. 

Kommittéer, arbetsgrupper och nätverk kan inrättas permanent eller ad hoc efter beslut i någon av 
ovanstående grupperingar. 

Studentinflytandet garanteras genom delaktighet vid möten och processer. Vid rektorsmöten kan två 
studentrepresentanter, varav en från det lärosäte där mötet hålls, delta. Vid möten med 
ledningspersoner för (grund)utbildningen kan en (1) studentrepresentant per lärosäte delta. 

Parterna har kommit överens om fördelning av kostnader baserat på omsättning för administrativ 
koordinatorresurser och representation i Bryssel enligt följande: 
Lunds universitet – 53%  
Malmö universitet – 10% 
Linnéuniversitetet – 12%  
SLU – 10%  
HKr – 5%  
HH – 5%  
BTH – 5% 
 
 
I övrigt görs överenskommelser om projekt och insatser per projekt. Även bilaterala avtal kan 
förekomma. 
 
Part har rätt att säga upp denna överenskommelse och träda ur samarbetet med sex (6) månaders 
varsel. Uppsägning ska göras skriftligen och skickas till ordförande för rektorsgruppen. Utträdande 
part ansvarar för den del av kostnaderna för administrativa koordinatorresurser som belöper på parten 
för tiden fram till dess att utträde sker. 
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Parterna, exklusive Linnéuniversitetet, träffade överenskommelse första gången i Malmö 2009-10-01. 
Överenskommelsen har sedan reviderats i Alnarp 2013-05-24, i Karlshamn 2015-05-20 och i Malmö 
2018-02-28. Aktuell överenskommelse ersätter senast reviderad överenskommelse.   


