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Sammanfattning SOU 199165
Sammanfattning

lkapitelförstudiestödennuvarandeDe vuxna

studiestödenreguljäraför debestämmelernabeskrivskapitel ll
för Dessa årvuxna.

studiemedel-
vuxenstudiestödsärskilt-
vuxenstudiestöd för arbetslösasärskilt-

utbildningsarvode-
korttidsstudiestöd-
internatbidrag-

grundutbildningarvissatimersättning vid-
itill deltagareutbildningsbidragförredovisas reglernaVidare

sjukförmåner underkanarbetsmarknadsutbildning, ut-utgessom
några stöd.former indirektbildning samt av

2kapitelnuvarandedeErfarenheter systemenav

studierför längreStöden

förändring-viktigastereformerades l989. DeSzudiemedelssystemet
totalnivå bidraget öka-höjdes, ochstudiemedlens attattvararna

vik-från totalbeloppet. En30till5 närade procentprocent avca
också till basbelop-bidragsdelenknytningenförändringtig avvar

sättprisförändringarnaföljer därigenomBidraget sammapet.
Ãterbetalningsvillkoren helt.Deförändradestotalbeloppet.som

förförbättringarväsentligainneburitharreglerna gruppennya
vuxenutbildning.traditionellstuderande i

inkomst över-för den harStudiemedlen reduceras somensom
år. hälftenmedminskasStödet52 300 kr. underf.n.stiger ett av

proportionelltReduktionen görsöverskjutande inkomsten.den
håll höjninglån. Från flera har krav ställtsbidrag och om enmot

bör slo-inkomstprövningenalternativtinkomstgränserna, attav
måstenuvarande reglernadeFinvux konstaterar att ansespas.

liberala.som

ll



Det särskilda vuxenstudiestödet svux till delatt SOU 1991stor 65avser
inkomstbortfalltäcka vid studier. Stödet likaär totalt Sammanfattningstort som

utbildningsbidraget i arbetsmarknadsutbildningen, bidragsde-men
len utgör 65 beloppet i utbildningsbidrag. Bidraget ef-procent av

lånedelenskatt tillsammans med utbildningsbidra-ter motsvarar
efter skatt.get

Resurserna för vuxenstudiestöd är begränsade. Därför görs ett
urval bland dem söker stöd. Företräde har de bedömssom som
ha störst behov utbildning och Studierstöd. grundskoleni-av
vå prioriteras. Bristen har gjort vuxenutbildnings-attresurser

måstenämnderna, handlägger ansökningarna, administrerasom
ifrågasättasantal avslagsärenden. Detta har kommitett stort att

svårt nåalltmer. Det är dessutom enhetlig praxis i landetatt en
när det gäller tillämpningen urvalsreglerna. inteDe kanav som
få hänvisas normalt till studiemedel.svux

Tabellerna i avsnitt 2.9 och i bilaga 5 belyser hur den ekono-
övergångmiska frånsituationen förändras vid förvärvsarbete till
förhållandenastudier. De faktiska ekonomiska beror inte bara

ocksåstudiestödet skatter, bostadsbidrag Möjlighe-utan m.m.
bibehållaär standard under studier vidterna stora att samma som

förvärvsarbete låne-och öka de disponiblat.o.m. resurserna, om
möjligheterna utnyttjas. För den inte tillhör arbetslöshets-som en
kassa är det emellertid bättre söka studiemedel än ansökaatt att

Bidraget i för icke A-kassemedlem är nämligenom svux. svux en
såhälften för A- kassemedlem i lägsta dagpenning-stort som en

någotklass. Efter skatt blir bidraget mindre än det icke skattebe-
lagda bidraget i studiemedelssystemet.

återbetalning studielånDe reglerna lån-innebärnya attom av
lånetbetalar upplå-ränta med 70tagaren procent statensav

Återbetalningningsränta. skall ske med fyra denprocent av sam-
manräknade inkomsten enligt taxering.senaste

Syftet med bidragshöjningen i studiemedelssystemet bl.a.var
minska skuldbördan. Genom totalbeloppet samtidigt höj-att att

lånedelendes, är emellertid iäven det Kritikenstor systemet.nya
återbetalningsvillkoren.har växt skuldsättningen ochmot Räntan

har dessutom ökat i och med skatteomläggningen och underär
Även8,31991 erhållit lånför den i vuxenstudie-procent. som

stödssystemet kan skuldsättningen bli betydande.
Återbetalningen påverkas framförallt räntan och löneut-av

vecklingen låntagaren.för lånden enskilde Den haft för tresom
års studier kommer i återbetalanormala inkomstlägen kunnaatt

år.skulden under period 20 till 30 För den börjar stu-en som
års ålderdierna vid 35 eller finns det emellertid betydandesenare

risk för återbetaldskulden inte års ål-kommer till 65att att vara
der, när resterande belopp enligt reglerna skall avskrivas. För den

studielånutnyttjat bådeför studier grundskolegymnasie-som
skolenivå föroch högskolestudier kan skuldbördan bli mycket

även hänsyn lånetmed till halva förstor, de gymnasialatagen att
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sådana medbli aktuelltfall kan det 1991 65SOUkan avskrivas. lstudierna av-
på-studiernai synnerhet Sammanfattningbelopp,med ganskaskrivning stora om

års ålder.30efterbörjats
1984.infördessvuxaför arbetslösavuxenstudiestödSärskilt

råddedå minskaarbetslöshetssituationi denSyftet att somvar
åtgärder. ärResursernaarbetsmarknadspolitiskatrycket av

199192. Skillnaden mellanomfattning, milj. kr. under75mindre
det inte görsgällerdetfrämst näroch är att, svuxa,svuxsvuxa

såStödet beviljas längenågot sökande.bland deurval pengarna
anmäldfyller villkoren,räcker till dem t.ex. att som ar-varasom

CSN i översynsrap-arbetsförmedlingen. harvidbetssökande en
främstKritiken gälleravskaffas.stödet bör1989 föreslagit attport

arbetslöshet behö-i perioderOm detregelverken.parallellade av
åtgärder, utökningdet skesärskilda börinsättas avgenom enver

vuxenstudiestödet.särskildaför detresurserna
vid destuderandebeviljas tillvuxenstudiestöd kanSärskilt yr-

linjerna. Dede s.k. YTH-linjerna vid högskolan,kestekniska stu-
garanteradeprincip1975 varit iända sedanderande har starten

varitTill rekryterasvuxenstudiestöd. YTH somatt personer
år erfarenheterspeciellaflera harförvärvslivet i ochiute som

område utbildningen.från inriktningendet mot avsom svarar
UHÃfrån haft be-studiestödetvisatharFlera storattrapporter

två till-vidCSN,utbildningen.rekryteringen tilltydelse för som
betydelse, har stö-stödetsutvärderingfällen gjort ansett atten av

sådan i fa-utbildningen ärkan bortdet knappast tas utan att som
ra.

utbild-yrkeslärarutbildningar lämnasstuderande vid vissaTill
må-10 363 kr.199192 ärningsarvode. Arvodet, under persom

delvisantagningför ärVillkorensin helhet bidrag.nad iär ett
till YTH.för antagningdesamma som

utbildnings-med tillförenad rättArbetsmarknadszttbildrzing är
från arbetslöshets-ersättningenBidraget likabidrag; är stort som

alltså hög-tidigare inkomsten. Dettill denrelateradkassan och är
månad lägstaoch detl2 000 krf.n.bidraget näraär casta per

också tillmånad. kan lämnaslägsta beloppetDet7200 kr. per
s.k.någon denarbetslöshetskassa. Utöverinte tillhörden som

merkostnader iförbidrag betalassärskiltdagpenningen kan ut
förlagd tillutbildningen ärnärutbildningen,samband med t ex

än hemorten.ortannan
arbets-till den ärbeviljasArbetsmarknadsutbildning kan som

också vissamöjligt iDetbli arbetslös. ärriskerareller attlös att
inte ärarbetsmarknadsutbildning tillbeviljafall ar-sompersoner

frågadå regelårbli Detarbetslösa.eller riskerarbetslösa att som
arbetsmark-ideltagareutbildning. allaAvs.k. upphandladom

kur-i upphandladel98990 gick 77nadsutbildning under procent
utbildning.i reguljär23 fannsmedan procentser,

såutformade dearbetsmarknadsutbildning ärför attReglerna
någon enhet-följerDäravvisst handlingsutrymme.skall attettge



nås.lig regeltillämpning inte kan Sysselsättningsläget i regionen är SOU 1991 65
naturligtvis viktig faktor i sammanhanget. När det gäller be- Sammanfattningen
dömningen löper risk bli arbetslös, och vilkaattav vem som an-
ställda kan ha ställning arbetsmarknaden,som anses en svag
kan det finnas variationer mellan arbetsförmedlingarna. Den nu-
varande höga arbetslösheten har medfört skärpt tillämpningen

många håll. Under andra perioder har det funnits förutrymme
inställning.generösen mer

För den varit sjukskriven under tid skall försäkrings-som en
något åtgärdkassan undersöka bör vidtas gör sjuk-attom som

domstiden någonkan förkortas eller form rehabiliteringom av
kan häva arbetsförmågan.nedsättningen När rehabilitering iav
form utbildning är aktuell kan s.k. 38- eller öc5-sjukpenningav

frånSjukpenning under utbildning börjanutges. avsedd förvar
kortare rehabiliteringsperioder, utvecklingen har ochmen mer

gått stöd för hela grundutbildningar.mot attmer ge
Finvux har i samarbete med RFV försäkringskassornaoch

gjort urvalsundersökning bland de underen septem-personer som
ber 1990 hade 38- eller 65-sjukpenning. Undersökningen visade

för hälften fallen rehabiliteringen i formatt utbildning,av var av
varvid 42 gällde reguljär utbildning och 8procent arbets-procent

Påmarknadsutbildning. grundval undersökningsresultaten kanav
beräkna sjukpenning för studier i reguljär utbildningattman un-

år uppgårder till 230 milj.kr.ett ca
Kritik utvecklingen bådepraxis framförtsharmot RFVav av

framhålleroch RRV. uppståMan orättvisor kan mellan olikaatt
studerande när det gäller studiefinansieringen.grupper

Uppsökande verksamhet och studiestöd för kortare studier

Korttidsstudiestöd är timbaserat studiestöd beviljas till del-ett som
i vissa studiecirklar och vissa korta kurser vid folkhögsko-tagare

lor. Beloppet 199192är under 65 kr. för varje timme in-som
uppstårkomstbortfall deltagande i utbildningen. Denp.g.a. av

deltar i kort kurs vid folkhögskola kan internatbidrag,som en
f.n. 290 kr. dygn, ersättning för merkostnader i sambandper som
med utbildningen.

Stöden kan sökas kollektivt fackliga organisationer ellerav av
enskild De kollektivt beviljade stöden dominerar. Aven person.

framgåravsnitt 2.7 90 l90 milj.kr. 198990 beta-att procent av ca
lats till fackliga organisationer.ut

påBidrag för uppsökande verksamhet arbetsplatser kan sökas
fackliga organisationer och vissa näringslivsorganisationer. Un-av

der 199192 finns sådana55 milj.kr anvisade för bidrag. Syftet
med verksamheten är rekrytera till studier de i arbets-att grupper
livet har svårabristfällig utbildning arbetsförhållanden.ochsom
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både förbidragorganisationerna SOU 1991 65fackligaSom regel söker de
förkorttidsstudiestödinternatbidrag Sammanfattningochverksamhetuppsökande

utbild-ideltamed kommerräknarde medlemmar attsom man
sig tillvändertill projekt därskallFöreträdening. perso-manges

arbetsförhållanden.besvärligautbildning ochbristfälligmedner
svårt vuxenutbildningsnämn-förvisat sigemellertidDet har vara

förutsättningarnahaft de bästavilka projektderna avgöraatt som
beviljat flertaletdärförnå Som regel harkortutbildade.att man

organisationernabelopp vadtill mindre änansökningar, ettmen
ansökt om.

institutionenStaffangenomförde Larsson,1990höstenUnder
för Fin-Linköpinguniversitetet ipsykologi vidpedagogikför och

uppsökandeförprojekt där bidragstudie 36räkning en avvux
hadekorttidsstudiestödinternatbidragmedel förochverksamhet

tilluppsökarna oftast är knutnavisarbeviljats. Larsson att en
områdegeografisktomfattafacklig avdelning, kan stortettsom
uppsö-många närhet mellanGrundtankenarbetsplatser.med om

väljerSom regeldärmed.anställda rubbas utkare och attman
ofta be-Kursutbudetarbetsplats. ärtill alla medlemmar en

ingår organisationensiantal kursertill eget ut-gränsat ett som
fackligai detmånga rekryteringen deluppsökare ärbud. För en

verksam-för dennainstrumentarbetet och kurserna ettses som
het.

jämfö-Somlångsiktig alla projekt.istrategi saknas nästanEn
däri Norrbotten,ABF-skolanden s.k.beskriverrelse Larsson

till basämnesut-studieovanarekryterainriktat sighelt attman
övergångingått mellanskapabildning. uppläggningen harl att en

långa studier.korta och
del fall kun-projekten. li de olikaStudieintresset varierade en
fallandrasöktes lallade rekrytera nästan stu-varupp.somman

lågt. inte vill delta ärtillskäldieintresset Ett avgörande att man
lågt. bortfall inkomstVarjeförkorttidsstudiestödetatt avanses

oacceptabelt.upplevs som
bevil-enskilda harinternatbidrag sökts mestpersoneravsom

Bi-i olika samhällsämnen.kurserjats för ledarutbildningar och
icke arbetstagare.beviljas tillävenkandraget

lnternatbi-åldergräns till finns inte.Någon för stödrättövre
deltagit i kor-till pensionärerbeviljasdärför kunnatdrag har som

förl987 inomSedan harfolkhögskolor.vidkurser enramenta
handikapporganisationernapensionärs- ochförsöksverksamhet

läm-CSN ikollektivt. harinternatbidragsöka rapportkunnat en
visarverksamheten. Manhittillsvarandedenresultatvissanat av

för organisa-utbetalda stöden använtsdel debl.a. storatt aven
organisa-funktionsutbildningnar. Nämndenochtions- attanser

tillgodosesutbildningsbehov börgivetvis angelägna,tionernas,
vuxenstudiestödssystemet.änsättannat genom
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Rekryteringen till studier SOU 1991 65
Sammanfattning

Flera utredningar har visat studiemedlen och vuxenstudies-att att
töden haft betydelse för möjligheter skaffa sigstor att ut-vuxnas
bildning. Studiestödens existens har eller mindre varit för-mer en
utsättning för expansionen inom vuxenutbildningen. När det gäl-

nåler kortutbildade har svux-stödet fyllt särskildatt vuxna en
funktion det i utsträckning har till denatt stor styrtsgenom grup-
pen.

ocksål flera svårigheternapekas emellertidrapporter att
nå de i utbildningshänseende sämst ställda. Tendensen detär att

de försprång.är redan välutbildade ökar sittsom
När studiestödens rekryterande effekt diskuteras det främstär

nivåstödens skuldsättningenoch Som börnämntstassom upp.
stödnivånemellertid i allmänhet inte hindrande för rekryte-vara

ringen. Undantag bör dock förgöras korttidsstudiestödet. Det
täcker oftast inte förlusten arbetsinkomst, vilket säkerligen ärav

svårigheternabidragande tillorsak rekrytera kortutbildadeatten
till studier.

Skuldsättningen måsteär problem tillmätas bety-ett annat som
delse.

En effekt studiestödsreglerna för deltidsstuderande är attav
många studerande i komvux läser fler ämnen än de behöver för

komma i heltidsomfattning och stöd för heltidsstudier.att upp

splittradeDet studiestödet

årAntalet heltidsstuderande, 20 eller äldre, i gymnasieskolan,
komvux folkhögskolanoch 198990 ungefär 100 000. Av dessavar
finansierade omkring 41 000 studierna med studiemedel, ca
19000 hade och och 000nära 17 hade utbildningsbi-svux svuxa
drag. Dessutom kan enligt Finvux undersökning sjuk-antalet med
förmåner skattas till drygt 2 000 Ungefär femtepersoner. var per-

finansierade alltsåstudierna Studiem-edlensätt. ärannatson
det största vuxenstudiestödet.

Det betydandeär skillnader i materiellt hänseende mellan de
olika stödformerna. Att de studerande i skolorna sinsemellanute
diskuterar orsakerna till de har olika studiestöd därföräratt na-
turligt. 1 praktiskt alla kontakter Finvux haft medtaget som myn-
digheter, organisationer och studerande har pekat detman oac-

dåiceptabla stöden skiljer sig detta inte sakligtär motiverat.att
En nackdel med delvis parallella är den enskilde in-system att
alltid kan orientera sig de möjligheter till finns.stödte om som

Vilket stöd beviljas kan delvis beroende den enskildessom vara av
kunskaper. Slumpen kan komma bli avgörande.att

Finvux har genomfört särskild studie de nuvarande ad-en av
ministrativa rutinerna för beviljning och utbetalning reguljärtav
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sjukförmåner utbildning.underutbildningsbidrag och SOU 1991 65studiestöd,
informationenskildes möjligheter SammanfattningdenStudien visar attatt va-

till.vänder sig Deorganisation hanberoende vilkenrierar stu-
små möjligheter tillmyndigheterna har mycketdiesociala person-

försäkrings-rådgivning ochjämfört med arbetsförmedlingenlig
både studieme-sökerförekommerkassan. Det att personerex.

finan-haför säkerutbildningsbidragdel, och attatt varasvux
måstesieringsfrågan avräk-beviljningarVid dubblaordnad. ett

tillämpas.ningsförfarande
givetvisstudiestödet ärmed det splittradenackdelEn annan

kostnadskrävande. ADB-administrationen omständlig ochäratt
underhålla.ochkomplicerade dyraär attsystemen

studiestödet.Vuxenutbildningen och
kapitel 3övervägandenPrincipiella

sammanfattning deinledningsvis kort3 lämnasI kapitel aven
och folkbild-vuxenutbildningenförändringarna inomkommande

propositionernaanledningriksdagens beslut itill följdningen av
principiellaföljer Finvux19909185. Därefter19909l82 och

överväganden.

kompetensutvecklingBehov av

samhällsutvecklingenförstrategiska betydelseVuxenutbildningens
inläggochhandlingsprogramallmänt erkänd. lär rapporter, av

Teknikutvecklingen,för framtiden.olika diskuteras behovenslag
till EG; al-närmandetomdaningen arbetslivet,den strukturella av

målsättningen allaförutsättningar, liksomdessa ändrade att
samhälls-i och inflytande överskall bli delaktigamedborgarna

arbetslöshettider medutvecklingen föder behov. l accentue-nya
ifrågabådearbetskraftenkraven vidareutbildning om enavras

många grundutbild-fall förstärktividgad yrkeskompetens och en
ning.

inomf.n.kompetensutveckling utredsBehoven en ar-avav
tillsatt utredning kompetensut-betsmarknadsdepartementet om

dir.l99025.arbetslivetveckling i

rollStudiestödets

förverkligatillskall bidrastudiestödet är detsyfte medEtt attatt
alltsåmålen. Studiestödetutbildningspolitiska börde ettses som

påverka rekry-förmedel vid sidan andra insatserverksamt attav
tillström-önskar ökautbildning. Om statsmakternatillteringen

någon särskiltutbildningar ellerperiod till vissaningen under
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stödja viss är det naturligt använda ekonomisk sti-grupper att SOU 1991 65en
mulans. lnom för differentierat och flexibelt studiestödettramen Sammanfattning

sådana åtgärderkan utifrånvidtas samlad utbildnings-en syn
behoven inom olika sektorer.

Studiestödens huvuduppgift är undanröja ekonomiskaatt stu-
diehinder. insatserna för vuxenutbildningen, med bl.a. syftet att
minska utbildningsklyftorna måstei samhället, därför kombineras
med förbättrade finansieringsmöjligheter för resultat.att avsettge

Arbetslinjen utbildningslinjen-

Någon strikt uppdelning vad är arbetsmarknads- respekti-av som
utbildningspolitik knappastär möjlig göra. Man kan hävdave att

någonall utbildning i mening är arbetslivsorienterad.att Erfaren-
ocksåheterna visar de söker studiemedel eller särskiltatt som

vuxenstudiestöd oftast gör det arbetsmarknadsskäl.av

förmånligareEtt studiestöd

Utgångspunkten för studiestödet bör den enskildes situationvara
och behov utbildning.av

De nuvarande för vuxenstudiestöd otillräckliga.ärresurserna
Konsekvenserna skuldsättning vid omfattande studier harav mer
redan beskrivits.

Huvudlinjen i Finvux tillhandhållaär samhället skallatt ett
förmånligare studiestöd än studiemedel för studier grund-
skole- gymnasieskolenivån.och l det bör inte rättensystemetnya
till stöd beroende särskilt Den studerandeavsattavara av resurser.
skall aldrig behöva hänvisas till studiemedel bristandep.g.a. resur-
ser.

Stödet för deltidsstudier, i komvux, bör kunna bättre iänt ex
nuläget till den faktiska studieomfattningen.avpassas

Även studiestödet för kortare studier bör förbättras.

Samordning

De nuvarande materiella skillnaderna mellan olika stödformer
inte ifrågaalltid skillnadermotsvaras behov utbildningav om av

och efterfrågarstöd hos dem stöd. De olika regelverken ärsom
svåröverskådliga, vilket innebär svårtden enskilde kan haatt att

tillräcklig information. Myndigheterna administrerar sina olika
någraregelverk större möjligheter bedöma effekternautan att av
förhållandeverksamheten i områdena.till de andra

finnsDet behov samlad studiefinansieringenav en mer syn
för Samverkan mellan skola, arbetsförmedling, organisa-vuxna.
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Utgångspunkten 1991 65SOUstärkas.studiestödsmyndigheter börtioner och
stöd Sammanfattningoavsettskall kunnastuderandedenbör sammaattvara

sig till.vänderhanvilken instans
Även förenklaviktigtsynvinkel detadministrativ är att sys-ur

uppnå be-kunnavuxenstudiestöd börsamordnatl manetttemen.
rationaliseringsvinster.tydande

utbildning.eftergymnasialistuderandeinteFörslagen avser
studiestödsamlatistudiemedlenFrågan inordnande ettett avom

studie-reformeradenyligendetUtvärderingenövervâgts.har av
direk-nyligen iCSN haremellertid avvaktas.börmedelssystemet
fått ibudgetperiodenkommandedenfrån införregeringentiv

sådan utvärdering.görauppdrag att en

överväganden 4kapitelförslagoch

studierlängrestödet förVuxenstudiestöd -

nuvarandedetvuxenstudiestödet och ut-särskildanuvarandeDet
föreslåsarbetsmarknadsutbildningenibildningsbidraget samman-

vuxenstudiestöd.benämnsstudiestöd,föras till ett som
ingåföreslåsstödetl

studiebidragett-
studiebidragförhöjt samtett-

studielån-
studiebidraget. DetförhöjdadetUtbildningsbidraget ersätts av

ochstudiebidragvuxenstudiestödet ersättssärskildanuvarande av
iförändringaringa ettstudielån. sker störreMateriellt utomsett

arbetslös-imedlemmarinte ärgälleravseende. Det sompersoner
skallstudiebidragetföreslås förbättringendessa atthetskassa. För

tilloch har råttA-kassatillhörför denlika stort ensomsomvara
miniminivån i stödet.

istuderandetilllämnasskall kunnastudiebidragetförhöjdaDet
samhällskunskapochmatematikengelska,svenska,basämnen

ochförnivå skolori komvux,grundläggande statens vuxna
iocharbetsmarknadsutbildningitill deltagarefolkhögskolor samt

åtgärder.arbetsmarknadspolitiskavissa andramedsamband
andrastudier ilån förbeviljasskall kunnaochstudiebidrag

studiernivå förgrundläggande samtbasämnenänämnen
läroanstalter.andranivå folkhögskolor ochi komvux,gymnasial

utbildningeftergymnsialochhögskoloriStuderande annan
utbildningarVissastudiemedelssystemet.ikvarkommer att vara

eftergymnasialräknas ut-ävenkommerfolkhögskolor attvid som
delliksommediautbildningar,musik ochvissabildning, ent.ex.

påbyggnadsutbildningen i komvux.utbildningar i den nya
i högsko-yrkeslärarlinjernaYTH-linjerna ochvidStuderande

Vuxen-studiefinansieringsmöjligheter.särskildaredanharlan nu
föreslås beviljaslån kunnaochstudiebidragi formstudiestöd av
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iäven fortsättningen till studerande vid YTH-Iinjerna. För de SOU 1991stu- 65
derande föreslåsvid yrkeslärarlinjerna stödet i form utbild- Sammanfattningav
ningsarvode lånersättas med studiebidrag och i det vuxenstu-nya
diestödet, vårdlärarlinjerna.detnär gäller studerande vidutom

föreslåsDessa tillrätt studiemedel. Anledningen tillsenare
åtskillnaddenna är de särskilda behörighetskraven för antagning.

vårdlärarlinjenFör två årsär kravet minst yrkesverksamhet, me-
dan kravet för de övriga linjerna är, försätt YTH,samma som

årsminst fyra yrkesverksamhet området.inom det aktuella
De kommande förändringarna inom komvux kommer ökaatt

möjligheterna för den studerande lägga individuelltatt ettupp
studieprogram. Studierna skall inte behöva bli omfattande änmer
vad han eller hon sig ha behov såStudiestödet böranser av. vara
utformat sådandet stimulerar föreslåsutveckling.att Regleren
införas innebär studiestödsbeloppet för deltidsstude-attsom en
rande till den faktiska studieomfattningen.avpassas

Den avsevärda förbättringen stödet för grundläggande ut-av
bildning bör medföra så-motiv i regel saknas för erbjudaatt att
dan utbildning i form arbetsmarknadsutbildning. Genom för-av
bättringen nivånstödet för den gymnasiala bör det bli möjligtav

tillämpa jämförelsevis striktatt praxis när det gäller bedö-en att
behovet arbetsmarknadsutbildning för inte ärma av personer som

arbetslösa. Den ökade ståndsamverkan förutsätts komma tillsom
mellan AMS, CSN nivåoch RFV lokalregional bör kun-samt

bidra till enhetlig tillämpning reglerna.na en mer av
Till deltagare i arbetsmarknadsutbildning kan i nuläget särskilt

bidrag beviljas för merkostnader i samband med utbildningen.
Dessa möjligheter bör finnas kvar. En översyn reglerna ochav ru-
tinerna bör emellertid göras.

Det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa bör avskaffas.
Med de föreslagna reglerna fyller ingenstödet funktion.

Barntillüggct i det nuvarande svux-stödet bör i likhet med vad
skett inom studiemedelssystemet avskaffas.som

Timersättning stödet vid korta studier-

Det nuvarande korttidsstudiestödet och timersättningen vid vissa
vuxenutbildningar föreslås sammanföras till studiestöd be-ett som
nämns timersättning.

Timersättning föreslås i första hand lämnas till studerande sfii
och sårvux till den deltar i basämnesutbildningsamt sven-som
ska, engelska, matematik och samhällskunskap grundskoleni-
vå i studiecirkel, Likasåeller i komvux. skall ersättning kunnaen
lämnas till deltagare i cirklar kurseroch är avsedda att ut-som

Ävenveckla handikappades färdigheter. för deltagande i fördjup-
ningskurs heltid vid folkhögskola bör timersättningt ex en
kunna beviljas. dåSom villkor bör ställas den studerande dess-att
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studier i äm-motsvarande 1991 65SOUcirkelstudier ellerbedrivitharförinnan
alltså i SammanfattningdelskallFördjupningsstudierna ett merenses somnet.

studieprogram.omfattande
föreslåstimersättningtillhand rättandra böriStudier gesom

gymnsialmatematikochengelskastudiecirklar i svenska,vara
årskurs gymnasi-l-2 inivå motsvarandestudier i basämnensamt

Även kom-kunnastudier bördessavuxenutbildning i komvux.
förskolorfolkhögskola,vidfördjupningskursbineras med statens

i komvux.ellervuxna
garanteradebör liksomsfi och atti särvuxDeltagare nu vara

i cir-för deltagareprincip gällaibörersättning. Detsamma
grundskolenivå. Tillgängligai basämnenklarkurser resurserna

Äterståendealltså för dessaavsättasi första handbör grupper.
hand kan kommai andrabeviljas till demmedel sedankan som

cirklarkurser.ifråga, gymnasialaitill deltagaredvs.
nämndadefolkhögskolor änvidkurserandra kortaFör ovan

fortsättningen.beviljas itlmersätmingintebör
kortutbildaderekryteratimersättningen ärHuvudsyftet med att

bör al-till stödformella rättenutbildning. Denöverbryggandetill
utbildning ha. Dock börtvå års gymnasialtidigarehögstmed

för handi-cirklarkursersfii ochstuderandeförundantag gälla
betydelse.saknautbildningsbakgrund börkappade, där

inkomst,utgå förlorararbetstagaretillStödet skall kunna som
arbetsmarknads-från eller kontantarbetslöshetskassaersättning

år 64högsteller äldre20årstudierna. Denstöd mensomp.g.a.
år stöd.skall kunna

föreslås timersätt-schablonbeloppetnuvarandeför detIstället
inkomstbort-hela detbeloppmedning lämnas motett svararsom

föruppstår skall kunna lämnasStödstudierna.fall p.g.a.som
förår tilloch sammanlagtunder240 timmarhögst ett personen

Utbetalningin.sfi skall inte räknasiTimmar480 timmar.högst
föreslås månadsvis.ske

ocksåföreslås timersättningenförinriktningDen avsessom
skallinternatbidraginnebärinternatbidraget. Detförgälla att

i kom-SSV ellersådana folkhögskolor,utgå vidkurserförkunna
cirkelstudier i ba-fördjupningfortsättning ochär avensomvux

Även börhandikappkurserstudier.motsvarandeeller gesämnen
antal da-detochstorlekgäller beloppetsdetbidrag. Närtillrätt

föreslås ändring.ingenbeviljas förkanstödetgar
sökasskallför studier i basämnenTimersättninginternatbidrag

via denstudiertillrekryterasdeenskilda även ompersonerav
beviljade ochkollektivtMotivet förverksamheten.uppsökande

förslåsansökningsförfarandeoch dettastöd bortfaller,fördelade
handikapporganisatio-ochgäller pensionärs-Detsammaupphöra.

nerna.
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frågorSärskilda SOU 1991 65
Sammanfattning

för facklig utbild-särskild bör i fortsättningen avsättasEn resurs
korttidsstudiestöd fö-ning. del de nuvarande förEn resursernaav

sådantreslås bidrag sammanförastill och med deomvandlas ett
facklig och förnuvarande bidragen för central kursverksamhet

studieorganisatörsutbildning. Om förslaget genomförts under
uppgå till199192 skulle sammanlagda för bidragde resurserna

fritt förfoga138 milj.kr. Organisationerna bör medlenöver
bäst den verksamheten.det sätt de nämndagagnarsom anser
föregående 38Som i det förekommer s.k. och 65-nämnts att

utbildning.sjukpenning under rehabilitering i form En-utges av
seligt den undersökning Finvux gjort tillsammans med RFVsom

många år.pågår2 utbildningen i fallbilaga under än ettmer
skallRiksdagen nyligen beslutat 38-sjukpenningen ersät-har att

rehabiliteringsersättning fr.0.m. januari 1992. Inriktning-medtas
år.rehabiliteringen skall avslutad inomskall att ettvara varaen

innebär besparingar inom sjukförsäkringen, det kanDet men
också ifrågainnebära begränsade möjligheter utbildningsval.om

innebär försäk-Finvux förslag det skall möjligt föratt vara
ringstagaren välja den utbildning han eller hon intres-äratt som
serad bedöms kunna leda till Utbildningensoch arbete.ettav som
längd och inriktning bör i princip sakna betydelse. Rehabilite-

år 40ringsersättning för tidnormalt högstutges etten om
veckor. försäkringstagaren valt längre utbildning, lämnasHar en
studiestöd enligt bestämmelserna i studiestödslagen fr.0.m. det

året. framgåVillkoren bör försäkringskassans beslutandra av om
föreslåsrehabiliteringsplan. Reglerna gälla föräven personer som

65- sjukpenning livräntauppbär eller under utbildning.
åldersgränsen år50 för särskiltDen övre är rätt tillnu vuxen-

föreslås behållasstudiestöd. Denna gräns det gäller rått tillnär
lån.studiebidrag förhöjdaoch Det studiebidraget bör kunna be-

så ålder,viljas länge i yrkesverksam till och medär dvs.personen
års ålder.64

föreslås30-dagarsregeln för deltidsstudierDen s.k. upphöra.
Stöd bör för heltidsstuderande beräknas försättsamma som

Ävenkalenderdagar.l5-dagarsperioder gäller arbets-när det
marknadsutbildning bör stödet omvandlas till kalenderdagar. Det

några ifrågakommer regel inte innebära förändringar be-attsom
loppets storlek.

möjlighetenDen nuvarande till vuxenstudiestöd under julferie
föreslås upphöra i det gälla för delta-Undantag börsystemet.nya

arbetsmarknadsutbildning.igare -
årenUnder de har antalet studerande skaffar sigsenaste som

fullständig grundskole-eller gymnasieskolekompetens minskat.
troligt dennaDet är tendens fortsätter i vuxenutbild-denatt nya

fårningen. Högskoleprovet sannolikt ökad betydelse det gäl-när
ler intagningen till högskolan. vilkenRegeln längsta tid underom
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gymnasieskolestudiergrundskole- ochstudiestöd kan beviljas för 1991SOU 65
från terminer. Liksomtill femsänkas Sammanfattningbör därför kunna nusex

grundskolenivån kunna utgörastudiertidbör ansesavsersom
särskilt viktigt med hänsynligga utanför. Detsärskilda skäl och är

ingår fär-utbildningen i komvuxgrundläggandetill i denatt nya
Undantag börmotsvarande nuvarande grundvux.dighetsträning

också arbetsmarknadsutbildning.förkunna görasregelsom
vuxenstudiestödssystemetnuvarandeAnsökningstiderna i det

flexibla regler.medkunna ersättaskommer att mer
föreslås avskaf-SSVför studerande iResekostrtadsersättningen

kvarstår.internatbidragmöjligheten tillbefintligafas. Den redan
utländska medborgarestudiestöd förtilldet gäller rättenNär

och övrigtför utbildningsbidragpraxisskiljer sig regler och stu-
föreslås föremåldiestödFrågan för särskildbli översyn.en

Studielån

studielånhaftstuderat ochnuvarande regler kan denEnligt som
lånetbåde högskolestudier halvastudier ochför gymnasiala av-

nivån terminer. Detavskrivet, dock för högstseende den lägre sex
be-inte skall kunnainnebär studiemedelläggsförslag attsom nu

gymnasieskolenivå. Skuld-ellerstudier grundskole-viljas för
nivå blir i detgymnasialsättningen för den läser nya sys-som

avskriv-studiemedel efternuvarandeungefär likatemet stor som
därför blikommeravskrivningsreglcntaning. nuvarandeDe att

enligt de nuvarandehaft studiemedeltillämpliga bara dem som
reglerna.

går högskolestudier kommervidare tillFör intedem som
förbättradebetydligt deminskaskuldsättningen att nyagenom

stude-utnyttjas. denstödet studiemedel Förjämfört med somom
år studi-två 36 000 kr. Omminska medi beräknas skulden carar

nivå naturligtvis skillna-grundläggande blirtill delerna en avser
den ännu större.

kortutbildadeförinsatserSärskilda

Studiestödsor-studievägledningförstärkt betonas.Behoven av en
utbild-informationsinsatseröka sinaganisationen bör gentemot

arbetsförmedlingar andraochningsanordnare, organ.
iavsättas ävenuppsökande verksamheten bördenFör resurser

ocheffektiviserasemellertidVerksamheten börfortsättningen.
huvudsakskall iinriktning. Arbetetdelvis attutannanen

kunskaper i basäm-grundläggandenå inte harännusompersoner
Även skall kunnanuvarandeorganisationer än deandranen.

bidrag.



Organisation och administration SOU 1991 65
Sammanfattning

All studiestödsverksamhet bör samordnas inom CSN-organisatio-
Det innebär bl.a. beräkning och utbetalning studiestödattnen. av

till deltagare i frånarbetsmarknadsutbildning förs över försäk-
ringskassorna till CSN. Beslut arbetsmarknadsutbildning fattasom

sätt idag arbetsmarknadsverket. Studiestöds-samma som av
myndigheten fattar beslut studiestödet och betalar utom pengar-

arbetsmarknadsutbildningMen den till kommerantasna. som
idag samtidigt besked studiestöd.attsom om

Samverkan nivåregionallokal betonas. En skallperson
kunna i princip likvärdig information och tillförsäkras samma
möjligheter till studiefinansiering, han vänder sig tilloavsett om

arbetsförmedling, studiestödsmyndighet eller skola.en en
Studiestödsmyndigheten i länet för den kompetensupp-svarar

studiestödsfrågorbyggnad i behövs hos berörda instanser.som
samrådsorganSärskilda bör kunna inrättas stöd till Iänsstudi-som

estödsmyndigheten för frågorberedning principiellaav mer om
vuxenstudiestöd, projekt samråd-uppsökande verksamhet. lom

ingåbör kunna företrädare för arbetsmarknadsver-t.ex.sorganen
ket, fackliga organisationer, utbildningsanordnare.

Kostnadsberäkningar och finansiering kapitel 5

Om de föreslagna förändringarna genomförs kommer 4 700ca
har studiemedel och 0007 harpersoner som ca personer som

enligt nuvarande regler förhöjdadet studiebidraget försvux att
nivå,studier grundläggande vilket innebär studiestödet i sinatt

helhet bidrag. Caär 30 000 kan istället för studiemedelpersoner
få lånstudiebidrag och nuvarande för studiermotsvararsom svux
i utbildning.gymnasial

Antalet studieplatser i längre utbildning beräknas inte öka i
någon omfattning,större eftersom skolornas ekonomiska ramar

ändåbegränsade.är Finvux har i kostnaderna räknat in stöd för
2000 heltidsstuderande och 2 000 deltidsstuderande. Därut-nya
över har antaganden gjorts 0007 studerande ökar sinattom ca
studieomfattning.

Övergången till vuxenstudiestöd drar med sigett nytt stora
ocksåkostnader, resulterar i betydande besparingar. Denmen

viktigaste finansieringskâllan blir liksom idag de medel infly-som
från vuxenutbildningsavgiften fr.o.m. 199293 utbildningsav-ter

giften. Vissa frånberäknas kunna överföras arbetsmark-resurser
nadsområdet sjukförsäkringsområdet.och skattefinansieradeNu
bidrag beräknas minska med 870 milj.kr. Genom bi-m.m. attca
dragen i det frånvuxenstudiestödet till skillnad studiemedlennya
är skattepliktig inkomst ökar skatteintänkterna. Totalt beräknas
utgiftsökningarna i balanseras besparingar olikastort sett mot
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förslagFinvux 1991 65SOUgenomförandeförområden. Merkostnaderna av
itill Sammanfattningberäknasförstudiefinansieringssystem run-till vuxnanyttett

100 milj.kr.da tal
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SOU 1991 65tillFörslag

1973349studiestödslagenändring iLag om

l973349fråga studiestödslageniföreskrivsHärigenom om
8 §§,och 6 kap.727 §§, 5 kap.7 och14 4dels 3 kap.kap.att

upphöra gälla,§ skall8 11kap. att7 7 kap.2 8 §§, ochoch 6 samta-
§§,13,19 24 510, och§§, 4 kap.3 och 5ldels l kap.att -

tillrubriken§§2 och9 kap. b 6§§, 46 kap. samt4 och 6kap. 1 -
följande lydelse,5 kap. skall ha

följande ly-kapitel, 7 kap.,införasskalli lagendels det ett nytt avatt
delse.

llydelseFöreslagenIlydelseNu varande

l kap.
1

enligtstudiestödStaten lämnarenligtstudiestödlämnarStaten
studiehjälp,i formstudiehjälp, denna lagi formlagdenna avav

inter-timersâttning,in- studiemedel,korttidsstudiestöd,studiemedel,
vuxcnstudiestöd.natbidrag ochvuxcnstudie-särskiltternatbidrag,

utbildningsarvode.stöd och

2§

består studiebi-Studiehjälpbestår studiebi-Studiehjälp avav
studielån.tilläggstudielån jämteoch dragtillägg,jämte samtdrag re-

sekostnadsersättning.

ochinackorderingstilläggutgår formistudiebidragetTillägg till av
tillägg.extra

3§°

består studiebi-Studiemedelbestår studiebi-Studiemedel avav
studielån.studielån ochresekost- dragdrag och samt

nadsersättning.

omtryckt 1987303.lagen
Senaste av19919244 a 19919245 §5 kap.

1991924§kap. 86
198887757 kap. 4
19882705 §7 kap.

19888777 §7 kap. a 19888777 b 57 kap.
1988877§7 8kap.

1988877§7 8kap. a 1988877b §7 8kap.
1988877177 §kap.

1988146917 §7 kap. a 1988270§7 18ka . 198887720 §7 ka
1990635kap.7 a 1990704.§kap. l8

1990635.Senaste lydelse
lydelse 1988877.3Senaste

1988877.4 lydelseSenaste
27



SOU 1991 65

Nu lydelsevarande föreslagen lydelse

555

består bestårSärskilt vuxenstudiestöd Vuxenstudiestöd stu-av
studielånvuxenstudiebidrag förhöjtoch diebidrag, studiebidrag, stu-av

dielånresekostnadsersättning. särskilt bidrag.ochsamt

4 kap.
3

får fårStudiemedel inte beviljas för Studiemedel inte beviljas för
tid för vilken studiehjälp enligt tid för vilken studiehjälp enligt
3 kap. särskilt vuxenstudie- 3 vuxenstudiestöd enligteller kap. eller
stöd enligt bevil- beviljats.7 kap. redan har 7 kap. redan har
jats.

Beviljas studerande särskilt Beviljas vuxenstudie-studerandevux-
sådan sådanenstudiestöd för förtid vil- stöd för tid för vilken den

ken den studerande redan har be- beviljatsstuderande redan har stu-
får fårviljats studiemedel, den stude- diemedel, studerandeden

uppbära studiemedlen för uppbära förrande studiemedlen denna
tid.denna tid.

får fårStudiemedel beviljasheller beviljas Studiemedel heller
eller uppbäras för tid för vilken uppbäras för föreller tid vilken
uibildningsbitlrag under arbetsmark- utbiltlningsbidrag för doktorander

utgår,nadsutbildning utbildningsbi-eller följer be-annatom av
utgår,drag för doktorander stämmelse regeringen medde-om som

följer bestämmelse lar.annat av som
regeringen meddelar.

utgårStudiemedel inte för för fullgörtid vilken den studerande
tjänstgöring värnpliktslagenenligt 1941967, 1966413lagen om va-
penfri tjänst, civilförsvarslagen 196074 19801021 mi-eller lagen om
litär förgrundutbildning kvinnor fullgör utbildning till reservofñ-eller
cer.

o

Till studerande, Till tidigarei § studerandesom avses som
och tidigare inskrivenvarit varit inskriven vid läroanstalt ellersom

utgårvid läroanstalt eller utbildningslin- utbildningslinje studiemedel
föregåendeomfattas förordnande prövning hansutansom av en- av

utgårligt I studiemedel fö- lämplighet för studierna.utan
regående prövning lämp-hansav
lighet för studierna.

5Senaste lydelse 1988877.
l Senaste lydelse 1991924.
7Senaste 1991924.lydelse



SOU 1991 65
Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Till studerande utgårTill studerandeannan stu-som avses annan
utgåri 1 § studiemedel endast diemedel endast hän-det medom om

hänsyndet med till de tillresultat resultatde han harsyn som
måsteuppnått måstehan uppnåtthar sannolikt,som attanses anses

sannolikt, han kommer slut- han kommer slutföra studiernaatt att att
föra studierna inom tid.normal inom tid. Vidnormal denna be-
Vid denna bedömning hän-skall dömning skall hänsyn för-tilltas

förhållandentill hållanden personligtassyn naturav person- av som
lig kan inver-ha kan ha inverkat studiere-natur antas antassom

studieresultaten.kat sultaten.

studiemedelHar vid tillfälleoch beviljats för längre tid änett samma
år, sådanskall beslutet omprövas, det vid bedömningett om en som av-
i andra stycket därefter har blivit sannolikt den studerande inteattses

kommer slutföra studierna inom tid.normalatt
Närmare föreskrifter för tillämpningen tredjeandra och styckenaav

meddelas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som

8§8

sådanaHar för erhållitstuderande Har studerandeen stu-en
studier erhålliti I § diemedel eller vuxenstudiestödstu-som avses un-
diemedel eller särskilt vuxenstudie- der minstsammanlagt den tid som
stöd enligt 7 kap. årsunder heltidsstudier,motsvarar ut-samman- sex

år, utgårlagt minst gårstudieme- studiemedel för ytterligaresex stu-
för sådanadel ytterligare studier dier endast det finns särskildaom

endast det finns särskilda skäl. skål.om
sådanaHar studerande fören stu-

dier erhållit2 §i studie-som avses
medel eller särskilt vuxenstudiestöd
enligt 7 kap. under sammanlagt
minst år, utgår studiemedel förtre

sådanaytterligare studier endast om
det finns särskilda skäl.

10 §
utgår sådan läsårStudiemedel för del vilkenunder den studerandeav

bedriver studier.
utgårStudiemedel även för tid vilkenunder den är sjukstuderande

enligt vad 28-36i §§.som anges

9 Senaste lydelse 1988877.
29
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Föreslagen lydelsevarande lydelseNu

tillämpning första stycketVidVid tillämpning första stycket avav
ibestämmelse andraibestämmelse andra ochoch som avsessom avses

hela,beaktas endaststycketendast hela,stycket beaktas sam-sam-
tidsperiodermanhängande undertidsperioder undermanhängande

kalenderhalvårkalenderhalvår, 15 dagar.15 dagar ettett omom
30 dagarheltidsstuderande ochför

deltidsstuderande.för

läsår omfat-kapitel skallitillämpning bestämmelse dettaVid ansesav
myndighetellerbestämmes regeringendet antal dagar som re-ta avsom

infalla detdärvid under el-skallDetta antal dagargeringen utser. anses
myndighetkalenderhalvår regeringen ellerbestämmesler de som av

regeringen utser.som
13

utgår varje hel sammanhängande10,00 FörmedStudiemedel pro-
för vilkentidsperiod 15 dagarhel,basbeloppet för varjecent omav

har rätt till studie-vil- den studerandesammanhängande tidsperiod för
utgår hel-studiemedel tillmedelstuderande har rätt tillken den stu- en

10,00tidsstuderande medskall omfat-diemedel. Tidsperioden procent
till deltidsstu-basbeloppet och15 och förför heltidsstuderande enta av

5,00 basbe-derande meddeltidsstuderande 30 dagar. procent av
loppet.

något följerintegälleri första stycket endastVad sägs annatomsom
19, 22 25ellerav16,

9Senaste lydelse 1990704.
30
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Nu varande lydelse

För deltidsstuderande minskas utgårdet belopp för kalen-etten som
derhalvär enligt 13 § första stycket för varje hel, sammanhängande tids-
period 30 dagar med nionde den del den in-studerandesom en av av

kalenderhalvåretkomst under överstiger nedan, för skilda periodersom
angivna delar basbeloppet, nämligenav

Antal hela, sammanhängande
tidsperioder 30 fördagarom

utgåvilka studiemedel skall
kalenderhalvåretunder Del basbeloppetav

1 180 procent
2 170 procent
3 160 procent
4 150 procent

lägst 5 140 procent

Föreslagen lydeLse
För utgårdeltidsstuderande minskas det belopp för kalen-etten som

derhalvår enligt [3 § första förstycket varje hel, sammanhängande tids-
period 15 dagar med artondel den del den studerandes in-om en av av

kalenderhalvåretkomst under överstiger nedan, för skilda periodersom
angivna delar nämligenbasbeloppet,av

Antal hela, sammanhängande
tidsperioder 15 fördagarom

utgåvilka studiemedel skall
kalenderhalvåretunder Del basbeloppetav

högst 2 180 procent
3 175 procent
4 170 procent
5 165 procent
6 160 procent
7 155 procent
8 150 procent
9 145 procent
1lägst 0 140 procent

O lydelseSenaste 1990704.
31



1991 65SOU

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§||24

sammanhängandeFör varje hel2,96Studiebidraget utgör procent
utgörtidsperiod 15 dagarhel,basbeloppet för varje stu-omsam-av

heltidsstuderandediebidraget förmanhängande tidsperiod IS da-om
förbasbeloppet och30 2,96för heltidsstuderande och procent avomgar

Är deltidsstuderande 1,48dagar för deltidsstuderande. den procent av
Är förstuderandebasbeloppet. denför tidsperiodstuderande denna

13,10, 16,21-23 §§ tidsperiod enligtenligt 10, 13, 19 denna16, och
berättigad till21-23 §§ intestudieme- 19 ochinte berättigad till fullt

avså minsk-studiemedel skallminskningen fulltdel skall storav
påså andel fallastudiebidraget ningenandel falla stu-storsom

utgörbidragstudie- diebidraget dettautgör fulltdetta bidrag somav
fullt studiemedel.medel. av

ÅterstodenUtgående studiebidrag.utgör i förstastudiemedel hand ut-
studielån.gör

5 kap.
l§

TimersättningKorttidsstudiestöd

utgå tillTimersättning kan lämnasKorttidsstudiestöd tillkan
utbildningideltari utbildning studerandestuderande deltar somsom

bestämsslagbestäms detdet slag rege-som avav rege- avav som
myndighetmyndighet ringen eller denringen eller den somsom

regeringenregeringen utser.utser.

2§

utgå lämnas tilltill Timersättning kanKorttidsstudiestöd kan stu-
ochär arbetstagarederandestuderande är arbetstagare. somsom

ellerförlorar arbetsinkornst er-som
frán ellerarbetslöshetskassasättning
arbetsmarknadsstöd.kontant

fråntidigastTimersättning lämnas
kalenderhalväretoch med det andra

år studerandeunder vilket dendet
år ochtill med20 och längstfyller

år.år han fyller 64det
eller myndig-Om inte regeringen

före-bestämmerregeringenhet som
något tim-lämnas inteskriver annat

studerande hartillersättning somen
änutbildninglängre tidigareen

tvåårig gymnasieskola eller motsva-
rande.

lydelse 1990704.Senaste
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Föreslagen lydelselydelseNu varande

§|23

med det be-utgår Timersâttning lämnasförKorttidsstudiestöd varje
denlopp timmetimme motsom svararper

arbetsinkomst ellerstuderande förlustvilken denunder mot-av
på svarande uppkommergrundarbetsinskornstförlorar genomsomav

studierna.deltar utbildning,hanatt
föreskriverOm inte regeringenstuderandeunder vilken den

fårnågot studeran-på tillarbetsinkomst grundförlorar annat sammaav
för högstfrån lämnasde timersättningeller den plats därtill ut-resor

budgetår och240 underäger timmarbildningen ettrunt.
får 480 timmar.sammanlagt för högstkort-ill studerandeI samma

utgå för 240tidsstudiestöd högst
budgetår.undertimmar ett

4§

efter ansö-beviljasKorttidsstudiestöd beviljas efter Timersättning
ansökan. kan.

Ansökan görs arbetstagaren el-av
för-ler facklig organisation förav

delning mellan arbetstagare som
fråga sådantkan komma i för stöd.

Ansökan inom tid ordning bestämsin den och i den av rege-ges som
ärskil-ringen myndighet regeringen Om finnseller den detutser.som

fårskäl prövasansökan även kommit in förda den sent.om

§|36

Korttidsstudiestöd ñr Timersøittning fördeltagande deltagande i ut-
utgår utgårbildningi utbildning i l § i l §som avses som avses

till uppbär till uppbär studie-studerande studerandestu-som som
diehjälp, studiemedel, särskilt hjälp, studiemedel eller vuxenstu-vux-
enstudiestöd, utbildningsarvode el- diestöd för den tidsperiod ut-som

pågår.ler utbildningsbidrag för tids-den bildningen
pågår.period utbildningensom

6 kap.
4 §

lnternatbidrag beviljas efter ansökan.

V 1990209.lydelseSenaste
J 1990635.lydelseSenaste

2 lI-07l2
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ansökan görs den studerandeav
eller facklig organisation för för-av
delning mellan arbetstagare som

frågakan komma i för internatbi-
drag.

Ansökan in inom tid i ordningden och den bestämsges som rege-av
ringen eller den myndighet regeringen Om finns särskil-detutser.som

fårskäl ansökan prövasda även kommit in förden sent.om
kap.7

Vuxenstudiestöd

I §
Vuxenstudiestöd lämnas stude-till

vid läroanstalterrande de och ut-
bildningslinjer regeringen be-som
stämmer.

ocksåVuxenstudicsiöd lämnas till
den beviljats arbetsmarknadsut-som

fårbildning. föreskrivaRegeringen
bestämmelserna vuxenstudie-att om

också frågastöd skall tillämpas i
föremålden är för andraom som

åtgärder.arbetsmarknadspolitiska

2 §
Vuxenstudiestöd lämnas i form av

studiebidrag, förhöjt studiebidrag,
studielån och särskilt bidrag.

3 §
Vuxenstudiestöd kan lämnas till

studerande är bosatt i riket.som
sådanFör studier vid läroanstalt

eller utbildningslinje l §som avses
första stycket lämnas vuxenstudie-
stöd till studerande inte ärsom

medborgare hansvensk endast om
har bosatt i huvudsakli-sig landet

i syfte än här vinna ut-annat attgen
bildning.

34
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lydelseFöreslagenlydelseNu varande

§4
sådana läroanstal-För studier vid

iutbildningslinjerochter avsessom
I första stycket lämnas§ vuxenstu-

från detoch meddiestöd tidigast
årkalenderhalvåret underdetandra

är.fyller 20studerandevilket den
förhöjtVuxenstudiestöd formi av

får kalen-lämnas förstudiebidrag
derhalvår underinfaller senastsom

år då studerande fyller 64dendet
fårår. Vitxenstudiestöd i övrigt lånt-

kalenderhalvår infallerför somnas
år studerande fyllerdet densenast

år. Sådant vuxenstudiestöd50 som
får ävenandra meningeniavses

kalenderhalvär,förlämnas senare
föreligger.särskilda skälom

§5
sådanafråga lä-studier vidI om

utbildningslinjerochroanstalter
läm-l § första stycketisom avses

vid heltidsstu-vuxenstudiestödnas
15deltidsstudier minstochdier om

kalenderhalvår. Tilldagar under ett
dockdeltidsstuderande lämnas vux-

han bedrienstudiestöd endast om
på halvtid. Vidstudierna minstver

den studerandebedömande av om
för hel-vuxenstudiestödhar rätt till

får, till studiertidsstudier förutom
hänsyn tilll äveni tassom avses

svenskundervisning för in-studier i
vandrare.
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Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Närmare föreskrifter omfatt-om
ningen de studier kan rättav som ge
till vuxenstudiestöd meddelas av re-
geringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

§6
frågaI vuxenstudiestöd förom

studier i I § första stycketsom avses
tillämpas bestämmelserna i 4 kap.
6§ första och andra styckena om
prövning den studerandes lämp-av

pålighet för studierna motsvarande
sätt.

7 §
Vuxenstudiestöd lämnas för varje

kalenderdag sådanunder del av
läsår under vilket den studerande
bedriver fårstudier. Regeringen

frågadock i vuxenstudiestödom
i l § andra stycket före-som avses

skriva fårvuxenstudiestöd läm-att
även för tid.nas annan

§8
Har studerande ien som avses

l§ första erhållitstycket vuxenstu-
diestöd för påstudier grundskole-
eller gymnasiskoleenivä under sam-
manlagt minst den tid ntotsva-som

två årsoch halvt heltidsstudi-ettrar
lämnas vuxenstudiestöd förer ytter-

ligare studier endast det finnsom
särskilda skäl.

frågaI uxenstudiestöd förom
på högskolenivåstudier tillämpas

bestämmelserna påi kap. §4 8 mot-
svarande sätt.



SOU 1991 65

Föreslagen lydelsevarande lydelseNu

tillämp-Närmare föreskrifter för
ningen första stycket meddelas avav

eller den myndighetregeringen rege-
bestämmer.ringen

9 §
efterVuxenstudiestöd beviljas an-

densökan. Ansökan in inomges
bestäm-tid och i den ordning som

myndighetellerregeringenmes av
Om särskildaregeringen utser.som

fårskäl föreligger, ansökan prövas
även den kommit förin sent.om

fårVuxenstudiestöd beviljas för
två kalenderhalvår sänder.högst i

förhöjt studiebi-studiebidrag och
drag

10 §
studerande i I §Till som avses
stycket lämnas förhöjt studie-andra

fårIIbidrag enligt Regeringen
studiebidragföreskriva förhöjtatt

ocksåskall lämnas till stude-annan
rande.

änTill studerande som av-annan
första stycket lämnas studiebi-ises

drag enligt 12

ll §
förstudiebidrag lämnasFörhöjt

15 medtidsperiod dagarvarje om
den studerandebelopp somsamma

tidsperiod är eller skulleför samma
berättigad till för heltidsar-ha varit

från erkändvid ersättningbete en
dock lägst 326arbetslöshetskassa,

kronor dag, till denper som
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

för ersätt-villkorenuppfyller
arbetslöshet,från vidkassanning

eller
frånersättninguppburithar en

längsta tidsådan denunderkassa
lämnas.ersättning kansom

berättigad tillärinteFör den som
förstaenligtstudiebidragförhöjt

sådant bidrag enligtlämnasstycket
meddelasbestämmelser av re-som

geringen.

l2 §
för varjelämnasstudiebidrag

med 65dagartidsperiod 15 pro-om
studiebidraget.förhöjdadetcent av

[3 §
på hel-bedrivsinteOm studierna
det för-ellerstudiebidragetskalltid,

minskas istudiebidragethöjda mot-
sär-mån finnsdet intesvarande om

det.skilda skäl mot

studielån

§14
studiebi-beviljatsTill den som

studielån be-med detdrag lämnas
mel-skillnadenlopp motsvararsom
efterstudiebidragetförhöjdadetlan
ochA-skattpreliminärföravdrag

preli-förefter avdragstudiebidraget
A-skatt.minär

I5 §
fårskälsärskildafinnsOm det

studielån detutöverlämnasextra
14följerbelopp avsom
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lydelse Föreslagen lydelseNu varande

Närmare föreskrifter extra stu-om
dielån meddelas regeringen ellerav
den myndighet regeringen bestäm-
mer.

Särskilt bidrag

16 §
ill studerande i I §T som avses

särskilt bidragandra stycket lämnas
för merkostnader i samband med
utbildningen föreskrifterenligt som
meddelas regeringen eller denav

bestämmer.myndighet regeringen

Vuxenstudiestöd under sjukdom
m.m.

I7 §
För under dentid vilken stude-

pårande grund sjukdom är heltav
oförmögen bedriva studiersinaatt
lämnas vuxenstudiestöd för sjukpe-
riod infaller under den delsom av

kalenderhalvårdet eller de för vil-
ka den studerande har beviljats vux-
enstudiestöd. Bestämmelserna i 4
kap. 28 och 31--35 §§ skall tilläm-
pas.

kalenderhalvårFör det första un-
der vilket studerande bedriveren
studier berättigar till vuxenstu-som
diestöd enligt detta kapitel lämnas
sådant stöd endast för sjukperiod

infaller efter det den studeran-som
påbörjatde har studierna.

Lämnas sjukpenning enligt lagen
1976380 arbetsskadeförsäk-om

eller motsvarande ersättningring
enligt författning för tidannan un-
der vilken den studerande uppbär
studiebidrag eller förhöjt studiebi-
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

minskas medskall bidragetdrag
sjuk-lämnats ihardet belopp som

sådan förersättningpenning eller
Sådan skallminskningtid.samma

sjukpenninggöras fördock inte som
1962381lagenlämnats enligthar

allmän försäkring.om

18 §
behållahar rättStuderande att

vuxenstudiestödet vid
värdför tillfälligledighet av

enligtomfattningbarn i somsamma
196238110--12 §§ lagen4 kap.

för rättallmän försäkring gällerom
föräldrapenning,till

enskildledighet förkortvarig
ochangelägenhet viktav

närståendevård iledighet för
lagenenligtomfattning somsamma

och le-19881465 ersättningom
nârståendevård förgällerfördighet

förmånema.tillrätt
myndigheteller denRegeringen

får meddelabestämmerregeringen
stude-rätt för denföreskrifter om

behålla vuxenstudiestödetrande att
i för-fall änandraäven i angessom

stycket.sta

bestämmelserSärskilda

§19
41kap. 37,Bestämmelserna i 4

påtillämpas43 §§ skalloch vuxen-
studiestöd.

20 §
uppehällestuderandesBekostas

väsentlig deleller tillhelt statenav
vuxenstudie-kommun kan deteller

mins-honomstöd tillkommersom
regeringengrunderkas enligt som

fastställer.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

21 §
harstuderande lön ellerFör som

utbildnings-underersättningannan
vuxenstudiestödet minskastiden kan

närmare bestämmelserenligt de
ellermeddelas regeringensom av

bestäm-myndighet regeringenden
mer.

9 kap.
§142

högtnågon obehörigen för beloppstudiestöd eller meduppburitHar
utgåttför mycketinse kan vadinsett eller bort detta,och har han genast

återkrävas.

någon sina studiernågon studier AvbrytersinaAvbryter
tillämpasförsta be-tillämpas skall stycketförsta be-skall stycket

studiestödträffande uppburetträffande studiestöduppburet somsom
tiden efter avbrottet. Berorefter Berortiden avbrottet. avseravser

studie-sjukdom skallstudie- avbrottetsjukdom skallavbrottet
uppburitstöd studerandeuppburit denstöd den studerande somsom

3 15-19 §§, 4 kap.enligt kap.enligt 3 15-19 §§, 4 kap.kap.
§28-35 §§ eller enligt 7 17§eI- kap.28-35 §§ eller enligt 7 kap. 17

bestämmelserkap. bestämmel- och deler 7 5 § och de som angesa
återkrävas. gälleråterkrävas. där Detsammadärser som anges

sådan isådan ledighetledig- vidgäller vidDetsamma avsessom
31 44 § och 731 3 4 kap. kap.i 3 4 kap. kap.het kap.som avses

I5§ 7akap. 6§.44 7 kap. 17a och

enligtstudiehjälpäterkrav enligt första eller andra stycketAvser
omyndig,sådan utbetalningstillfälletvidtill studerande,3 kap. varsom

då omyndiges förmynda-åvilar betalningsskyldigheten denden som var
FC.

4 lydelse 1990635.Senaste
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Nu arande lydelse Föreslagen lydelse

På studielån På studielånenligt 3 kap., enligt 3 kap.,
påstudiemedel enligt studiemedel4 kap., sär- enligt kap., och4

skilt vuxenstudiestöd enligt vuxenstudiestöd7 kap. enligt 7 kap. som
på återkrävsoch utblldningsarvode enligt enligt första eller andra

återkrävs utgår frånkap. första7a enligt räntastycket den dagsom
utgår fråneller andra räntastycket när medlen uppburits efter rän-en

den dag när medlen uppburits ef- vid varje tidpunkt medtesats som
tvåräntesats vid varje tid procentenheter överstigerter sta-en som

två utlåningsränta. Påpunkt med procentenheter for-andratens
utlåningsränta.överstiger återkrävsstudiestödstatens mer av som

På former utgårandra studiestöd enligt denna paragraf räntaav som
återkrävs enligt paragraf fråndenna enligt räntesats denut- samma
går ränta enligt månadräntesats infallerdag eftersamma som en
från må- återkravinfallerden dag fattats. Omdet beslutsom en om

återkravefter detnad beslut finns särskildadet skäl kan denom
Om återbetalningsskyltligefattats. det finns särskilda skäl befrias helt

återbetalningsskyldige frånkan den delvis sinbe- eller skyldighet att
frånfrias helt eller delvis sin skyl betala räntan.

dighet räntan.betalaatt

återkrav får ocksåsambandI med avgift för avisering fö-enligttas ut
reskrifter regeringen meddelar.som

§152 b
utgårTill tidigare så-studerande har uppburit studiestöd nytten som

stöddant endast om
årsbelopp,fastställt kalenderårförfallit till betalning före detsom

de studiemedlen betalats,har ochsom nya avser,
återkrav återkravmed stöd 2 § med stöd 2 §av av av av

studielån enligt 3 studielånkap., studieme enligt 3 kap., studieme-
enligt 4del kap., särskilt del enligt 4 ellerkap. vuxenstudie-vuxertstu-

diestöd enligt 7 kap. eller utbild- stöd enligt 7 kap. har reglerats av
nlngsarvode enligt 7 kap. återkrav,har den studerande atta reg-

åter-sålerats den studerande högst kalenderhalv-att ettav som avser
år,krav, högst kvarstårkalender- oreglerat.ettsom avser

halvår, kvarstår oreglerat.

5 Senaste lydelse 1990635.
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Nu lydelse Föreslagen lydelsevarande

får beviljas hinderOm finns synnerliga skäl studiestöd dockdet utan
i första stycket.vadav som anges

§|o6
fårmyndighet regeringen bestämmer med-Regeringen eller den som

fråga studiestödförsöksverksamhet i enligt den-dela föreskrifter omom
får frånsådana igöras avvikelser bestämmelser la-föreskrifterlag. lna

frågafår försämringar iinte innebäraFörsöksverksamheten dockgen.
beviljatsförutsättningarna studiestöd har studerandeför en en-om som

ligt bestämmelser.lagens

fårFörsöksverksamhel ävenavse
korttidsstudicstöd internatbi-och

pådrag före-andra villkor än som
skrivs i 5 6 kap.resp.

träder i kraft denDenna lag

° Senaste lydelse 1989210.
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Inledning 1991 65SOU

Utredningsuppdraget

möjligheterFinvux utredningendirektiven till attl vuxnasom
statsrådet Göran Persson,föredragandestudier attfinasiera angav

analys-skulleutredarensärskildehuvuduppgiften för den attvara
ochstudiesocialanuvarandeiförändringarbehovet systemavera

anfördeSammanfattningsvisförslag.föranleddaframlägga därav
följande.skulle belysasärskiltdärvid utredarenhan att

och använd-studiestöd tillförsamladeDe-k vuxnaresurserna
med-fördelninginnefattandedessaningen avresurser,av

från vuxenutbildningsavgiften.len
korttidsstudie-vuxenstudiestöd,särskiltförRegelsystemen

verksamhetstöd, uppsökande m.m.
förför arbetslösa ochvuxenstudiestödsärskiltBehovett av

yrkesteknisk högskola.
utbild-vuxenstudiestöd,studiemedel,mellanSamordningen-k

sjukförmåner.ningsbidrag och
nivån vid vissatimersättningsärskildförochBehoveti av

vuxenutbildningar.
hård skuld-särskiltmedvuxenstuderandeSituationen föri

sättning.
bilagabetänkandetfogas tillfullständiga direktivenDe som

bedrivandeUtredningsarbetets

såvälsamråda demedskallutredarendirektiven stu-l attanges
Flerautbildningsmyndigheterna.myndigheternadiesociala som

utred-Vidare börutredaren.förintresseutredningar kan avvara
från arbetsmarknadeninhämta synpunkter samtparternaaren

organisatio-fackligaelevorganisationer. Deberörda intresse- och
synpunk-lämnautreningenmöjlighet följabör samtattnerna ges

såväl förslag.analyserter som
rådgiort medfortlöpandejagutredningsarbetet harUnder en
arbetsmarknadenförföreträdarereferensgrupp med parterna

2. Referensgrup-se bilagaelevorganisationerintresse- ochsamt
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mångahar tillfört harutredningen värdefulla synpunkter. Jag SOU 1991 65pen
också haft möjlighet diskutera för mina förslag.grundernaatt

Jag har under utredningensarbetet haft kontakt med Arbets-
AMS, RFV, Skol-marknadsstyrelsen Riksförsäkringsverket

SÖ, Centrala CSN folk-överstyrelsen studiestödsnämnden och
högskolekommittén till mig.överlämnat särskild skrivelsesom en

samrått förSekreteriatet har vidare med Ar-representanter
SÖ,AMV,betsmarknadsverket CSN, RiksrevisionsverketRFV,

UHÄ.RRV och Universitets och högskoleämbetet
Sekreteriatet har haft kontakt med invandrarverket,även ut-

redningen kompetensutveckling arbetslivet, folkbildningsför-iom
några utbildningsanordnarebundet, och studerandeorganisationer.

CSN har välvilligt biträtt utredningen och lämnat mycket vär-
defullt stöd hjälp i utredningsarbetet.och

Tidsutymme för undersökningar har varit begränsat. Ut-egna
samrådredningen har i med gjort undersökning försä-RFV en av

månadkrade under september 1990 dagersättning iuppbarsom
form 38- eller 65-sjukpenning under rehabilitering. Avsiktenav

förekomstenundersöka utbildning rehabiliterings-attvar av som
åtgärd. Vidare har utredningen i samverkan med SCB gjort bear-
betningar dataregister för analysera och belysa vissaattav pro-
blem.

frå-F.d. rektorn Stig Andersson har för utredningen analyserat
rörande krav studieresultat för till studiemedel förrättgan

fråganfortsatta studier tid vilken tilllängsta under råttsamt om
studiemedel skall föreligga. tillMaterialet kommer överlämnasatt
utbildningsdepartementet.

T.f. professorn Staffan utredningensLarsson har uppdrag
gjort studie Uppsökande verksamhet och stöd till studi-kortaen

Rapport LiU-PEK-R-153er redovisats i universitet i Lin-som
köpings rapportserie.

Överlämnade och inkomna skrivelser

Regeringen har den 21 juni 1990 beslutat överlämna till utred-att
ningen Centrala studiestödsnämndens CSN anled-medrapport
ning regeringens uppdrag särskildagöra översyn detattav en av

1989-01-02,vuxenstudiestödet och dess regelsystem CSNs redo-
visning försöksverksamhet med friare utnyttjandeettav av resur-

för vuxenstudiestöd verksamhet arbets-och uppsökandeserna
1989-10-30 vissa skrivelser. utredningenplatser andra Tillsamt

har dessutom inkommit antal skrivelser. bilaga 3 redovisaslett
överlämnade och inkomna skrivelser översiktligt. i minaJag har
förslag de olika förslag framförts.övervägt synpunkter och som
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vuxenutbildning och 1991 65SOUFormer1 av
IKapitel

studiestöd

historik1.1 Kort

framvuxenutbildning växtetillmöjligheterutökadeBehoven av
kommu-deninförandettillledde60-talen. Detunder 50- och av

klartstod dettidenvidRedan denl967.vuxenutbildningennala
delvisstudier baraunderekonomiskt stödbehovdeatt avvuxnas

stödstudiestöden. Detbefintligadetillgodoseskunde somgenom
förhöjtutbildninggymnasialdå ielever etts.k. äldreerbjöds var

studielån 000 undermånad 5 kr.och175 kr.studiebidrag per
förutsågs 70-taletsbliår. vuxenstudier storaFinansieringenett av

fråga.utbildningspolitiska
Är SVUXkommittén studiestödför1968 tillsattes vuxna

medförsöksverksamhetkommittén förtvå år tillsattesoch senare
FÖVUX. souSVUX-kommitténs betänkandevuxenutbildning

FÖVUX-kommitténs betän-åt ochStudiestöd vuxna197462
iresulteradevuxenutbildningl97454 VidgadSOUkande pro-

studiestödvuxenutbildningl97543 vidgad samtpositionen om
år studiestö-infördesbeslutGenom riksdagensför sammavuxna.

dagstudiestöd och stö-timstudiestöd ochstudierför kortareden
vuxenstudiestödet. viktigEndet särskildastudierför längredet

rekryteringförsärskildareformen avsattesidel att resurservar
arbetsplatser.verksamhetuppsökandekortutbildade genomav

tid,ungefärvidinfördesviktig reform, varEn sammasomannan
1974981.studieledighetslagen

arbetsmarknadsutbildningenkommitté för översynEn av
l97479 Ut-betänkandeUtredningensl974.KAMU tillsattes

förriktlinjer1975223propositionenochför arbetebildning om
beslutlåg riksdagensförtill grundarbetsmarknadsutbildningen

form.nuvarandei dessutbildningsbidragenom
haroch70-taletunderskeddeförändringEn somsomannan

vuxenutbildningtilltillströmningen attökadebidragit till den var
studieme-tillöverfördesstudiehjälpssystemetielevernaäldrede

ekono-studerandefickDärmed dessa1973.delssystemet samma
eftergym-vidstuderandedeunder studiermöjlighetermiska som

också förstainnebar ettmotutbildningar. Beslutet stegnasiala ett
studiestöd förenhetligt vuxna.mer
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S.k. alfabetiseringsundervisning började kommu-anordnas 1991SOU 65av
60-talet. förordning-under slutet Den ljuli l977 tillkom Kapitel lnerna av

åretl977z537 grundutbildning för dessför-Redanen om vuxna.
innan särskilt studiestöd, timersättning, införts förhade delta-ett

0976327.i denna undervisninggare
hälften 80-talet.Arbetslösheten ökade starkt under första av

l983 införaMot denna bakgrund beslöt riksdagen i december att
form vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd fören ny av ar-

betslösa. Stödformen funnitshar sedan dess. Resurserna, ärsom
mindre omfattning, avsedda för arbetslösa har behovärav som av

gymnasieskolenivå.utbildning grundskole- och
reformering undervisningen föri svenska invandrareEn ge-av

då sådannomfördes l986. fick anordnaKommunerna ansvaret att
budgetåretutbildning. Fr.o.m. l98687 omfattar medsystemet

ocksåtimersättning svenskundervisning för invandrare.

1.2 Olika former vuxenutbildningav

Komvux

Komvux avsedd för alla behov kompetensin-är harvuxna som av
gymnasieskolenivå.riktad utbildning grundskole- Utbild-och

ningen i komvux den i grundskolan ochmotsvarar som ges gym-
nasieskolan. finnsDessutom särskild yrkesinriktad utbildning.

friståendeUtbildningen inom komvux uppbyggd kurser.är av
ingårVanligen bara ämne i varje kurs. De vuxenstuderandeett

kan själva välja den kombination kurser de har behov förav av
fortsatta studier eller för sin yrkesverksamhet. Kurser grund-
skolenivå gymnasieskolenivåkan kombineras med kurser och

ocksåsärskilda yrkesinriktade kurser. Kurserna kan kombineras
så de leder fram till fullständig kompetens motsvarandeatt en
grundskola eller gymnasieskola.

indelasI komvux allmänna i Varje lederämnen etapper. etapp
nivå,till bestämd i följandehuvudsak kompe-moten som svarar

tens
l grundskolans högstadiumetapp

tvååriga studiegångar2 i gymnasieskolanochetapp ett-
treåriga studiegångar3 i gymnasieskolanetapp

studiegångar4 avslutande i omfattande ietapp etapp gymna-
sieskolan.

Från 20-årsgräns påbörjajuli 1992 förden l gäller atten
studier i komvux. delas grundläggan-Komvux kommer att upp

påbyggnads-de vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och
utbildning. Kursplanerna förutsätts bli förgemensamma gymna-
sieskolan och komvux, vilket ökade möjligheter tillbl.a. ger sam-

bådaverkan mellan dessa skolformer.
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Grund SOU 1991 65vux
Kapitel I

månVarje kommun i anordna grundutbildning förskall behovav
Grundvux omfattar läsning, skrivning och matematikvuxna.

nivå årskurs 6 i grundskolan. Samhällsoriente-motsvararen som
ingår ocksånaturorienterande i utbildningen.rande och moment

ål-Rätt delta i utbildningen den skolpliktigharatt passeratsom
uppnåsder och saknar färdigheter normalt grundsko-som som

lans mellanstadium. Studietiden maximerad högst 1000är till
timmar för 500 timmar för ickesvensktalande och högst l svensk-

nå målettalande, möjlighet förlängning för ellermed till att om
särskilda skäl finns. Grundvux bedrivs i princip deltidsstudi-som

d.v.s. i regel med högst Iektionstimmar15 vecka. Fr.o.m.er, per
läsåret 199293 kommer grundvux och il nuvarande kom-etapp

grundläggande vuxenutbildningersättas inom komvux.attvux av

Särvux

Landstingskommunerna för vuxenutbildning för psykisktansvarar
Utbildningenutvecklingsstörda. syftar till dessaatt ge personer

möjlighet skaffa sig kunskaper motsvarande grundsärskolansatt
mellanstadium i läsning, skrivning, matematik naturoriente-och

Från läsåretrande med 199192och utvidgas tillsärvuxmoment.
omfatta kommunikation verklighetsuppfattning ochatt samt om-

världskunskap träningsskolans kursplan.ur

Svenska för invandrare Sfi

Sfi förär avsedd nyanlända invandrare. introduktionDen ger en
förhållandentill svenska och allmänna kunskaper i svenska. Varje

två årkommun är skyldig erbjuda utbildningen inom efter detatt
invandrare kyrkobokförts i Grundläggandelandet. svensk-att en

undervisning för tidigare invandrare eller övriga invandrare som
olika anledningar hamnat utanför sfi-systemet skall kommu-av

efter juli 1991 erbjuda inomden 1 komvux.nerna

Statens förskolor vuxna

Statens skolor för finns i Norrköping och Härnösand ochvuxna
utgör komplement till komvux. Studierna bygger självstudi-ett

återkomman-i form brevstudier hemorten och periodviser av
de undervisning vid skolorna, s.k. varvad undervisning. Vid sko-

ocksålan i Norrköping förekommer brevundervisning.ren
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Skolornas kursutbud omfattar allmänna grundskole-ämnen 1991SOU 65
nivå etapp 1, allmänna, ekonomiska och tekniska ämnen Kapitel I

2-4 i komvux yrkesinriktade Utbildningen ärämnen.etapp samt
föröppen är behöriga studera komvux.attvuxna som

Folkhögskolor

lång,Vid folkhögskolorna anordnas minst veckorlängre, 15en
kursfrämstallmän avsedd för saknar grundskole- el-vuxna som

ler gymnasieutbildning. allmänna erbjuder folk-Förutom kurser
högskolorna olika specialkurser fördjupningskaraktär samtav yr-
kesinriktade kurser inklusive förkurser ledar- och funktionärs-
uppgifter inom organisations-, fritidssektorn.kultur och Folkhög-

ocksåskolorna kan anordna kurser i studieför-samverkan med
bund, organisation institutioneller eller Depart.annan annan
olika skolorna har i profilerat sinökande utsträckning verksamhet

frågai ideologisk och kunskapsmässig inriktning.om

Studieförbunden

Studieförbunden studier inom fria frivilliga folk-erbjuder det och
bildningsarbetet. Särskild korttidsutbildadevikt läggs vid att ge
möjligheter till utbildning studiecirk-överbryggande t.ex. genom
lar i svenska, matematik och samhällskunskap. De anordnar ock-
så särskilda studiecirklar för handikappade, dels för utvecklaatt
de handikappades färdigheter meddela sig, dels för infor-att att

olika handikapp och konsekvenser.derasmera om

Arbetsmarknadsutbildning AMU

främsta uppgift tillAMUs är yrkesutbildning lederatt somge
lämpligt stadigvarande beviljasarbete. AMU kan den är ellersom

svårplaceradrisklöper bli arbetslös eller arbetsmarkna-äratt
ården, har fyllt 20 och arbetsförmedling.söker arbete genom

Även fråga.i vissa villkorandra fall kan utbildning komma i Ett
förmedlingenär bedömer den sökande inte kan stadigva-att att

rande arbete utbildningen.utan

Utbildningsradion

Utbildningsradion arbetar främst med distanskurser inom högsko-
Ieområdet. i med eller flera högsko-Kurserna görs samarbete en

åmnesinnehållIor för föroch dessa kursplan och samtansvarar
examination. deltidsfart, möj-Kurserna genomförs i vilket detgör
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studietiden. Förut-förvärvsarbeta under SOU 1991 65studerandeligt för de att
erhål-avsiktiföljer kurserna Kapitelhögskolestuderande, Itill attsomom

Utbildningsradionspoäng,2-10 riktar sigakademiska poäng
också studiecirklar. Radio- och FV-pro-itill deltagarekurser

också allmänför följasproducerade kunnaär att av engrammen
TV-publik.radio- och

Personalutbildning

sådan arbetsgivaren ellerutbildningPersonalutbildning, d.v.s. som
förbättrasyftar tilldelvis,företaget bekostar helt ellerdet attegna

kom-Personalutbildning kananställdasde kompetens. ettsomses
olikaomfattakani samhällets regi. Dentill utbildningplement

från lä-instruktörslettuniversitetskurser tillutbildningtyper av
år 1989produktionsmiljön. Förmaskin ividrande t.ex. upp-en

motsvarandeutbildningstiden tillSCB den totalaskattar ca
årsarbeten.100 000

utbildningFacklig

utbildnings-omfattandebedriverorganisationernafackligaDe en
fackliga ochfrämst omfattarUtbildningen,verksamhet. sam-som

förtroendevaldafrågor, ochmedlemmarsyftar tillhälleliga att ge
sinaförbättrasådana tillvara ochde kanökade kunskaper taatt

också förutsätt-ökadeskalli arbetslivet. Studiernarättigheter ge
samhällsarbetet.ningar till delta iatt

högskolanvuxenutbildning inomBehörighetsvillkor för

åberopaliksomhögskolan kaninomvill studeraVuxna yngresom
frångrundläggande kompetensbehörighetallmän gymna-genom

åbe-behörighet ävenför allmänDe alternativsieskolan. kan som
ålder,uppnått viss haha254-regeln, d.v.s.den s.k. att enropa

kunska-och vissaminimitid haunder vissyrkesverksammavarit
särskild behö-Dessutom krävsgymnasieskolans.motsvarandeper

viss kursförkunskaper förspeciellarighet innebär krav ensom
måste studeran-alladokumenterasutbildningslinje. Dessaeller av

friståen-tillenligt 254-regelnsökandeför vissade med undantag
har självadesökande,gäller dessade kurser. Kraven även men

antaletEftersomkunskaper.de har dessabedöma ut-rätt att om
urvalskriterier. An-finns dessutombegränsadebildningsplatser är

ochellerbetygsurvalutbildningslinje skertagning till genom
arbetslivserfarenhet,hardenVid provurvalet kanprovurval. som

från högskoleprovet,för linjen, förutom poängadekvatärsom
kursertill enstakaVid urvalsig ytterligare poäng.tillgodoräkna
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råder viss frihet för respektive högskola tillgodoräkna arbets- 1991; 65SOUatt
livserfarenhet. Kapitel l

studiestöden1.3 De nuvarande reguljära

kapiteldetta redovisas kortfattat regler och rutiner för de regul-l
jära studiestöden. De är

studiehjälp
studiemedel

vuxenstudiestödsärskilt
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
utbildningsarvode
korttidsstudiestöd
internatbidrag

vid vissatimersättning grundutbildningar.
studiehjälp, vuxenstudiestöd,Reglerna studiemedel, särskiltom

utbildningsarvode, korttidsstudiestöd finnsoch internatbidrag i
studiestödslagen 1973349 studiestödsförordningenoch i
1973419. 1983103119831030 förordningenl lagen och om
särskilt för finns för detta stöd.vuxenstudiestöd arbetslösa regler l
förordningen 1986359 finns timersâttning vidbestämmelser om
vissa vuxenutbildningar.

1.3.1 Studiehjälp

Studiehjälpen redovisas här för helhetens skull, kommer attmen
mån förberöras i fortsättningen bara i den det värde belys-är av

förningen studiestödenav vuxna.
årStudiehjälp beviljas 20 itill studerande är undersom gym-

nasieskolan andra gymnasiala skolformer.eller
bestårStödet studiebidrag lika det all-ärett stortav som som

månad.barnbidraget, f.n. 750 studiebidraget beta-männa kr. per
las oberoende föräldrarnas ekonomiska situation.ut av

genomgårDen utbildning hemorten kanänortsom annan
månad.inackorderingstillägg mellan 000-2 010 kr.1 per

frånfinns möjligheter förDessutom det ungdomar inkomstsvaga
hushåll tillägg. Beroende föräldrarnas inkomst äratt extra

månad. Lånemöjligheter finnsbidraget 250, 500 eller 750 kr. per
också; år årför 000 förden är 16-17 högst kr. och den5som per

år år.18-19 10000är högst kr.som per
från ekonomiFör den har föräldrarna skild detären ex-som

studielånet då uppgåfår tilltillägget stödetoch högre. Totalttra
nivå studiemedlen.samma som

Studiehjälpen Studiebi-handhas studiemedelsnämnderna.av
någondraget lnackor-betalas ansökan behöver göras.ut attutan

deringstillågget tillägget beviljas efter ansökanoch det extra



juni 1991Enligt riksdagens kommunerna den 1beslut har 1991SOU 65
juliövertagit för elevernas dagliga Fr. den 1 Kapitel lansvaret resor. 0. m.

också för för1992 inackorderingenövertar kommunerna ansvaret
hemorten.elever studerar änortsom annan

pågårCSN studiehjälpssystemet.lnom översynen av

1.3.2 Studiemedel

två nämligenStudiemedelssystemet omfattar studerande,grupper
utbildningstuderande i högskolan och eftergymnasialannan0

och
år går gymnasial20 äldre och istuderande ochärsom som0

folk-utbildning. Hit utbildningar i gymnasieskolan,räknas
ävenhögskolan, kommunal och statlig vuxenutbildning

grundskolenivå andra skolor.och delen
grundvillkor för till studiemedel utbildningenrätt årEtt att

eller ställd statlig tillsyn.skall statlig, statsunderstödd undervara
iutbildningar till studiestöd finns förtecknadeDe rätt engersom

tillbilaga studiestödsförordningen.
också förbeviljas till svenska medborgareStudiemedel kan stu-

utbildningen skall hadier utomlands. huvudsak gällerl att en
månader.längd minst Kra-godtagbar standard och ha treen om

för utbildningar i de skall ställda underNorden är attvet vara
tillsyn.statlig

Sve-studiemedel för studier iEn utländsk medborgare kan
rige vistas syfte bedriva studi-han eller hon här i änannat attom

ifrågadärför stadigvarande bo-Ett villkor ärär atter. personen
vill-i Sverige och invandrare. Detharsatt accepterats som senare

nordiska Prövningenkoret gäller naturligtvis inte för medborgare.
delegationtill särskildstudiestöd i Sverige görsrätten av enav

DUS.CSN,inom delegationen för utländska studerande
både deltidsstudier.Studiemedel för heltidsstudier ochbeviljas

måsteDeltidsstudierna omfatta minst halvtid.
vissaStudiemedelssystemet generellt till sin karaktär,år men

åldersgräns förinskränkande villkor gäller. Det finns övret.ex. en
årtill Vidare finns regler det antal stöd längsträtt stöd. om som

reducering studerandeför när denkan beviljas reglersamt om
studierna.har inkomst vid sidan av

år beviljas stöd bara det finns sär-45 kanDen överär omsom
återstår nå-Sådana detskilda skäl för skäl kandet. attt.ex. vara

för-det sig kortareeller rörtermin fram till attexamen omgon
också ti-finnas för dendjupningsstudier. Särskilda skäl somanses

fått gymnasieskoleut-grundskoleutbildning ellerdigare inte har
sådanabedriva studier.bildning och vill

gymnasieskolenivå studie-grundskole- och kanFör studier
år. särskilda skäl kan tidenbeviljas Om det finnsmedel under tre
högskolenivåstudier beviljas underförlängas. kan stödFör sex



särskildafinnsdet l99l 65år, förlängning göras SOUkanäven här omenmen
nivåbåde i högsko-gymnasial och Kapitel Iden studerarskäl. För som

åralltså niosammanlagtstudiemedel beviljas underkanlan utan
emeller-någon Harbehöver göras.prövning särskilda skälatt av

in antaletdenna tid ibeviljats räknasvuxenstudiestödsärskilttid
år.

fortsattabeviljas förskallför studiemedelförutsättningEn att
resultat.tillfredsställandetidigare studiernastudier är de gettatt

nivå varjei princip kursskallgymnasialstuderardenFör som
gäller förDetsammatid studieplanenklaras den anger.somav

f.d.delinjerlinjer i högskolan. lyrkesinriktade motsvararsom
minst fjärdedelarkrävs normaltfilosofiska fakulteterna att tre av

året. gällerårsprogrammet under Detsammaha klaratsskall av
studieresultatenVid prövningtekniska högskolorna.vid de tasav

förhållanden ha hindratkanpersonligtillhänsyn natur somav
sjukdom.studierna, t.ex.

iuttrycktastorlek i lagstiftningenStudiemedlens är procent av
Basbeloppet,försäkring.enligt allmänbasbeloppet lagen somom

det all-år förändringarna iföljerregeringen,fastställs varje av
studiemedelsbelop-heltidsstuderande ärprisläget. Förmänna en
basbeloppet,15-dagarsperiod 10för varje procentpet varavav

lån. deltidsstuderandeTillbidrag. Resten är2,96 ärprocent en
går30-dagarsperiod. Detförbeloppbetalas lika attutett stort en

kombineradbidragsdelenbidragsdelen elleransöka enbartom
lånebelopp det maximala.med lägre änett

niomåna-förstudiemedleninnebärnämnda reglernaDe ettatt
dersläsår 53,28180 basbeloppet,utgör procentprocent varavav

1991 32 200 kr.underbidrag. Basbeloppet ärär

l99l heltidsstudierStudiemedebbelopp under -
Lånmånader TotaltBidragAntal

440534l 906 4 hl
980402 288 578 204,5
96040 804 S79 l7 156

extralån, studieme-s.k.finns kan ytterligareOm särskilda skäl
utgifterstuderande hardenbeviljas. aktuelltdel, Det kan vara om

dubbelbosättning, studieresor, läromedelför m. m.
resekost-för kanvid skolorDen låser statens vuxnasom

studieperiodermedbidrag för utgifter i sambandnadsersättning
vid skolan.

påverkas inkomst ochföräldrarnasinte allsStudiemedlen av
makens in-fall,inte heller, i förekomandeochförmögenhet av

studerandesdenförmögenhet. Prövningenkomst eller mot egna
från1989 efter förslagjanuaribort den 1förmögenhet stu-togs

finns där-diemedelskommittén. Prövningen inkomstmot egen
kvar.emot
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nivåfår till vissstuderande inkomsterDen ha SOU 1991 65egna en un-upp
kalenderhalvår, fribeloppet, studiemedlender det s.k. Kapitel 1utan attett

pågår.påverkas. studiernaFribeloppet varierar efter den tid som
månadernågra fribeloppet högreden studerar bara är änFör som

oftastterminen. deltidsstuderandeden läser hela För somsom en
också högre.förvärvsarbetar vid sidan studierna är gränsernaav

för höst-Slutligen fribeloppet under normal termin högreär en
vårterminen grund delenterminen för störreän att av som-av

kalenderhalvåret.falla andra Fribelop-marinkomsterna antas
alltså vid sti-stiger automatisktär knutna till basbeloppet ochpen

gande priser.

Fribelopp 1991 hcltidssluderandc-
Vårtermin HöstterminStudietid

|.7-3I.I2|.I-30.6

månad l 4949 900 kr. 000 kr.I
månader 2 930 27 3704,5 20 kr. kr.

1 kalenderhalvår.155 basbeloppetprocent av per
2 vårterminen65 basbelopppet under och 85 procentprocent av av

basbeloppet höstterminen.under

fribeloppet studie-För den har inkomst över reducerassom
överskjutande inkomsten. Förmedlen med 50 denprocent enav

läsår inkomstheltidsstuderande under normalt harettsom en
155-160000 kr. har till studiemedel upphört.mellan rätten

mindre juste-det infördes 1989 gjordesl systemet ennya som
Genom inkomstbegreppet föränd-ring fribeloppsgränserna. attav

från enligtbruttoinkomst till Sammanräknad inkomst lagenrades
statlig inkomstskatt höjdes den faktiska inkomstgränsen mot-om

då änd-schablonavdraget, 3000 kr. Ensvarande annansom var
kritiserad,infördes, och korn bli starktring attatt varsom som

i bidragsdelen därefterreduceringen skulle ske första hand och
lånedelen.

våren ändringRiksdagen beslutade under 1990 reg-om en av
skulleför inkomstprövningen. Dels beslöts reduktionenlerna att

lån, fribeloppsgrän-ske proportionellt bidrag och dels höjdesmot
beskrivits.gällande reglerna har redanDeserna. nu

fria läromedel ifri kost ochellerde studerande harFör som
reducering med schablonbelopp. Harskolan ytterligaregörs etten

femstuderande under termin inte rätt ånden att mer pro-en
1991termin ingen1600 kr. under görsbasbeloppetcent perav

utbetalning.
får behålla sjukdom. Denstudiemedlen understuderandeDen

fårarbetsinkomst vid sidan studierna dessutomhar ensom av
studietids-s.k.sjukpenning grundar sig denna inkomstsom

hålls studieti-sjukpenningen vilande underSGI. ordinarieDen
Är också lånedelen isjukperioden längre 14 dagar kanden. än

tiden fr.o.m. denavskrivas med den delstudiemedlen avsersom
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behållafår också vid15e dagen. Den studerande studiemedlen 1991 65SOU
frånvaro vård närståendetillfällig grund sjukdom,barns Kapitel Iav av

eller liknande anledning.annan
Ansökan studiemedel till studiemedelsnämnden. Stu-görsom

höstterminenläsåretfördiemedel kan sökas den 3l okto-senast
vårterminenkalenderhalvåretber och för den 15 april.senast

Studiemedelsnämnderna studieme-beslutar och betalar utom
månadsvisdel för studier i Sverige. förUtbetalningen sker stude-

två gångeri gymnasial utbildning förrande och termin stude-per
högskolenivå.rande

iUtbetalningen görs normalt kontoinsättning sparban-genom
Studiekontrollen studieförsäk-ken. sker dels infordrangenom av

ranintyg, dels det gymnasiala utbildningarnär gäller genom- -
frånrapportering skolorna.

studiemedel lâroanstalter fattasBeslut vid utländskaom av
ocksåCSN, Studiemedelsnåmndensbetalar stödet. beslututsom

hos CSN.kan överklagas

fåttTabell 1.1 Antal studiemedelstuderande och utbetalda beloppsom

I98889 198990
Antal Belopp Antal Belopp

nivåGymnasial
bidrag 42 580 43 030 404,5229,7- lån 34 340 794,4 33 600 806,1-

Högskolenivå
bidrag Il8 300 78l,0 l24 300 492,0l- lån l06 220 2 886,6 I06 830 3 060,4-

Sammanlagt
bidrag l60 880 0l0,7 I67 330 896,5l l- lån l40 l40560 3 68l,0 430 3 866,5-

Källa CSN

dåStudiemedelssystemet förändrades januari l989.den l Det
alltså påverkat halvårethöjda bidraget utflödet bara förhar andra

198889.
ingårregler infördes l989 helt ändrade regler förl de somnya

återbetalning studielån. återbetalning lånta-tillknytsKravetav
Återbetalningen, månaderbörjar tidigastinkomst.garens som sex

lån-skall med fyraefter det studierna avslutats, ske procentatt av
inkomstsammanräknade tjänst, näringsverksamhettagarens av

avgiftsåret.föroch kapital vid taxeringen
fårbörjar studiestödDen studera och undernytt stu-som

anstånd återbetalningen.dietiden Skulden avskrivs vidkan med
låntagaren år. fåttdödsfall fyller 65 Den studie-och när harsom

lån gymnasieskolenivåför studier ellergrundskole- kan en
Iånebeloppet avskrivet, studier därefter bedrivitsdel harav om

studielånhögskolenivå minst terminer harunder ochtre ut-
årsnyttjats tid. Enligt l989 regler kunde avskrivningunder denna
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terminer.lånebeloppet termin för högst SOU 1991 6513medgöras sexperav
propositionvåren regeringensefter Kapitel1990 riksdagen 1beslötUnder

lånebeloppet. Avskriv-får hälftenmedavskrivning görasatt av
synnerliga skäl.också finnsfall detandraning ske i vissakan om

Ändring lå-också gäller1990 det räntanunder närgjordes
årsårligen 1989 reglerEnligtregeringen.bestämsRäntannet. av

iavdragsreglernalånet tillmed hänsynmed räntalöpte somen
upplåningsränta. Förhälftenmotsvaradeskattesystemet statensav

Riks-alltså för 1990 6,4och5,61989 räntan procent.procentvar
skallskattereformentill följdbeslut innebär räntandagens att av

upplåningsränta. 1991 är räntanFör70utgöra procent statensav
avdragsgill.inte8,3 ärRäntanprocent.

vuxenstudiestöd SvuxSärskilt1.3.3

i princip avsedda1975,infördes ärVuxenstudiestöden, att er-som
förstaistudier.samband med Deinkomstbortfall isätta styrs

svåra arbets-utbildning ochtidigaremed korthand till personer
idärför hu-förhållanden. vuxenstudiestödet beviljassärskildaDet

gymnasieskolenivå.grundskole- ochutbildningarförvudsak
nivåer studiemedeltillrättutbildningar dessaDe gersom ger

frågaalltsåockså vuxenstudiestöd. Det ärsärskilttillrätt om
ochkommunalfolkhögskolor,gymnasieskolor,vidstudierlängre

utbildningar.gymnasialadelvuxenutbildning och andrastatlig en
yrkestek-högskoleområdet vid deenbart studerandedetärInom

ål-gällersärskilda antagningskravYTHlinjerna därniska om-
stöd.yrkesverksamhet kantidigareochder som-

särskildfinansierasvuxenstudiestödförResurserna genom en
innebärbegränsade. Detdärförarbetsgivaravgift och är att om

måsteså urvalsförfa-antalet stöd,änantalet sökande är större ett
årantalutbildning,till tidigareVid urvalet hänsynrande ske. tas

fritid,bedriva studiernamöjligheterarbetsmarknaden, att
behovhar störstförsörjningsbörda Denbetungande avsomm.m.

erhåller stödet.stödutbildning och
CSN tillvuxenstudiebidrag fördelasföranvisasMedlen avsom

länet.utbildningsstrukturen ieftervuxenutbildningsnämnderna
gäl-inte.åldersgräns finns DäremotNågon till stödför rättnedre

års urvalsprövningenVidförvärvsarbete. tasfyraler kravett om
år motsvarande,ellerförvärvsarbeteitill antalet t.ex.hänsyn

i praktikeninnebärvärnpliktstjänstgöring. Detvård barn ochav
ifråga stöd.år förkommer25 knappastundersökande äratt som

år. svux-reglernaåldersgränsen skiljer sig50 HärärDen övre
densammafrån gränsenTidigarestudiemedelsreglerna. somvar
år 1986år. gjordestill 50Höjningennämligen 45för studiemedel,

folk-med enbartförtill stödmöjligheternaför ökaatt grupper
Även änäldreärutbildningsbakgrund.skola sompersonersom

Sådana skälsärskilda skäl.år finnsbeviljas stöd detkan50 om
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fåttfinnas för dem tidigare inte grundskoleutbildning 1991SOU 65anses som
eller gymnasieskoleutbildning eller det sig kortarerör Kapitel lut-om om
bildning förär betydelse sökandens yrkesverksamhet.som av

För utländska medborgare gäller regler för tillrätt sår-samma
skilt vuxenstudiestöd för studiemedel. Sökanden skallsom vara
stadigvarande bosatt i Sverige det gäller utomnordiskaoch när-
medborgare ha invandrare.accepterats som-

många ocksåI andra avseenden för studiemedelår reglerna
ifrågaoch särskilt vuxenstudietöd samordnade. Det gäller t.ex. om

heltidsstudier och deltidsstudier, förantalet terminer vilka stöd
kan beviljas studieresultatprövningen.och Däremot kan särskilt
vuxenstudiestöd inte beviljas för studier vid utländsk lâroan-en
stalt.

Det särskilda vuxenstudiestödet uppbyggt enligtår inkomst-
bortfallsprincipen. innebär stödets storlek in-Det relateras tillatt

förekomsten studiernas början. Beräkningen stödbeloppet be-av
efter principerräknas gäller för utbildningsbidraget isamma som

arbetsmarknadsutbildningen. För tillhörden arbetslös-som en
alltsåhetskassa A-kassa varierar stödet beroende tidiga-den

inkomsten. För den inte inskriven iär A-kassa ellerre som en
lågför den har dagpenning i A-kassa gäller minimini-som en en

vå.
bestårDet särskilda vuxenstudiestödet vuxenstudiebidragav

studielån.och Bidraget är skattepliktig inkomst. till-För den som
månadhör A-kassa är vuxenstudiebidraget under 65en en pro-

utbildningsbidragsbeloppet 22 dagar dagpenningen icent av x ar-
Lånedelenbetlöshetsförsäkringen. skillnaden mellanutgör ut-

bildningsbidraget och vuxenstudiebidraget efter skatt. Vuxenstu-
låndedelen alltsådiebidraget efter skatt och blir likatillsammans

belopp utbildningsbidraget efter skatt. För den intestort som som
någothar inkomstbortfall eller inte tillhör A-kassa bidragetären

miniminivå, då32,5 utbildningsbidragets ikanprocent av men
lånstället beviljashögre stödet totalt utbild-ett att motsvarar

framgårningsbidraget efter skatt. följande beloppen iAv tabell
månad någravuxenstudiestöd under 1991 efter olika dagpen-en

ningklasser.
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månadsbelopp I99|vuxenstudiestödSärskilt1.2Tabell SOU 1991 65-
Kapitel liDagpenning A-kassaEj A-kassa

2I 543326 326

Utbildnings-
11 946l72 l727 7bidrag

Vuxenstudie-
662 7 7652 331 4bidrag 806399 061 l1Skatt

959601 5932 31Nettobidrag

8362Lån 3 569 900l
8 795501501 S5Totalt

nivån1 utbildningsbidragssystemet.iLägsta
2 nivån utbildningsbidragssystemet.iHögsta
3 30.Enligt skattetabell

går bidragsdelen. denFöransöka enbartDet att somom
återbetalningenlånockså förvillkorgälleransöker sammaom

under 16studerande barndenstudiemedelstagarna. Harförsom
också barntill-år beviljasarbetslöshetskassa,inskriven ioch är en

år basbe-25utgörundermed belopplägg procentettett avsom
uppgår1991försäkring. Underenligt allmänlagenloppet om

månad 900till kr.och barnbarntillägget per
tillharför rättvid skolorläserDen statens rese-vuxnasom

studieperioder vid skolan.samband medkostnadsersåttning i
fått föjdtillinkomstbortfallsprincipen harStödets knytning till

några studieti-inkomster underhänsynstagande tillregleratt om
studerandestödet denreducerasinte införts.den Däremot om

liknandeellerarbetsskadeersåttning, livräntahar pension, annan
bibehållen lönförmån. studerande hargäller denDetsamma om

under utbildningen.
får behålla sjukdom. Här ärstödet underDen studerande reg-

extrainkomsterharför studiemedel. DenIerna desamma somsom
vilken sjuk-studietids-SGI, enligtstudierna harvid sidan enav

sjukpenningenordinarieDenunder sjukdom.penning betalas ut
lånNågon avskrivninghålls tillvilande studietiden. rättunder av

går studiemedelssys-högskolestudier itillför vidareden somsom
finns inte.temet

behålla julferieunderstudiestödetstuderande har rättDen att
vårdvårdfrånvaro när-tillfällig barn,grundoch vid avavav

anled-stående, liknandeelevorganisation ochiuppdrag annan
ning.

vuxenutbildnings-vuxenstudiestöd tillgörssärskiltAnsökan om
finns fyrakyrkobokförd. Detsökanden äri det län därnämnden

ansökningstillfällen, nämligen
kvartaletunder 3eutbildningen börjar15 maj om-
kvartaletunder 4eutbildningen börjaraugusti15 om-
kvartaletbörjar under 1autbildningenoktober15 om-

2abörjar under kvartaletutbildningenfebruari15 om-
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Huvuddelen ansökningarna in till den 15 maj ochkommer SOU 1991 65av
vårterminendå respektive15 oktober, stöden till höstterminen Kapitel I

fördelas.
AVuxenutbildningsnämnderna och betalarbeslutar sär-utom

månadsvisskilt vuxenstudiestöd. i efterskott,Utbetalningen sker
studerande studieintyg visarsedan den sänt in närvaroett som re-

frånvaro gångna månaden.utbildningen Vidspektive i under den
frånvaroicke Utbetalningengodkänd kan stödet reduceras. görs

kontoinsâttning i sparbanken.genom
ifrågaBeslut vuxenutbildningsnämnden särskiltav om vuxen-

återkravstudiestöd kan inte det gälleröverklagas, närutom av
stöd.

fått vuxenstudiestöd1.3 särskiltTabell Antal studerande utbetal-ochsom
da belopp

198889 I989l90
Antal Belopp Antal Belopp

Grundskolenivä
8 342,8 000 345,7Bidrag 000 7

Lån 400 3 6004

nivåGymnasial
Bidrag 8 000 375,0 200 537,9
Lån 600 l004 6

Högskolenivå YTH
Bidrag 040 46,9 040 52,3l l
Lån 920 860

Sammanlagt
Bidrag 040 19 240 935,9|7 764,7
Lån 9 920 10 560

CSNKälla

1.3.4 Särskilt vuxenstudiestöd for arbetslösa

särskildaDet vuxenstudiestödet för arbetslösa infördes 1984 och
kan komplement till övriga arbetsmarknadspolitiskaettses som
åtgärder. Resurserna skapades höjning vuxenutbild-genom en av
ningsavgiften 0,014 den samlade lönesumman. Re-procent av

arbetsmarknadsförhållan-geringen fördelar medlen till de län där
svårast.dena är Under 199091 75,0 milj.kr. fördelats till föl-har

jande län Gotland, Göteborgs-Blekinge, Malmöhus, och Bohus,
Örebro,Värmland, Gävleborg,Västmanland, Kopparberg, Väster-

bevil-norrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Stöd kan
grundskolenivåjas för studier för utbildning gymnasialoch

nivå pågå tvåberäknas Som förhögst terminer. villkor rättsom
till stöd gäller sökanden skall arbetslös, anmäldatt somvara vara
arbetssökande arbetsförmedlingen,hos medlem i arbetslös-vara

år år.hetsskassa, ha förvärvsarbetat fyraminst ha fyllt 25samt
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ocksåEn förutsättning är studiestöd enligt studiestödsla-att annat SOU 1991 65
inte har beviljats tidigare för utbildning.gen Kapitel Isamma

Några ansökningstider finns inte. Ansökningarna behandlas i
den turordning de kommer in och stöd beviljas till dess tilldelade
medel förbrukade.är l övrigt är reglerna desamma för sär-som
skilt vuxenstudiestöd.

läsåretUnder 198889 erhöll l 145 och under 198990personer
1225 särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Utbetaldapersoner
belopp i form vuxenstudiebidrag uppgick till 45,9 respektiveav
57,3 milj.kr. Ca hälften antalet stödtagare utnyttjade möjlighe-av

lån.tillten

1.3.5 Utbildningsarvode

Vidareutbildning yrkesundervisningsområdettill lärare inom har
pågått sedan 1960-talet. Lärare i kommunal eller statlig tjänst ha-
de till bibehållenbörjan tjänstledighet med lön. Personeren utan
sådan anställning erhöll i stället arvode motsvarandeett som en
lärarlön. Därur utvecklades med utbildningsarvoden. Ar-systemet

budgetårenvodena under 198384-198788 med studieme-ersattes
del för studerande återinförts.vid vissa linjerna, har Förav men
närvarande kan utbildningarvode beviljas till studerande vid folk-
högskollärarlinjen, handels- och kontorslärarlinjen, industri- och

vårdlärarlinjenhantverkslinjen, påbygg-och specialpedagogisk
nadsutbildning.

För antagning till de olika linjerna gäller särskilda behörighets-
krav. Utbildningen kombineras i vissa fall med tjänstgöring som
lärare.

Utbetalningen budgetåretarvodena sköttes 198990t.o.m.av
den högskola, där utbildningen förlagd. Den juli 19901av var

fördes utbetalningsansvaret till CSN.över Ett kapitel inytt stu-
diestödslagen 7a kap. infördes.

Arvodets storlek bestäms regeringen. Under 199192 ärav ar-
månaden.vodet 10 363 kr. i Det är skattepliktig inkomst. Arvodet

får behållas under sjukdom och andra kortare ledigheter. Den
sjukpenninggrundande hållsinkomsten vilande under studietiden.

Arvodet frånminskas för den har lön arbetsgivaren ochsom
för pension och vissa andra ersättningar. Däremot görs ingen re-
ducering för inkomster vid sidan studierna.av

1.3.6 Korttidsstudiestöd

Vuxenstudiestöden infördes redan nämnts 197576. Förutomsom
särskilt vuxenstudiestöd, beskrivits i tidigare avsnitt, till-ettsom
kom timstudiestöd och dagstudiestöd. Timstudiestödet avsettvar
för arbetstagare förlorade inkomst grund deltagande isom av
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bestående in- 1991 65Dagstudiestödet, SOUstudiecirklar.prioriteradevissa av
kortaiför deltagare Kapitel Iinternatbidragochkomstbidrag avsettvar
haderespektiveinkomstförloradefolkhögskolavidkurser som

sammanför-19871 julistudierna. Denmedi sambandkostnader
tilldagstudiestödet,iinkomstbidragettimstudiestödet ochdes

kost-ärlnternatbidragetkorttidsstudiestöd.stödformen som en
stödform.kvarstodnadsersättning som

avsnitt.ilnternatbidraget beskrivs nästa
uppgift rekryteraärviktigasteKorttidsstudiestödets att perso-

arbetsförhållandensvåra tilltidigare utbildning ochmed kortner
till arbetsta-beviljaskanDetöverbryggande karaktär.studier av

Några villkorstudierna.grundförlorar inkomst avgare som
ålder inte.finnseller medborgarskapom

med in-timmevarje helför199192 65 kr.underärBeloppet
Även räk-kanmed studiernasambandrestimmar ikomstbortfall.

timmar.240läsår för högstbetalasstödkanin. Under utettnas
iLedighetpensionsgrundande.skattepliktigt ochStödet är sam-

semesterlönegrundande.studierna ärband med
studiecir-statsbidragsberättigadedeltagande ifrämst förDet är

utnyttjas. Menstödetfolkhögskolorvidkorta kurserklar och som
Skolöver-förekommer.studier i komvuxomfattandemindreäven

samråd utbildning-CSN vilkamedbeslutat efterstyrelsen har --
korttidsstudiestöd.tillskall rättsom gear

korttidsstudiestöd kanförgodkäntsstudiecirklarBland de som
nämnas

samhällsinriktadeochmatematiksvenska, engelska,cirklar io
gymnasieskolenivågrundskole- ochämnen

arbetstagarorgani-frågor iför medlemmari fackligacirklaro
sationer

hemspråkcirklar io
handikappades färdigheter.för utvecklacirklar atto

för s.k.främstdetkurser ärfolkhögskolornasgällerNär det
andra intresse-organisationer ochfackligasamverkanskurser med

korttidsstudiestöd.beviljavarit aktuelltdetorganisationer attsom
stödberättigan-varittidigareemellertidkurser harFlertalet korta

1985862100iställningstagandeEfter regeringens attde. omprop.
åtstram-till stöd harrättinte bordehobbykursers.k. engerena

folkhögskolorhobbykurser vidning skett. De accepterassom nu
musikämnesområdena måleri, konsthantverk,konst,inomligger

34 denminstvillkor äridrott,gymnastik och attett avsamt men
studier.teoretiskaundervisningen skall utgöraslärarledda av

fackligakollektivtkorttidsstudiestöd kan görasAnsökan avom
ellerbland medlemmarnafördelninglöntagarorganisationer för av

oftast kom-ansökningarna ärkollektivaDeenskild arbetstagare.
verksamhetuppsökandeförbidragbinerade med begäran om

arbetsför-bl.a.uppgifter lämnasansökan skallarbetsplatser. 1 om
desam-Ansökningstiderna ärhållanden utbildningsbakgrund.och

vuxenstudiestöd.särskiltförma som
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anvisadeDe för korttidsstudiestöd begränsade.år SOU 1991 65resurserna
Om ansökta belopp överstiger tillgängliga blir reglerna Kapitel lresurser

tillämpliga.urval Därvid skall hänsyn till behov utbild-tasom av
ning och stöd bland de sökande.

Vuxenutbildningsnämnden beslutar betalaroch korttids-utom
studiestöd. Utbetalning sker normalt cirkelnnär eller kursen är
slut efter rekvisition den studerande. l regel sker utbetalningenav

insättning bankkonto i Sparbanken.genom

Tabell 1.4 Antal studerande bidrag I98990och utbetalda

Antal Belopp

Studiecirkel 64 300
KomvuxSSV 900 129,2
Folkhögskolor 48 000

Sammanlagt ll3 200

CSNKälla

1.3.7 Internatbidrag

En arbetstagare deltar i kort kurs vid folkhögskola ellersom en
vid skolor för kan förutom korttidsstudiestöd in-statens vuxna

ocksåternatbidrag. bidragetMen kan beviljas till icke arbetstaga-
Några åldervillkor eller medborgarskap finns inte. Bidra-re. om

under 199192är 290 kr. dygn och täcka kostna-get attper avser
årförder kost och logi. Under kan inter-ettresa, en person

tvånatbidrag för högst tio studiedagar och resdagar. Villkoren
ifråga kurser desammaär för korttidsstudiestöd.om som

bådeStödet kan sökas kollektivt och enskilt. Ansökningarna
från ocksåde fackliga organisationerna ofta korttidsstudie-avser
stöd och bidrag till verksamhetuppsökande arbetsplatser. En

pågåttförsöksverksamhet har med möjlighet för handikapp- och
pensionårsorganisationer söka internatbidrag kollektivt.att

Beslut internatbidrag fattas vuxenutbildningsnämnden,om av
också betalar bidraget. enskildEn studerande rekvirerarutsom

själv efter avslutad kurs. För bidrag beviljats kol-pengarna som
lektivt redovisar organisationen, uppgifterutöver deltagarna,om

Ãrde sammanlagda kostnaderna för kost och logi. de fak-resor,
tiska kostnaderna dygn lägre internatbidraget betalasänper er-
sättning för de faktiska kostnaderna.ut
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fått be-internatbidrag utbetaldaochAntalTabell 1.5 1991 65SOUpersoner som
lopp Kapitel 1

198990
BeloppAntal

4.80005Enskild ansökan
55.8I 000ansökan 41Kollektiv
60.6000l 46Totalt

äransökanfått efter kollektivinternatbidragI deltagareAntalet som
CKälla N.skattat.

Timersättning1.3.8

läsning,igrundutbildning föranordnarKommunerna vuxna
svenskun-grundläggandegrundvux ochräkningskrivning och

för-sfi viktigasfi. gäller hardetdervisning för invandrare När
skyldighetjanuari 1991. Kommunernasdenändringar skett 1 att

fått ökaddesamtidigtförstärktsundervisning haranordna som
medi ochGrundvux kommerutbildningen.läggafrihet att upp

nuvarandesammanföras mednyligen fattade beslutriksdagens att
1992.vuxenutbildninggrundläggandetilll i komvuxetapp en

kyrkobok-sfi äri och ochgrundvuxdeltarEn somsomperson
också tillErsättningen kantimersättning.Sverige kanförd i ges

sär-utvecklingsstördapsykisktvuxenutbildning förideltagare
vux.

får förlorartimme denTimersättning 65 kr.med ar-somper
från eller kontantarbetslöshetskassaersättningbetsinkomst, ar-

timme,13Stimulansbidrag, kr.betsmarknadsstöd. Ett somper
kom1976 ochsedanfunnits i grundvux attstarten senaresom

sfi-studerandeockså 1990 förjulibort den 1för sfi,gälla togs
tilljuli 1991. Anledningengrundvux-studerande den 1och för

medutsträckning samordnatsiersättningenfrämstdet är storatt
onödig hantering.administrativtmedförtsocialbidrag, vilket en

pensionsgrun-ärskattepliktig inkomstTimersättning är som
semesterlönegrundande.sfii ärför deltagandeLedighetdande.

restid.betalas förTimersättning kan inte ut
utbild-frågor avslutandeantagning ochSkolan avgör avom
betalarochi länet beslutarVuxenutbildningsnämndenningen. om

NämndensNågon inte göras.ansökan behövertimersättning.ut
läm-skolanantagninguppgiftersig degrundarbeslut somom
frånmånadsvis efterefterskottiUtbetalning sker rapportnar.

arbets-förloradintygundervisningen ochinärvaroskolan omom
medi samarbetemotsvarande. Utbetalning skerförtjänst spar-

check. Vuxenut-ellerinsättning kontobankerna genomgenom
CSN.överklagas hosbeslut kanbildningsnämndens
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belopputbetaldafått timersättning och 651991SOUAntal1.6Tabell sompersoner
Kapitel I198990I98889

BeloppAntalBeloppAntal

83,00002471,71 53023Grundvux

107,5S003182,026 040sfi

190,5S00153,8 S557049Totalt

CSN.KällaSärvux.iI 100lnkl. personerca

studiefinansieringsformerAndra1.4

Utbildningsbidrag1.4.1

åt-arbetsmarknadspolitiskaingår deiArbetsmarknadsutbildning
tillhar rättarbetsmarknadsutbildningbeviljasDengärderna. som

förord-enligtskallArbetsmarknadsutbildningutbildningsbidrag.
arbetsmarknadsutbildning1987406 avseningen om

yrkesutbildning,0
ärutbildningorienterandeeller enallmänteoretisk somo

elleryrkesutbildning,förförberedelsenödvändig
brist-medfördatateknikiutbildningorienterande personero

skolutbildning.föraldradfällig eller
grundläggandegrundvux ellerförGrundutbildning vuxna

arbetsmark-fårsfi inteinvandrareförsvenskundervisning vara
nadsutbildning.

s.k.delentill störstaArbetsmarknadsutbildning utgörs upp-av
upphandlarlänsarbetsnämndenDet ärutbildning.handlad som

Dessutomkomvux.ellerAMU-myndighetutbildning hos t.ex.
Ärutnyttjas.utbildningsväsendet ut-reguljäradetplatser ikan

och40 veckorfår högstomfattadeneftergymnasialbildningen
får intenäringslivet. Denisysselsättning va-inriktadskall vara

förutbildningKompletterandeutbildning.längredel enavenra
isysselsättninginriktatintedock motbehöverinvandrare vara

näringslivet.
denbeviljasArbetsmarknadsutbildning kan som

arbetslös,bliriskerarellerär atto
år och20fylltharo

arbetsförmedlingen.offentligadenarbetesöker genom0
ungdo-handikappadeförZO-årsgränsenfrån gällerUndantag

l8-l9-år-ocksåutbildning kanupphandladgällerOm detmar.
tillbeviljasutbildningupphandladkanDessutomstöd.ingar

honellerhanarbetslös,inte ärden omsom
underrepresente-ärkönetdetdäryrketillutbildas ett egnao

rat,

65
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saknar yrkesutbildning föråldradeller har kortare eller SOU 1991 65en0
yrkesutbildning och utbildningen kan arbetstagaren Kapitel lge en
starkare ställning arbetsmarknaden, eller

.
utbildas till yrke inom tillverkningsindustrin inomelleretto

omsorgssektorerna.vård- och
För flyktingar och handikappade finns vissa ytterligare möjlig-

heter. Av de tillgängliga platserna för upphandlad arbetsmark-
fårnadsutbildning 20högst föranvändasprocent personer som

har anställning.en
Till den har beviljats arbetsmarknadsutbildning in-eller ärsom

skriven vid arbetsmarknadsinstitut lämnas utbildningsbidrag. Ut-
bestårbildningsbidrag dagpenning och särskilt bidrag. Dessu-av

lånemöjligheterfinns vissa efter avslutad utbildning.tom
Dagpenningens storlek varierar beroende kursdeltagarenom

tillhör arbetslöshetskassa A-kassa eller För den till-en som
hör A-kassa är dagpenningen lika ersättningen vidstoren som

nivåarbetslöshet. En högsta och lägsta för utbildningsbidraget
fastställs regeringen. Den högsta dagpenningen f.n.är 543 kr.av
och den lägsta 326 ändåkr. Den tidigare arbetat deltid harsom
rätt till dagpenning under studier ersättning vidmotsvararen som
heltidsarbete.

årFör den 18-19är och deltar i s.k. jobb-sökar-aktivite-som
vidgad arbetsprövning eller inskrivenär i AMlter, och inte till-

hör A-kassa den lägstaär dagpenningen 230 kr.en
Dagpenning betalas för fem dagar i veckan. Under kortareut

får behållalov likasåoch ledigheter stödet, vid ledighet förman
vårdtillfällig vårdbarn, uppdrag i elevorganisation,t.ex. av av

närstående. Vid ledighet grund sjukdom är dagpenningenav
90 den normala dagpenningen, det har betydelseprocent av men
bara dagpenningen lägreär än sjukpenningen. Utbildningsbi-om
drag är skattepliktig och ATP-grundande inkomst. Bidraget är
däremot inte sjukpenninggrundande eller semesterlönegrundande.

månadUtbildningsbidrag per

D ia g p e n n n g -lägsta 326 högsta 543

Dagpenning 7 I72 946
Skatt skattetabell 30 1 671 3 151
Bidrag 5015 8 795netto

budgetåret pågårUnder 199091 försöksverksamhet meden
fåttstimulansbidrag. Det är tio län möjlighet betalaatt utsom

400 kr. i tillägg tillvecka den genomför utbildningper som en
verkstadsindustriområdetinom och därefter anställning inomtar

område.samma
Utbildningsbidrag kan reduceras för i huvudsak följande för--

måner, nämligen pension, 38-sjukpenning,s.k. arbetsskadeersått-
bibehållenning, livränta och lön, praktiklön. Dock betalast.ex.



också sjukpen- 65vanlig 1991för SOUReducering görsdagalltid 10 kr. ut.per
Vi-10-kronorsregeln. Kapiteldå lintegällerochföräldrapenningochning

så långt ärdettastudiestöd,medsamordning annatdare görs
tid.förförmåner beviljatsvissa andramed sammaochkänt, som
dag-mellanlöneutfyllnadellerstudiernavid sidanlnkomst av

utbildningsbidraget. lnteintereducerarlöntidigarepenning och
vårdbi-bostadstillägg,kommunaltförbidragetheller minskas t.ex.

handikappersättning.drag eller
principibidragsärskilt atti formUtbildningsbidrag avserav

Särskilt bidragutbildningen.samband medimerkostnadertäcka
förfrämstbetalas ut

ingår kost-kursavgiftenidetavdrag görskursavgifter omo
logiochkostförnader

för kost-utbildning ochreguljärförgäller baraläromedelo
månaden100 ikr.överstigernader som

måna-i100 kr.överstigerkostnadfördagliga somresor0
den

trakta-resor,kurseroch kortastudieresorförkostnadero
övernattningskostnadeventuellochmente

resorhemortenänutbildningvidkostnader ortannano
traktamente.från hemresor,utbildningsorten,ochtill

dag.98 kr.medf.n.lämnasTraktamente per
lånbeviljaskursdeltagarenkan ettutbildningavslutadEfter

Länetmånadsbelopp.70högst ett somprocentmotsvarar avsom
Ãterbetalningstidenår.inomtillbakabetalasräntefritt skall ettär

avskrivas,lånet delvisellerheltellerförlängasemellertid omkan
skäl.särskildafinnsdet

beslutararbetsförmedlingenAMInormalt vemär omDet som
från länsarbetsnämn-delegationutbildningsbidragskallsom

lån.ochbidragbetalarochberäknarFörsäkringskassan utden.
bidragsärskiltfrågor ochockså förskott samtprövarKassan om

Länsarbetsnämndenslarbetsförmed-låneverksamheten.handhar
gällerdetnärAMS,överklagas hosbeslut kan utom av-lingens

Försäk-överklagas.Sådana kan intebeslutresursbrist.slag p.g.a.
be-Länsrättenslänsrätten.hosöverklagaskanbeslutringskassans

iinstansHögstakammarrätten.hosöverklagassedan so-slut kan
FÖD.försäkringsöverdomstolencialförsäkringsmål är

utbetaladearbetsmarknadsutbildning ochideltagareAntal1.7Tabell
utbildningsbidragibelopp

I98990l98889

%%Antal personer 450 7767340 7lutbildning 7lupphandladi- 23900l92929 450utbildningreguljäri- l0035087100790100sammanlagt-
370,7366l,23miljkr.Ubetalt,

AMS RFVochKälla
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Arbetsmarknadsutbildning i företag SOU 1991 65
Kapitel I

Arbetsmarknadsutbildning i företag innebär statsbidrag kanatt
beviljas till arbetsgivare för utbildning Syftetpersonal. ärav att
stärka företag, där tekniska förändringar eller förändraden ar-
betsorganisation kan innebära störningar. Under 199091 kunde
bidrag beviljas med högst 40 kr. utbildningstimme för högstper
920 timmar högre antal timmar kan medges i vissaper person
fall. påbörjadeUnder 198990 21 000 utbildning i fö-ca personer
retag.

1.4.2 Sjukfdrmåner studiestödsom

sjukpenning

Alla i Sverige bosatta är försäkrade enligt lagenpersoner
1962381 allmän försäkring AFL fr.0.m. den dag de fyllerom

år.16
S.k. 37-sjukpenning AFL 3 kap. 7§ betalas till denut som

till följd sjukdom arbetsförmågahar nedsatt med minst fjär-av en
dedel. Hel, fjärdedels, halv eller fjärdedelstre sjukpenning be-en
talas beroende i vilken arbetsförmåganut grad är nedsatt.

Sjukpenningen beräknas den sjukpenninggrundande inkom-
SGI måste uppgå tillsten minst 6000 kr. Sjukpenningensom

varierar förhållandesedan i till SGl till högsta 7,5gränsupp en
basbelopp eller 241500 kr. 1991. Sjukpenningen beräknas dagper

nivåer.efter De förstatre dagarnatre Sjukpenningenmotsvarar
65 SGl, fr.0.m. fjärde 90eprocent dagen 80av t.o.m. procent av
SGI och därefter 90 året.SGl för Försäkringskassanprocent av
gör avdrag för preliminär skatt.

fårStudier normalt inte bedrivas under den tid har 37-man
sjukpenning.

Vid längre sjukfall skall försäkringskassan undersöka möjlighe-
förkorta sjukdomstiden.terna att Här kan olika insatser bli aktu-

ella, bl.a. utbildning. Om kassan sådanbeslutar åtgärd kanom en
s.k. 38-sjukpenning lämnas, är lika vanlig sjukpen-storsom som
ning. frågaDet kan utbildning vid AMU-center,vara t.ex.om
komvux, högskola.

1 januari 1992 ersätts 38-sjukpenningen med rehabiliteringser-
sättning. Ersättningen kommer uppgå till 100 SGl.att procent av
Inriktningen är rehabilitering i form fåratt studier omfattaav

år.högst Tiden kan förlängasett det finns särskilda skäl.om
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enligti arbetetskadorförförsäkradförvärvsarbetar ärDen som
Även egenföretagarearbetsskadeförsâkring.1976380lagen om

arbetsskadaSomförsäkringen.omfattasuppdragstagareoch av
i arbetetinverkanskadligolycksfall ellerskadaräknas annanav

ersättningenbetalarochbeslutarsmitta. utKassaneller somom
arbetsförmågan nedsatt.bedömsgradberoende i vilkenär varaav

lika90 dagarnaförstadeErsättningen under storär van-som
SGI.IOOersättningenutgör procentsjukpenning. Därefterlig av
utbild-formrehabilitering iförsäkringskassanBeslutar avom

förändrasstorlekErsättningens65-sjukpenning.s.k.ning utges
eller iAMU-centeraktuell inomUtbildning kaninte. t.ex.vara

utbildning.reguljär

Livränta

arbetsoförmåga arbetsska-följdbestående tillharDen enavsom
rehabili-Vidlivränta.arbetsskadeersättningföri ställetkanda

ifråga utbild-livränta kommautbildning kanformtering i omav
år.tid änsig längresträcker överningen ett

beräkningsådana liggerfalliersättningenförgrundTill aven
hade in-inteskadanhaftskulle haarbetstagareninkomstden om

träffat.

kontakttolkutbildningvidErsättning1.4.3

kanfolkhögskolekurskontakttolkutbildning vidideltarDen som
med högst200 kr.överstigerresekostnaderförersättning som

inackor-förkurstillfälle,kostnaderöverskjutande250 kr. perav
stipendium290 kr. dygnhögstmedderingskostnader samt ettper

arbetsför-bortfallvid styrktdygn200 kr.skattefritt avperom
kontakttolkut-för199192 disponerasFr.o.m.tjänst. resurserna

översättarinstitu-Tolk- ochStockholm.universitetet ibildning av
TÖI utbildningen.förövergripandehar etttet ansvar

studiestödIndirekt1.4.4

påStuderanderaban resor

tåg Järnvä-Statensmedlänge kunnatsedanStuderande har resa
Är reserabat-föröverfördespris. 1986gar rabatterat ansvarettill

s.k.infördes detSJCSN ochavtal mellanEftertill CSN.terna
rabatt50tillberättigadeCSN-kortet, procents resorna.som

studiehjälp,erhöllautomatiskt till allaskickadesKortet ut som
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studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd. Den inte hade SOU 1991 65stu-som
fråndiestöd kunde efter uppvisande studieintyg läroanstalten Kapitel lav

läsåretCSN-kortet SJ.hos Fr.o.m. 199192 gäller avtalett nytt
reserabatter för studerande CSN har träffat SJ, Swe-medom som
Linjeflygbus, SAS Inrikes SvenskaAB, och SJBuss. Rabatten

och Swebus, där biljett kan köpas för sammanhängandeen resa,
Svenska Buss 50 ingenär normalpris rabattsamt procent

avgångar. PåSJs röda inrikesflyget CSN-kortet rabattger en som
pensionärsrabatten vilket f.n. innebär priser mellanmotsvarar

från250 och 400 till Stockholm.kr. och SAS och Linjeflyg för-
ändrar samtidigt sin nuvarande ungdomsrabatt. Avtalet innebär

CSN-kortet,även till skillnad ungdomsrabatten, rättatt mot ger
till bokningsbara biljetter. Fr.o.m. 199192 år det bara studerande

får fårstudiestöd CSN-kort.som som

Bostadsbidrag

utgår både hushållBostadsbidrag till med och barn. För hus-utan
håll någondär har studiemedel höjs de lägre bostadskostnadsgrän-

vid framgårberäkning bostadsbidrag följandeserna av som av
uppställning.

Regler för l99l

A. Barnfamiljer

Hushåll Bidragsbeloppmånad Ekonomipröv-
ning

1
Barnet år 1000 kr Fribelopp in-
kyrkobokfört + komst

bådahos %75 bostadskostnad 81 000 kr.av som
föräldrarna överstiger Bidraget
eller hos minskas med
någon dem l 800barn 1 högst 2 400 20 % över-kr.av av-2 barn 1 500 högst 2 800 skjutandekr.-3+ barn 2001 högst 3 200 inkomstkr.-

därefter %med 50 bostadskost- Fribeloppav
överstigernad förmögenhetdessa beloppsom

l högstbarn 3 500 kr. makarmen
2 barn högst 0004 kr. 180 000 kr.men
3+ barn högst 4 500 kr.men ensam

90 000 kr.
15 över-av
skjutande
förmögenhet
läggs till
inkomsten
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Ekonomipröv-Biaragsbeloppmånad 1991 65Hushåll SOU
mg Kapitel l
Sammagrundbeloppettillrätt somär inteBarnet

övrigti000 kr.lkyrkobokfört som-
föräldernhos

ärdenneoch
år29 eller mer

Sammabostadskostnad%75är inte somBarnet somav
överstigerkyrkobokfört

400högt 2 kr.800barn1föräldernhos - 2 800 kr.högtbarn 8002äroch denne - 2003 kr.högtbarn 800år 3+29under -
bostadskost-50 %meddärefter av

beloppöverstiger dessanad som
5003 kr.högstl barn men
0004 kr.högtbarn2 men

S00 kr.högt 4barn3+ men

4.
Sammabostadskostnad%75 somär inteBarnet somav

överstigerkyrkobokfört
2 400högt kr.barn 500l lföräldernhos - 2 800högst kr.barn 5002 läroch denne - 2003 kr.500 högtbarnår 3+ 129under -

fåttoch har
bostadskost-%50därefter medstudiemedel av

beloppöverstiger dessanad som
högt 3 500 kr.barnl men

000 kr.barn högt 42 men
500högt 4 kr.barn3+ men

Hushåll barnB. utan

Fribeloppbostadskostnad%75Makar somav
inkomstinte800 kr.år överstiger18-28 men

000 kr.442 900 kr.
Bidraget
minskas

l3med av
överskjutande
inkomst

6.
Sammabostadskostnad75 % somMakar somav

inte500 kr.överstiger lår18-28 men
2 900Någon kr.har

studiemedel

Fribeloppbostadskostnad%75Ensamboende somav
inkomstinte800 kr.år överstiger18-28 men
3 000 kr.2 300 kr.
Bidraget
minskas

13med av
överskjutande
inkomst
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ning Kapitel. I8

Ensamboende 75 % bostadskostnad Sammaav som som
18-28 överstiger 500l kr. intemen
Har studiemedel 2 300 kr.

9.
ellerMakar 30 % bostadskostnad Fribeloppav som

ensamboende överstiger 600i kr. inte inkomstmen
år29 eller 3 500 kr. 00066 kr.

äldre Bidraget
minskas

10 %med av
översjutande
inkomst

Med inkomst Sammanräknad inkomst enligt taxeringenavses
året bidragsåret.till statlig inkomstskatt före Bidragsförskott ökar

inkomsten 40med basbeloppet. eller fleraHarprocent ettav
barn barnpension ökas inkomsten med 26 basbeloppet.procent av

årDen inte har barn och år under 29 tillkan byta äldrereg-som
förmånligare. går ocksåIerna dessa är Tvärtom sökandenom om

eller maken har studiemedel.
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2 Erfarenheter SOU 1991 65
Kapitel 2

Studiemedel2.1.

1987-1988studiemedelssystemetgjordesDen översyn som av
föränd-genomgripandefattade beslutmedförde riksdagenatt om

viktigaste föränd-januari 1989.trädde i kraft i Deringar, vilka
skallringarna nämnas.

från 170 bas-höjdes 145 tillTotalbeloppet procent procent av
vårterminenFrån 1989 ökade1988 tillhöstterminenbeloppet.

berodde27 17studiemedlen med drygt procentprocent, varav
nivån basbeloppsförändring.och 10höjningen procentav

från totalbe-till 30studiebidraget ökade 5 nära procent avca
också andel knötsbidragetsviktig förändringloppet. En attvar

En urholkningtotalbeloppet.basbeloppet sätttill somsamma
bidragets värde förhindrades detta sätt.av

ifråga möjlighetergenomfördesBetydliga lättnader attom
studier utomlands.studiemedel för

barntilläggtillinskränkning gjordes rättenEn att av-varsom
barnfamiljer-stöd tillskaffades hänvisning till samhälletsmed att

studie-inskränkninghade förstärkts kraftigt. En attvarannanna
beviljas för tidkunde längre änmedel för gymnasiala studier inte

år.år femprövning. tidigaresärskild Den gränsentre utan var
infördes, tidigareekonomiprövningendet gälldeNär som

grund inkomstinnebar reduceringreglernämnts, att avsom
lånet.därefter Be-i hand bidraget ochskulle förstagöras mot

avskaffadesSammanräknad inkomst infördes. Däremotgreppet
förmögenhet.prövningen mot egen

Ãterbetalningsrcglerna hållet.och Dessa kom-förändrades helt
fram.längrementeras

två väsentliga för-harEfter genomförandet de reglernaav nya
inkomstprövningen riks-därändringar tillkommit. Den gällerena

våren fribeloppenhöjning1990 beslutatdagen samt enavom en
återgång till regler gällde i det gamlade systemet om en pro-som

lån. förbättrades vill-Därmedportionell reducering bidrag ochav
förvärvsarbetar underväsentligt för demkoren t.ex. sommar-som

månaderna. totalbe-studiemedlensförändringen ärDen andra att
från 170 till 180skattereformenhöjts till följdlopp har pro-av
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niomånaders läsår.basbeloppet för Bakgrunden ärcent ett att SOU 1991 65av
såde studerande normalt inte har inkomster till-de kan Kapitel 2stora att

godogöra sig effekterna skattesänkningen i lika utsträck-storav
ning inkomsttagare.andra Fr.0.m. den 1 januari 1991 utgörsom

måna-maximala studiemedel för heltidsstuderande niounderen
der 180 basbeloppet.procent av

Erfarenheterna de självfalletreglerna är ef-begränsadeav nya
så Någrakort tid. skallsynpunkter dock lämnas här. Skuld-ter

sättningsfrågan i sammanhang.tas ettupp senare
198990Under ökade antalet studiemedelstagare med nära

går5000 för istudier Sverige. Det emellertid inte ök-att se om
ningen beror antalet studerande ökat eller studieme-att om
delssystemet blivit attraktivt, eftersom statistik över antaletmer
studerande i alla utbildningar inte finns tillgänglig. troligtDet är

båda förhållandenade nämnda medverkat till ökningen.att
uppgångenVad klart kan konstateras är antaletatt stu-som av

fåttderande studiemedel för studier utomlands kraftigt.ökatsom
Under 198788 beviljades 1800 studiemedel för ut-ca personer
landsstudier. 198889Under 3100antalet och under 198990var

600.4
ocksåEn tendens är klar är antaletatt ut-som personer som

nyttjat lå-enbart bidragsdelen har jämförtökat med tidigare, dvs.
nebenägenheten minskat.har Under höstterminen 1988, denär
gamla reglerna gällde, utnyttjade 89 deprocent av personer som

också lånedelen.sökt bidrag Under höstterminen 1989 och höst-
Påterminen två1990 denna 83 79andel respektive procent.var

år alltså låntagarehar andelen minskat med 10 procentenheter.
Studiemedlen detär största vuxenstudiestödet. Under 198990

erhöll 42 600 studiemedel för studier grundskole- el-personer
gymnasieskolenivå,ler jämfört 18200med erhöll särskiltsom

vuxenstudiestöd. Förbättringen studiemedelssystemet har inne-av
burit väsentlig förstärkning för studerande i traditio-en gruppen
nell vuxenutbildning. gällerDetsamma naturligtvis för studerande
i högskolan.

Utsagorna studiemedlens tillräcklighet varierar emellertid.om
Från studerandeorganisationernas sida hävdas totalbeloppetatt
fortfarande är otillräckligt. l andra sammanhang, enskildanär stu-
derande kommit till tals, framkommer positiv bild. Enen mer
undersökning bland nybörjare i högskolan höstterminen 1989
inom för högskoleutredningen har visat flertalet nöj-ärattramen

Påda med sin ekonomiska situtaion. det hela tordetaget man
kunna hävda studiemedlen fyller sitt syfte täckaatt attnumer
normala levnadsomkostnader för flertalet studerande, särskilt om
möjligheterna förvärvsinkomstertill vid sidan studierna tasav

Mångamed i bilden. äldre studerande normalt har större fas-som
svårigheterkostnader kan däremot ha klara sig studie-ta att

medlen.
Frågan nivå ocksåstudiestödens behandlas i 2.9.avsnittom
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debattfrågaåterkommande för inkomstpröv-reglerna 1991 65är SOUEn
fribe-håll höjningFrån många ställts Kapitel 2har kravningen. avom en

underinkomstförslag ärloppsgränserna. Andra att sommaruppe-
påverka studiemedel el-tillhåll rätteninte bordeoch andra ferier

kansin Vadi helhet.borde slopasinkomstprövningenler att man
fribe-tillinkomstliberala. Enkonstatera reglerna ärär att upp

förstudiemedlenmedtillsammans1991loppet under motsvarar
tabell vi-månader 138000 Följandekr.bruttoinkomstnio en

islår inkomstlågen.i olikahur reduktionensar

förhållande inkomsttillstudiemedel i2.1 ReduceringTabell av
månader.nioHeltidsstudier under

Lån BeloppStudie- InkomstInkomstInkomst
dis-nettol bidragbidragbrutto + att

ponera
a

96040 804 5717156171560 0
89 90840 80449 10431 15640 000 948 17

804 98 6083002 40S7 80440 648 156S2 17
562102988 34 574452 536 6770 000 53 14

11051824 01486 504408 10096100000 76
4989 934 117107 564103 388 176140 000 4

120 77828941216 117884668160000 116

j 30Skattetabell
2 1991 före schablonavdragFribelopp

fram-inte lika Detgenerösa.deltidsstuderande reglernaärFör
går tabell.följandeav

förhållande inkomsttillstudiemedlen iReducering2.2Tabell av
månader.Deltidsstudier niounder

Lån BeloppStudie- InkomstInkomst Inkomst
nettol dis-bidrag bidrag+brutto att

ponera

28 9808 579 20 4018 57900
60 92840 527 20 4018 57931 94840 000

103 488087 20 4013802 8 579 83S0897 74
479 104 078599 19191 8476 408 8100 000

9623 639 lll531 108 323790145 000 106 1

30Skattetabell
2 1991 före schablonavdragFribelopp

bliförutsesökanden kanbeloppdetMed inkomst somavses
ochnäringsverksamhettjänst,inkomstensammanräknadeden av

kalenderåret.förinkomstskattstatligtaxering tillkapital enligt
pensionsjukpenning ellerforminkomst iinnebärDet t.ex.att av

förvärvsar-påverkar inkomstsättstudiemedlen som avsamma
bete.

iuppgiftergrundvalstudiemedlen görsReduceringen avav
två kalen-för de ellerinkomstenberäknadeansökan den ettom
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derhalvår ansökan kan viss osäkerhet finns därförEn SOU 1991 65som avse.
förhållandestudiemedlen verkligen minskas i till faktiskaden Kapitel 2om

tillståndinkomsten. CSN har samköra uppgifter inkomst iatt om
ansökan inkomstuppgifter hos skatteverket för aktuellmot pe-

Sådanariod. samkörningar resulterar i antal utredningar ochett
återkrav utbetalt stöd, visar sig inkomstenantal detett attav om

förvarit hög.
Reglernas största betydelse år sannolikt det preventiva sla-av

flestaDe studerande känner till bestämmelserna och deget. som
har högre inkomster söker inte studiemedel. Under höstterminen
1989 har studiemedel för 21 200 150 800reducerats studerande av

fått studiemedel. 90Bara ansökningar avslogs grundsom av
för hög inkomst 198990. CSN anslagsframställ-under har i sin
ning beräknat reduceringen under 199091 skall medföraatt ett

utflödeminskat bidrag 25 miljoner kronor.medav

återbetalningsvillkoren2.2 Skuldsättningen och

återbetalningsvillkorenHuvudreglerna för i det harsystemetnya
beskrivits i avsnitt 1.3.

låntagaremiljon människor iNära registreradeären som
CSNs register januari 1991. Statens fordran,den 1per som upp-
går låntill 52,7 miljarder kr. fördelar sig enligt gamlade och

reglerna följande sättnya

låntagareTabell 2.3 Antal januari 1991. Miljar-och skuldbelopp per
der kr.

Äldre Nyasystemet systemet
SkuldAntal Skuld Antal

Återbetalnings-
skyldiga 759 800 37 130 105 960 3 169

Ännu börjat
återbetalningen 890 210 627111 845 134 56

låntagareAlla 871 700 43 975 249 8 796170

CSNKälla

fått lån bådeCa 140 000 har enligt de äldre och regler-de nya
na.

småDe skulderna kraftigt.dominerar Det beror bl.a. att
återbetalatflertalet har del sin skulden av-

del är kvar i studierännuen-
många lånhar haft för kort tiden-

lånde haft i form studiehjälp eller särskilt vuxenstu-som av-
lånebeloppdiestöd har mindre

lånebeloppdel har tagit lägre än vad de har kunnatuten-
maximalt.
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bådelån äldre i deti ochlåntagare detmed2.4Tabell Antal SOU |9g1; 65nya sys-
1991januaristorlekefter skuldensñrdeladetemet 2Kapitel

Andel,AntalSkuldens storlek
Procent

59572 10049 999- 25241 0109950 000 999- 11102000149999100000 - 5S6 850150 000 -
100950971Totalt -

Källa CSN

återbetalningen i detbörjadeför demJämför skulden somman
får bildbättre19911990 och ut-1989,äldre avsystemet man en

skulder.för och högrevecklingen lägre

Ãterbetalnimgsskyldiga året äldreförsta i det systemet2.5Tabell

199119901989Skuldens storlek
Antal%% AntalAntal

829 6832894 7137999 46 270 7799- 178 3779 708 1816149 000 9 762000100 - 356 15962 75 114 340 7000150 -
10048 562S64 l0100 5360 370Totalt

CSNKälla

tillbl.a.1989 hadestudiemedelssystemetReformeringen av
också effekten detskuldsâttningen. blevDettaminskasyfte att

Påförhållandena ändrats.året. emellertid1991 harförsta Fr.o.m.
ide höjda räntornatotalbeloppet ochhöjningengrund sam-avav

skuldbelas-likastudiemedlenskatteomläggningen ärband med nu
det äldretande systemet.som

återbetalningsbör-ärsyfte med detEtt systemet attannat nya
Ãterbetalningsskyl-någon.förbli förskall behövaintedan stor

tvålåntagarens inkomsttill fyrafastställddigheten är procent av
betalningsåret enligtSammanräknad inkomstår aktuelladetföre

årlåntagaren avskrivsfyller 65taxeringen. Närden even-senaste
skuld.kvarvarandetuellt

skuldutvecklingenåret kritiken växtharUnder det motsenaste
återbetalningen. främst skattere-Anledningen ärvillkoren föroch

studerandehåll de iFrån pekatharinverkan. attformens man
defår harskattelindring. Däremotlitenmycketallmänhet samma
Kostnads-andralevnadsomkostnadernaökning grupper.somav

ja-totalbeloppethöjningenkompenseradesökningen genom av
lån ökar70 ochtillkompensationen är1991,nuari procentmen

alltså skuldbördan.
hälftendrygtinfördes motsvarade räntan sta-När avsystemet

adminis-mindreupplåningsränta inkl.eller 5,6 ettprocenttens



påslag.trativt 1991Under den 70 SOU 1991 65statensmotsvarar procent av
upplåningsränta 8,3 innebär dramatiskoch är Det ök- Kapitel 2procent. en

Ävenlånekostnadenning 1991. inte kommerunder räntanav om
så studielånetligga framöver,högt har konsekvensenatt attav

jämställs kredit tydliggjorts och negativa reak-med väcktannan
tioner.

årExempel Studiemedel1 under tre -Återbetalning
§tudierna börjar i januari 1991Antaganden

årAlder studierna börjar 20när
år§tudiemedlen varjeökar med 4 procent

Återbetalningen börjar 1995
upplå-70Ränta 5,6 statensprocent procent av

ningsränta 8 procent
från må-Arlig löneökning 5 procent antagen

1991 13 000 kr.nadslön om

År Ålder Utbetalt Skuld inkl.
ränta

1991 40 80420 41 756
1992 21 42 436 87 520
1993 22 44 133 137 585
1994 23 0 290145

År Ålder Avgift SkuldInkomst

1995 24 172 000 000 152 370l
2000 29 219 500 8 780 153 194
2005 34 180 200 206 141 32011
2010 39 357 302 109 194600 14
2015 300 90244 456 18 254 45
2017 503 100 20 125 8 56346
2018 47 528 300 8 563 0

Låntagaren fyra sin inkomst enligtskall betala procent se-av
två årtaxering, dvs. inkomsten tidigare. den anled-Avnaste

låg återbetal-ningen i avgiften antagits bli det förstahar exemplet
Ãterbetalningstidenningsåret. år.fallblir i detta 24

återbetalningen påverkasDen totala bilden bl.a. vid vil-av av
ålder återbe-ken studierna börjar och inkomstens storlek under

påver-talningstiden. kan dessa faktorerI exempel hurman se
år.återbetalningen studielånkar för den haft i Förutsätt-tresom

föregåendeningarna i övrigt i exempelår desamma som
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Återbetalning års studie-studiemedel 1991 65.SOU2Exempel treav
ålderlån inkomstVarierande och Kapitel 2

år då återbetalningen börjarLäsanvis- l Skuld det
återbetalningår2 för fullning rad Antal

återbetalningsårfaktiska3 Antal
återbetalt belopp4 Totalt

5 avskrivasAtt

Åldejr då Rad måndadsinkomst 1991Antagen
studierna
börjar

000l3 000 15000ll

290290 I45290 I45I45l
2124282
21243 2820
749260907 287 7083304

5

145 290290290 I451 145
21242 28
21243 2825

260 749287 7084 330 907
005

290290 14514.5 290 145l
212 28 24

24 213 2835
749292 287 708 2604 720

37 02595

290290 I45I45 290 145l
21242 28
212140 3 21
749203 239 856 2601084
0108 902545 455

många påverkar återbetalningenfaktorergivetvisDet är som
individu-främst utvecklingen och denden enskilde, räntanför av

Även till-ekonomiskainflationen och denlöneutvecklingen.ella
går intebetydelse.naturligtvis Deti samhälletväxten är attav

gestaltahänseenden kommeriförutse hur utveklingen dessa att
återbetalningenså lång Om detid kansig under an-avse.en som

lånta-står flertaletsig, kommeri exempelgjortstaganden som
år.lån 20 till 30periodsina underkunna betalaatt engare

mångaockså in-kommeranledningfinnsDet attatt tro att
återbetalningen fullgöras snab-kommerkomster gör attattsom

också studierna vidbörjarexemplet visar denbare. Men att som
års ålder ellerskulden innan han honinte hinner betala hela35

år.fyller 65
informativSACO i mycketSparbanksgruppen och har en

1991studier,för minaskrift Hur länge skall jag betala mars
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återbetalningssituationen någrabelyst i typfall. l de exempel SOU 1991 65som
återbetalningen år,redovisas fullgörs tid 19-33 beroende Kapitel 2en av

utbildningsårantalet löneutvecklingenoch för yrkesgruppen.
Man konstaterar känsligt förär räntans storlek.att systemet

lånemöjligheternaErfarenheten visar sällan utnyttjas fulltatt
Många någon lån.försöker sigklara period Som redanut. utan

får genomgårvisats emellertid den utbildning normalsom en av
år måste lånlängd och under hela tiden skuld.tre ta storen

Även låntagaren avstå frånkan fyra sin inkomst,procentom av
så får svå-upplevs naturligtvis skulden tyngande. De detsom som

lång lågaär de har utbildning och jämförelsevis löner,rast som
kuratorer, sjuksköterskor, förskollärare. När det gällert.ex. vuxna
dessutom skuldsatt sig för gymnasiala studiersom en grupp som-

denna utredning i första hand skall sigägna accentueras pro--
återbetalningenårblemet förantalet i allmänhet mins-attgenom

kar. 43Av de 000 198990studerande erhöll studiemedelca som
gymnasieskolenivånför studier grundskole- och det 78var

lånemöjligheterna.eller 33 600 utnyttjade deAvprocent som ca
18000 studerande erhöll särskilt vuxenstudiestöd för studiersom
på nivåerdessa det 53 ungefäreller 9 700procent tog utvar som
lånedelen. sådanaKombineras studier med högskoleutbildning
kan givetvis skuldsättningen bli hög.

bådeFör dem haft studiemedel för gymnasiala efter-ochsom
gymnasiala studier finns emellertid särskilda avskrivningsregler.

ocksåDen juli 1990l utökades dessa möjligheter. Den stude-som
minstunder terminer i högskoleutbildning kan halvarat tre en

Iånebeloppdet betalats för gymnasiala studier avskrivet,utsom
återbetal-dock för högst terminer. skuldsättningenHur ochsex

sådant framgårningen kan utveckla sig i fall följandeett av exem-
pel. Kapitalskulden för de gymnasiala studierna har minskats med
50 fjärdeunder terminen i högskolestudierna. Antagande-procent

desamma iär exempelna som
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Återbetalning års studie-studiemedel 1991 65fem SOU3Exempel av
nivåtvå år på ochlån, gymnasial Kapitel 2trevarav

högskolenivåår på
januari 1991iStudierna börjarAntaganden

årvarjemed 4ökarStudiemedlen procent
5,6Ränta procent

Ärlig från 1991löneökning 5 procent

återbetalningenår då börjarl Skuld detLäsan
återbetalningår för full2 Antalning rad

återbetalningsårfaktiska3 Antal
återbetalt belopp4 Totalt

5 avskrivasAtt

Ålder då Rad måndadsinkomst 1991Antagen
studierna
börjar

00013 000 1500011

219 567219 567219 5671
2933392
29333920 3
174504585-404726 1044
0005

219 567219567219 5671
2933392
293334325
174404 504585540 5314
000891665

219 567219 567219 5671
2933392
24242435 3

381 714952330280 1904
59012205 338 10872985

219 567219 567219 5671
2933392
191919340

259 515225 046190 5784
195 065251 1183071705

månaden kommeri000 kr. attllhar inkomstenDen som
20vidstudiernabörjarhanskuld,sinbetala tillbakakunna om

denaktuell. Föravskrivningårs blirålder. hanBörjar somsenare
vid deårs ålder avskrivning aktuell ävenblir35vidbörjar studera

Är antagits ivadhögre änlöneantagandena. räntanhögre ex-som
Överhuvudtagetåterbetalningstiden.naturligtvisförhöjsemplet,

genomgårgällerdetstörre näravskrivningsriskenär personer som
naturligtvisålder.års gäller detSärskilt30efterutbildninglängre

låga inkom-eller medelstoramedtill yrkenutbildningen lederom
ster.



våren förhållandenaCSN gjorde 1989under studie för SOU 1991 65en av
då300de skuldhade över 300000 ikr. 2Kapitelca personer som en

äldre Signifikantdet för följandebl.a.systemet. gruppen var
lång lånde flertalethade studietid med mellan l4 och 2lo

terminer
många gåtthar bytt utbildning eller högskoleutbild-ett paro
ningar del har fortsatt forskarstudiermeden-

år40 40överprocent var
48 män och 52 kvinnorprocent procentvar var
80 hade haft studiemedel eller särskilt vuxenstudie-procent

förstöd gymnasiala studier före högskolestudierna
24 hade ännuinte slutfört utbildningen.procent0

så mångal slutat utbildningen 40gruppen som var som pro-
återbetalaläkare. Det är troligt de kommer kunna hu-cent att att

års ålder.vuddelen föreskulden 65 För de övriga iav gruppen
måste utgå från avskrivningsbeloppen kommer bliatt attman
ganska De faktorer resulterat i de höga skul-stora. extremtsom

åtgärdatsderna har delvis i det Bidragsdelen harsystemet.nya
höjts, barntillägget har tagits bort antalet terminer föroch rätt till

gymnasieskolenivåstudiemedel grundskole- och har sänkts
från åtgärdtio till En viktig är nämnts attsex. annan som av-
skrivningsmöjligheterna utvidgats.

.lånUppgifter i vilken utsträckning har utnyttjats förom gym-
svårtnasiala studier i kombination med högskolestudier är det att
nivåernakunskap CSN har i sina register inte skilt de olikaom.

åt.
En synpunkt ofta nämns i debatten år knytningenattsom av

återbetalningen till inkomst är form studieskatt gör atten av som
Så ocksåför skulden kommer i bakgrunden. är reglernaansvaret

konstruerade, samtidigt det i förutsättningarna för systemetsom
lånetingick i princip alltid tillbaka.skall betalas En konse-att

når sådan nivåkvens är när skulden den inte kommeratt atten
års ålder, så lånkunna slutbetalas till 65 kan ytterligareatt tas ut

någon låntagaren.det innebär förökad belastning allsutan att
dåDen ökade skuldsättningen har ingen betydelse. Det innebär i

sådanasin kostnaderna i fall bli förkan i formtur att stora staten
avskrivningar.av
De problem diskuteras f.n. kan sammanfattningsvismestsom

sägas vara
Ökningen dåskulden i de fall fyra inkomstenprocentav avo

året.är lägre räntekostnadenän för
återbetalningen åter-De ökade samlade kostnaderna för näro

lång.betalningstiden blir
fårSkuldens storlek minskad betydelse konstruk-attgenom0

återbetalningentionen liknar skatt.av en
återbetald.Osäkerheten skuldennär kommer attom vara

Många lånkommer inte tillbakakunna betala sina föreatt
års ålder.65



kommaavskrivningar kan 1991 65SOUformiförKostnaderna staten avo
2Kapitelframtiden.ibli storaatt

budgetpropositioneni attden ansettRegeringen har senaste
några slutsatserbestämda systemetsdrakaninte ännu omman

tidens kri-statsrådet denFöredragande senastefunktion. attanser
angelä-dettillägger ärgrund,saknarväsentliga delar atttik i men
vadEnligteffekterna.analys ut-CSN görget att avnoggrannen
regler-fått utvärderai uppdragCSNerfarit harredningen attnu

budgetperioden.kommandeunder denna

svuxvuxenstudiestödSärskilt2.3

redovisas. l kom-erfarenhetervissahärInledningsvis kommer att
nivå rekryter-frågor och dessstödetsavsnitt behandlasmande om

effekt.ande

medelFördelningen av

korttidsstudiestöd,vuxenstudiestöd,särskiltVuxenstudiestöden
särskildtimersättning finansierasinternatbidrag, ar-engenom

utbildningsavgiften.benämnd1992fr.o.m. julibetsgivaravgift
ändamål. de-störstaDenolikafördelasinflytermedelDe som

vuxenstudiebidrag. Engår vuxenstudiestödsärskilttilllen
1.3.avsnittfinns istödetförreglernabeskrivningnärmare av

alltså begränsade,ärvuxenstudiestöd,förMedlen särskilt som
eftervuxenutbildningsnämnderna24 ut-CSN defördelas av

har störrede läninnebärDetbildningsstrukturen i länet. att som
andelfår proportionellt störrekortutbildadeandel sett re-aven

erhållnasedankvoterarVuxenutbildningsnämndernasurserna.
gymnasieskolenivån.ochgrundskole-studiermellanmedel

utbild-fördelningenförårens principernalopp harUnder
emellertid sägaPåningsnivå kanhela attdetvarierat. taget man

fleraiuttaladengrundskolenivån Genomprioriterad.varitalltid
dennahar dessutomriksdagen,godkäntsvilkapropositioner, av

åren. anslags-CSNsAv senasteförstärkts deinriktning senaste
grund-utbildningframgår bifall förandelenframställning att

sökandeantaletfrånskolenivå 84till61ökat procent un-nyaav
nivågymnasialutbildning198586-198990. Förperiodender

från 42till35ansökningar ökat procentbeviljadehar andelen nya
period.under samma

nivån Konkur-ökar.gymnasialaEfterfrågan för denstöd
iärhård. antaldärför Ettstöd är stort sompersoneromrensen

Vuxenutbildningsnämnder-det.intestödet kanbehovstort av
ifråga-kommitharavslagsbeslutadministrera attuppgift attnas

alltmer.sättas
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alltsåbekymmerEtt bristen medel. Vid reformens infö-är 1991SOU 65
sårande tanken stödet successivt skulle byggas iatt ut Kapitel 2attvar

årsprincip alla fyllde villkoret fyra förvärvsarbete skullesom om
stöd. Resursförstärkningen emellertid intehar alls varit denav

då åromfattning diskuterades. ökning varjeDen skettsom som
beloppsnivåer.har i utsträckning ätits ökade Antaletstor upp av

fått långsamt.alltsåstuderande har ökat Under 198990stodsom
18200fick vuxenstudiestöd försärskilt studierpersoner

gymnasieskolenivå,grundskole- jämförasoch vilket kan med att
sådana000 för43 fick studiemedel studier. Med hög-personer en

utbyggnadstakt skulle givetvis situationen ha varit annorlunda.re

blandUrval sökande

Situationen med begränsade har medfört urvalatt ettresurser
måstebland sökande för finns i §göras. Regler detta 7 kap. ll

studiestödslagen. Enligt företrädedessa skall den harges som
behov utildning Särskild tillstörst och stöd. hänsyn skall tasav

har kort tidigareden utbildning och längre tids förvärvsarbe-som
ocksåskallHänsyn till sökanden grund handi-te. tas om av

eller anledning inte bedriva studierna fritidenkapp kanannan
och sökanden har betungande försörjningsbörda.om en

Tillämpningen urvalsreglerna vuxenutbildnings-ärav en av
nämndernas grannlaga uppgifter. Tankarna hos Svux-kom-mest
mittén nämnts sikt inte skulle behöva göraattvar som man
något urval, eftersom förutsatte snabb utbyggnadman en av re-

Urval inte kommittén.är alltid rättvisa, menade Emel-surserna.
lertid framhöll vikten det beslutande inte till-att organetman av
lämpade enkla, schablonartade regler vid bedömningen. Varje an-

borde bedömassökan invidviduellt.
råd,tillämpningen CSNFör har utfärdat allmänna tillsam-som

återkommandemed diskussioner mellan CSN och nämnder-mans
medfört jämförelsevis praxis.enhetlig Men eftersom bak-enna

förgrunden de varierarsöker stöd mellan ansök-personer som
för ocksåningstillfällena kan angelägenhetsgraden bifall variera.

får många fårantalet sökandeNär det till följdär avslag.stort att
dåRyktet kan sprida sig det inte lönar sig söka stöd. Dettaatt att

medförakan tillantalet ansökningar minskar ansök-nästaatt
ningstillfälle, vilket i sin innebär andelstörre kansketur att en -
inte lika högt prioriterade ansökningar kan beviljas. Denna cir--
keleffekt har vuxenutbildningsnämnderna i redogörelserpekat

Setttill CSN. över hela landet innebär uppdelningen av resurser-
län möjligheterna blirstöd delvis beroende iatt attna av

vilket län bosatt.ärman
grundskolenivånNär det gäller studier beviljar nämnderna

alltsåhuvudpartennämnts ansökningarna. Urval kommersom av
ifrågai huvudsak för till utbildning.sökande gymnasial Särskilt
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också högskolansstudier vidför SOU 1991 65beviljasvuxenstudiestöd kan yr-
stude-deutbildning har 2för denna KapitelYTH,kestekniska linjer men

avsnitt.se kommandestödtillgaranterad rätti principrande
utbildnings-sökandensbedömningenden samladeDet är av

beslut.förhållanden grund förligger tillövrigaochbakgrund som
bli-emellertidhar detinkommeransökningarden ströml somav

efteransökningarnahuvuddelenrangordnanödvändigtvit att av
Pånågot detliknande sätt.någon ellerform poängsystemav

sålla bör ha rätti första handfram denviset kan grupp somman
färre antaliprövningen skerindividuellatill stöd. Den ettmer

bifallavslag.ligger gränsenfall runtsom
frågordelpraxis likartad. lnämntsTill delar ärstora ensom
gällernär detinställning,olikaemellertid nämndernahar t.ex.

hänsynstagandetförsörjningsbörda ochbegreppettolkningen av
olika kultu-bildatsdet harinkomst. kan sägatill makes Man att

får bifall itänkbart denårurvalsprövningen. Detrer för att som
olikagrundläniskulle avslaglän kunna annatett synavett

riksrevisionsverketpekarprinciper. Dettagrundläggandevissa
Vuxenstudiestödet. l sär-1984775Dnri sin rapport en

till-variationer ibetydandevisadestudie gjortsskild mansom
kanförklaring RRVnämnderna. Enämpningen mellan va-menar

subjektiva värderingarförbestämmelserna utrymme avatt gerra
stöd. RRV rekom-utbildning ochstörst behovhar avvem som

åstadkomma enhetlig-störresigCSN inriktamenderar attatt
mål-definierakunnabordei tillämpningen. Dethet att en
tid-nämnd ochstöd,tillalltid skulle ha rätt oavsettsomgrupp

för ansökan.punkt
har urvals-efter RRV-rapportenförflutitUnder den tid som

iresulteratsannoliktfrågorna kontinuerligt diskuterats, ensom
prioriteringinriktningen högrenämndaDenstörre omsamsyn.

ocksågrundskolenivå riktning-iverkat denharstuderandeav
en.

får1986280 CSN ochförordningGenom särskild vuxen-en
möjlighetmedförsöksverksamhetbedrivautbildningsnämnderna

årpågåttSådana antalfrångå försök hargällande regler. ettatt
vuxenstudiestöd harpågår särskiltgällerfortfarande. detNäroch

organi-fackligakollektivt tillmedelbeviljaförsök gjortsbl.a. att
verksamhet.uppsökandesamband mediför utnyttjassationer att

från iurvalsreglernanågra göralän har prövatl att avstegman
Resulta-deltagare.tillräckligt antalvissa kurser skullesyfte att

erfa-ochfrån ganskahittills ärförsöksverksamheten magraten
från till län.olika länrenheterna

i sin kvote-nämnderna, vilkaKvoteringen turresursernaav
utbildningsnivåer ansökningstill-olikaocholikaresursernarar

också Genomproblem.praktiskaemellertidfällen, skapar att an-
månader utbildning-måste förefleraplacerassökningstillfällena

inträffar göromständigheterförfinns riskbörjan, det att somens
åter-beviljats. Antaletstöddetinte önskarsökanden ta utatt som
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alltsåEtt bekymmer bristen medel. Vid reformens infö-är SOU l99l 65
sårande tanken stödet successivt skulle byggas iut Kapitel 2att attvar

årsprincip alla villkoret fyrafyllde förvärvsarbete skullesom om
Resursförstärkningen emellertidstöd. har inte alls varit denav

då åromfattning diskuterades. ökning varjeDen skettsom som
beloppsnivåer.har i utsträckning ätits ökade Antaletstor upp av

fått alltså långsamt.studerande har ökat Under 198990Stödsom
fick 18 200 vuxenstudiestöd för studiersärskiltpersoner

gymnasieskolenivå, jämförasgrundskole- och vilket kan med att
sådana000 för43 fick studiemedel studier. Med hög-personer en

utbyggnadstakt skulle givetvis situationen ha varit annorlunda.re

Urval bland sökande

Situationen med begränsade har medfört urvalatt ettresurser
måstebland sökande för finns igöras. Regler detta 7 kap. ll §

studiestödslagen. Enligt företrädedessa skall den harges som
behov utildning Särskild tillstörst och stöd. hänsyn skall tasav

den har kort tidigare utbildning och längre tids förvärvsarbe-som
ocksåskall handi-Hänsyn till sökanden grundte. tas om av

kapp eller anledning inte bedriva studierna fritidenkanannan
och sökanden har betungande försörjningsbörda.om en

Tillämpningen urvalsreglerna vuxenutbildnings-ärav en av
nämndernas grannlaga uppgifter. Tankarna hos Svux-kom-mest
mittén sikt inte skullenämnts behöva göraattvar som man
något urval, eftersom förutsatte snabb utbyggnadman en av re-

inte kommittén.Urval är alltid rättvisa, menade Emel-surserna.
lertid framhöll vikten det beslutande inte till-att organetman av
lämpade enkla, schablonartade bedömningen.regler vid Varje an-

bordesökan bedömas invidviduellt.
råd,tillämpningen CSNFör har utfärdat allmänna tillsam-som

återkommandemed diskussioner mellan CSN och nämnder-mans
medfört jämförelsevis enhetlig praxis. Men eftersom bak-na en

förgrunden de stöd varierarsöker mellan ansök-personer som
ocksåningstillfällena kan angelägenhetsgraden för bifall variera.

får många fårantalet sökandeNär det till följd avslag.är stort att
dåRyktet kan sprida sig inte lönar sigdet söka stöd. Dettaatt att

kan medföra ansökningar minskar tillantalet ansök-nästaatt
ningstillfälle, vilket i sin innebär andelstörre kansketur att en -
inte lika högt prioriterade beviljas.ansökningar kan Denna cir--
keleffekt har vuxenutbildningsnämnderna pekat i redogörelser
till CSN. Sett över hela innebär uppdelningenlandet av resurser-

län möjligheterna blirstöd delvis beroende iatt attna av
vilket län bosatt.ärman

grundskolenivånNär det gäller studier beviljar nämnderna
alltsåhuvudpartennämnts ansökningarna. Urval kommersom av

ifrågai huvudsak för till gymnasial utbildning.sökande Särskilt
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fått de säkertSvuxa. 40de inte hadeäven SOU 199 65lprocent attuppgavom
haftbörjat studera de hadeinte troligen inte skulle haeller Kapitel 2om

Övriga tveksamma.arbete.ett var
gått till kortutbil-inte enbart hadeCSN stödetkonstaterar att

något urvalinte heller eftersomdade, detta väntaattatt varmen
stödet i mindresökande inte skulle ske. Därmed hadebland de

CSNutbildningsklyftorna.bidragit till utjämnautsträckning att
åldersgränslägstaregeländringar, nämligenföreslog attett enpar

år beviljas förinföras och stöd skulle kunna25 skulle att gym-
två terminer. Förslagenomfattade högstnasial utbildning ge-som

nomfördes.
ingår frågan del iSvuxal den rapporten som en enomsenare

jämförelsersärskilda vuxenstudiestödet. Dedetstörre översyn av
åren varitförsta visar stödetgjorts med utfallet under de attsom

åren. De studerande harträffsäkert under de senaste ennumer
också något äldretidigare.utbildningsbakgrund än De ärsämre

tidigafe årår 10 eller60 har arbetat iochän under procentca
tillgenomförda ändringarna bidragitdeNämnden tror attmer.

utvecklingen.
också förkortfattad redogörelseCSNs finnsl rapport en vux-

deluppfattning Svuxa-stödet. Enenutbildningsnämndernas om
medanavlastningsresurs,tycker det positivt med dennaäratt

svårt olikainformationen deandra det klaraär attatt omanser
också deSynpunkter finnsvillkoren de studerande. attgentemot

arbetsmarknadsmyndigheterna. Fle-arbetslösa bör handtas om av
nackdelen med parallella regelverk.betonarra

också några arbetsför-Synpunkter Svuxa har lämnats av
tvåbegränsningen till terminermedlingar. Man att gym-anser

tvåårignivå utbildning inasial inte är bra. T.o.m. varaansesen
treårig för underlättautbildningenunderkant bör helst attvara-

frånkommitplacering kommentararbetsmarknaden. En som
inriktat dem det ärförmedlingen stödet inte ärär att som

åt.svårt det utnyttjas demskaffa arbete Däremot kanatt av som
studiestödmedvetet för bättre ängör sig arbetslösa stu-att ett

deltidsarbetande.diemedel. Det kan gällaex. gruppen
avskaf-Svuxai förslag börCSNs rapport ut ett attommynnar

särskildabehöver sättasfas. Om det i perioder arbetslöshetav
åtgärder för detutökningkan detta ske av resursernagenom en
särskilda vuxenstudiestödet.

vissahögskoleutbildning och2.5 Yrkesteknisk
yrkeslärarutbildningar

2.5.1 YTH

YTH-högskolan brukar benämnasutbildningslinjer inomDe som
års 68 iutbildningsutredning U1968linjer tillkom förslag av



SOU 197312 Försöksverksamhet med yrkestek-betänkandet SOU 1991 65
nisk högskoleutbildning. Syftet med de utbildningsvågarna Kapitel 2nya

frånefterfrågana utbildningbl.a. högremötaatt envar
små sådanhaft möjligheter utbildning, bdittills attsomgrupp

för kvalificeradetillgodose industrins behov arbetskraft vissaav
c för blivande i yrkes-funktioner och ämnesutbildning lärarege

teknik i gymnasieskolan.
frånfickVerksamheten startade 1975 och de studerande bör-

till vuxenstudiestöd svux. Motiven till det enligtjan rätt var
68 ville tillgodose studiefinansieringU de större kravatt man

varit idenna ställde. De rekryterades hade utesom grupp som
årförvärvslivet i flera familj.och regel bildat De skullesom san-

avstå fråninte arbetsinkomst 2-3nolikt beredda underattvara
Enligtterminer och använda sig studiemedel för sitt uppehälle.av

uttalande sedan gjordes i 197523 skulledet de avsattasom prop.
såför särskilt vuxenstudiestöd dimensioneras allaattresurserna

till i princip berättigade till stöd.YTH skulleantogssom vara
sedanDenna garanti har funnits Försöksverksamhe-dess kvar.

pågick år.i fem höstterminen 1979 YTH-linjernaFr.o.m. ärten
linjer inomallmänna högskolan.

Vissa förändringar i utbildningsorganisationen gjordes 1988
UHÄ.förslag Utbildningen in-är våg bredareattav nu en

Utifrån fåtalriktning flera branscher. bredare linjer kanmot ett
uppdelning allteftersedan ske olika och varianter be-mot grenar

hov.
antagning till utbildningen gäller sökande skallFör haatt

tvåårigminst slutförd yrkesinriktad gymnasieutbildning som-
linjeninriktningen i YTHmotsvarar
årsminst fyra yrkesverksamhet heltid eller motsvarande-

områdelängre tid deltid inom det lin-motsvararsom
jeninriktningen i YTH.

YTH-utbildning anordnas inom följande branscher Textilkon-
stål,fektion, livsmedel, papperpappersmassa, och reglertek-styr-

underhållsteknik,nik, träindustri, Verkstadsindustri, processindu-
stri, plast och gummi, grafisk industri, berg- och mineralindustri,
sågverksindustri, elektronik, anläggningsteknik, installationstek-

storhushåll,nik, husbyggnadsproduktion, handel och kontor. Ut-
alltsåbildningen omfattar 60 poäng, terminers studier.tre

Löfgren,Jan vid pedagogiska institutionen, universi-Uppsala
UHÄ-rapportgjorde 1979 studie 197821 bland de stude-tet, en

rande börjat utbildning höstterminerna 1975, 1976 1977.ochsom
framgår ansågmajoritet deAv studeranderapporten att atten av

Tvåde haft YTH-utbildningen. tredjedelar hadestor nytta ettav
år fått tvåefter utbildningen arbete. Närmare tredjedelarnytt

årsinkomst årderas efter studierna större änatt ettuppgav var
de varit i tidigare sysselsättning.kvarom

Löfgren visade möjligheterna finansiera studierna haftatt att
Tvåmycket betydelse. tredjedelar inte ellerdestor atten uppgav
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fåtttroligen inte hade börjat studierna de inte särskilt 1991SOU 65om vuxen-
studiestöd. 2Kapitel

Pedagogiskl forskning 35i Uppsala 1982rapporten senare
framhåller huvudmålen nåtts.lan Löfgren för utbildningen ochatt

genomgåttde utbildningen i utsträckningatt storpersoner som
sådanaarbetar med arbetsuppgifter utbildningen syftat till.som

ocksåUtbildningen haftkan personlig betydelse.en
Centrala studiestödsnämnden CSN fick 1979 uppdragett

från regeringen utvärdera betydelsen för YTH ochatt av svux
måniöverväga vad den gällande garantin skulle finnas kvar. Mot

bakgrund de gjorda CSNundersökningarna gjorde den bedöm-av
ningen garantin knappast kunde bort utbildningenatt utan atttas

sådan fara CSNsi skrivelse 1979-09-27.som var
UHÃs1 198636 Yrkesteknisk högskoleutbildning irapport

framhålls långframtiden behovet YTH mycket föräratt stortav
framåt. svårigheternatid Problemen är främst tillgängligheten och
informera utbildningen. förslag gälldeDe lämnadesatt om som

frågaorganisationen och marknadsföringen. studiefinansie-l om
ringen konstaterade de YTH-studerande befinner sig iattman en

frånspeciell situation skiljer sig andra högskolestuderandesom
fåttoch det denna anledning de tillär rätt Föratt av even-svux.

påbyggnadsutbildning, ocksåtuell bedömdes väsentlig,som som
påräkna förmåner.kunde de studerande emellertid inte samma

l regeringens uppdrag till CSN 1989 detöversyn sär-om en av
fråganskilda vuxenstudiestödet ingick tillpröva stödetatt om

YTH-studerande.
CSNsl 1989-10-09 En särskildaöversyn detrapport av

vuxenstudiestödet redovisas först vissa statistiska uppgifter för
198889. Andelen kvinnor i jämfört femYTH ll medprocentvar

åren.de första 49Av de studerande hade barn-procent procent
tillägg jämfört med 70 de studerande grundskoleni-procent av
vån nivån.och 78 de studerande gymnasialaprocent av

CSN anför i sin skrivelse sedan studiemedlen höjts kraf-att
tigt och bidragsdelen ökat med 500 kan det finnasöver procent

ändåskäl rätten till för CSN tillompröva YTH. kommeratt svux
svårt upprätthålladen det skulle rekryte-slutsatsen att attvara

Ävenringen den till för-generella rätten bort. eftertasom svux
bättringen studiemedlen betydligt bättre ersätt-av ger svux en
ningsnivå för vilketdem har hög dagpenning i A-kassa,som en
gäller flertalet.

Ett alternativ CSN diskuterar införa urvals-ärannat attsom
fårprövning innebär sökande till YTH konkurreraattsom om

tillsammansstöd med dem söker till gymnnasiala utbildning-som
Man nämner vuxenutbildningsnämnden i Jönköping gjortattar.
sådan genomgånghypotetisk för de studerande sökt stöden som

våren fått1989. Det visade sig bara 3 39 skulle bifallhaatt av om
sådan urvalsförfarande hade tillämpats. CSNett att ettmenar ur-

i principvalssystem skulle innebära slopande tillrättenett av
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får gällaNämndenrföreslår ordning 1991nuvarande SOU 65för YTH. attsvux
Kapitel 2också fortsättningen.i

Löf-1991-02-04 JanPMfinns iresultatenDe avsenaste en
genomgått YTH-kontorslinjengälleroch sompersonersomgren

detutbildningen 1986började30 kvinnori Gävle. Av de varsom
år. varförMedianåldern Som41den.slutförde29 svarvarsom

undantagslöstnästanutbildningen atttillsökt manuppgerman
fråga behörighetskraven,iför dem,utbildningen t.ex.passat om

Många möjlighe-haftinteharinnehållet studiefinansieringen.och
flesta inteNågra dealternativandratidigare.studera anserattter

harihögskolebehörighet komvuxsigskaffafunnits. Atthar t.ex.
flesta fallenlångdragen l de allraalltför process.ansetts vara en

fått arbetsupp-kvalificeradeslututbildningensefterhar merman
gifter.

kontorsområdetinomYTHbehovetLöfgren.lan att avanser
arbetsgi-utifrån individperspektiv ochbådemycketär settstort,

Även motsvarandeutbildningarandra teo-varperspektiv. gerom
svårare fin-så erfarenhetenpraktiskaden attärretisk kompetens,

na.

lärarutbildningar2.5.2 Vissa

för vidare-högskolaninomlinjertill särskildaPersoner antassom
s.k.i formstudiestödtillyrkeslärare har rätt ut-utbildning till av

bestämmelsertillkom1960-taletunderRedanbildningsarvode.
så-inomlärareutbildningangående pedagogiskvidersättning av

dåvarandeinseendestod underyrkesundervisningdan avsom
fördetmotiveradesyrkesutbildning. Dettaför attÖverstyrelsen av

yrkes-grundutbildning, ävenvisskrävdes, utöverstudierdessa
kommunalstatlig ellermedheltid. Personerverksamhet an-

bibehållen medanlön,medtjänstledighetförutsattesställning
sådan stödskulleanställninghade motsva-intedeltagare som

tjänstgö-avlöningsförmåner fullläraranställning medvidrande
därefter. Avutvecklatsutbildningsarvode harmedSystemetring.

budgetåren 198384-198788underarvodetbesparingsskäl ersattes
arovdetlinjerna,vissastuderande vidförstudiemedelmed menav

återinförts.har nu
omfatt-utbildningensregeringenutfärdasBestämmelser omav

utbildningsarvodetsochutbildningslinjernaolikavid dening om
månaden. Deti363 kronorarvodet 10199192 ärstorlek. Under

utbildningsbidrag ochmånaden lägstai än3200 kronorär mer
utbildningsbidrag.högstamindre än500 kronorl

utbild-utbetalningenför1990 fördesjuli1Den ansvaret av
CSN-området. Förutomfrån tillhögskolornaningsarvoden över

kun-fördelardärmed vissaberäknadesvinsteradministrativavissa
medrutinerregler ochuppnås samordninggällerdetnär avna
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Övriga studiestöd. Ett kapitel utbildningsarvode tagitsharnytt SOU I99l 65om
iin studiestödslagen 7a kap.. Kapitel 2

beviljasArvodet för heltids- minst joch deltidsstudier halvtid
och betalas för varje studierdag bedrivs. Arovdet minskasut som

frånför den har lön arbetsgivaren. Vissa andra ersättningarsom
ocksåkan verka reducerande, sjukbidrag. Eventuellat.ex. extra-

påverkarförtjänster däremot inte arvodet. Det pensions-är och
får behållassemesterlönegrundande. Arvodet under sjukdom och

hållsandra kortare ledigheter. Sjukpenningen vilande under stu-
dietiden.

förMotivet utbildningsarvodena, i princip förlo-ersättersom
rad arbetsinkomst, är det skall möjligt rekryteraatt attvara per-

med adekvata förkunskaper inklusive yrkeserfarenhet. Försoner
olika linjernade är de särskilda behörighetskraven
Industri- och hantverkslärarlittjen

tvåårigfullständig minst utbildning gymnasieskolan vid-
studieväg i sin timplan har eller motsvarandesom samma
ämnen den kommande lärartjänsten samtsom

årsminst fem allsidig yrkesverksamhet inriktad ämnemot-
eller i tjänsten.ämnen

Handels- och kontorslârarlinjen
från tvåårigbetyg i vissa distributions-ämnen kontors-och-

treåriglinje eller ekonomisk linje samt
årsminst fyra allsidig yrkesverksamhet heltid väsent-av-

lig betydelse för tjänstens ämnen.
Vârdlärarlinjen
a Sjuksköterskorsjukskötare

svensk legitimation sjuksköterskasjukskötare ochsom-
vidareutbildning vid sjuksköterskeskola samt-

två årsminst tjänstgöring sjuksköterskasjukskötaresom un--
femårsperioden.der den senaste

b Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, operationsassistenter etc.
vårdområdegrundutbildning inom respektive samt-

två årsminst tjänstgöring inom yrket efter avslutad utbild--
ning.

Folkhögskollärarlinjen
genomgången utbildningslinje minst l20 poäng ellerom-
motsvarande, eller
heltidsanställning i folkrörelse, studieförbund, folkhögskola,-

år,ungdomsorganisation eller liknande femunder minst el-
ler heltidsanställning inom den kommunala fritidssektorn

inom åreller svenska kyrkan under sammanlagt minst tre
två årsminst heltidsanställning folkrörelseinom ochsamt

studieförbund,eller eller
erfarenheter särskilt förvärde verksamheten inom folk-av-
bildningsarbetet.

Spcciallärarlinjen
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högsko- 1991 65eller SOUlärarutbildninggundläggandefullgjord annan-
Kapitel 2l00 poängminstomfattandeleutbildning samt

genomgången grundutbildningårs efterarbetefemminst- personalförarbetsuppgifterpedagogiskahuvudsakmed i
åren omfattafemdelärarutbildning skallsaknar tre avsom

handikappade.blandverksamhet

Arbetsmarknadsutbildning och2.6
utbildningsbidrag

nå stabiliseringspoli-medelärArbetsmarknadsutbildningen attett
mål. Omfattningenfördelningspolitiskatillväxtpolitiska ochtiska,

kon-konstantvarit ganskahar oavsettutbildningsinsatsernaav
årsrapport 198889. Verksam-förAMS i sinDet sägerjunkturer.

nå till-devarit inriktadfrämsthar80-talet attunderheten
målen.fördelningspolitiskaväxtpolitiska och

förframgår utgifternatotaladeuppställning ut-följandeAv
fördelatbudgetåret dessa198990 och hurunderbildningsbidrag

kostnadsslag.olikamellansig

198990utbildningsbidragUtbetalda

Milj.kr

3 038,lDagpenning
180,0Resor
70,0Traktamenten

4,7Dagliga resor
30,2ochAMUAMl-deltagareResor

ledsagare
4l,2Kursavgifter
4,9Läromedel
0,3lyresbidl rag

3 370,3Totalt

RFVKälla

till utbild-förenad med rättArbetsmarknadsutbildningen är
måste erbjudakunnasamhällettill det ärMotivetningsbidrag. att

utbildningiförmånligt deltagaretillstudiestödsärskilt somett
utbildningenskäl. Genomarbetsmarknadspolitiskaförturhar av

fast-inriktningarbetslivet. Dennaiställningindividensstärks som
l97545propositionregeringens1975 efterriksdagenställdes av
dess.sedangälltiarbetsmarknadsutbildning har stort settom

utbild-ocharbetsmarknadsutbildningBestämmelserna om
arbetsmarknads-1987406förordningenfinns iningsbidrag om

avsnitt 1.4.beskrivits iharHuvudreglernautbildning.
AMSfördelasarbetsmarknadsutbildningförResurserna av

upphandladförbeloppi form ut-delslänsarbetsnämnderna ettav
utnyttjandeförkursveckorantali formbildning, dels avettav

sedanfördelarLänsarbetsnämndenutbildning.reguljäriplatser
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länets arbetsförmedlingarna. Rikdagens beslut iresurser anled- SOU 1991 65
ning budgetpropositionen 199091100 och kompletteringspro-av Kapitel 2
positionen 199091150 innebär arbetsmarknadsverket förfogaratt
över 5 710 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning. Av medlen skall
4 479 milj.kr. användas för upphandlad utbildning och 2301
milj.kr. för utnyttjande platser i det reguljära utbildningsväsen-av
det. Ungefär hälften platserna i reguljär utbildning skall avsät-av

för medtas arbetshandikapp. Av den upphandladepersoner ut-
fårbildningen högst 20 tilldelas inteprocent ärpersoner som ar-

betslösa eller löper risk bli arbetslösa.att

Tabell 2.6 Antal deltagare i arbetsmarknadsutbildning l98889
Köpt utbildning

Utbildning Antal Därav i %
Utl Kassa Under
medb årmedl 20

Orienterande 2404 39 52 6
kurser
Teoret. 2 570 S0 48 2prep.
kurser
Grundkurser 60 670 l5 68 4
Fortbildn.- 3 860 8 71 3
kurser

Alla 71 340 64 4

Källa AMS

Tabell 2.7 Antal deltagare i arbetsmarknadsutbildning 198889
Reguljär utbildning

Utbildning Antal Därav i %
Utl Kassa Under
medb årmedl 20

Gymnskola 7 790 l0 74 3
Folkhögskola 3 310 14 64 2
Komvux l 3 950 18 67 l
lgomvux 2-4 l0 870 74 l
Qvnregutb. l 790 7 2
Ovr. kurser l 740 61 5

Alla 29 450 71 2

Källa AMS
Andelen deltagare i reguljär utbildning 198889 27var procent
den totala volymen. Under 198990 har gåttandelenav ned till 23

Denna tendens fortsätter.procent. Arbetsförmedlingarna anvisar i
allt större utsträckning upphandlade kurser framför platser i re-
guljär utbildning. Enligt regleringsbrev bör reguljär utbildning

ifrågakomma främst för med arbetshandikapp förochpersoner
lokalt bundna sökande. De aktuella utbildningarna främstär all-
mänteoretiska kurser grundskole- eller gymnasieskolenivå,
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651991;län SOUMalmöhus t.ex.vanliga. läryrkesinriktade kurserävenmen
arbets- 2Kapitel9001989kvartalettredje personerunder cabeviljades

avsågdessaskolväsendet. Avreguljärai detmarknadsutbildning
avsågdelenstörstanäst1-3. Denistudier komvuxhälften etapp
skildainomutbildningarbeslutengälldevårdområdet. Därutöver
labo-trädgård, träteknik,turism,ochhotellområden, ADB,t.ex.

livsmedelsteknik.trafiklärare,ratorieteknik,
yrke.bestämtinriktad ettnormalt motskallUtbildningen vara

kanyrkesutbildningförförberedelsebaskunskaperAllmänna som
yrkesutbild-då ilednödvändiga, ett enfallvissa somi menvara

detnärtidigarerestriktiv ännärvarandeförärManning. mera
yrkesin-Kort,komvux.års iutbildningflera t.ex.beviljagäller att
skallstudiernaAvsikten ärprioriteras. attutbildningriktad

sysselsättning.varaktigochtill arbetetid ledamöjligakortast
medkontinuerligtarbetarlänsarbetsnämnderna enochAMS

ärAmbitionenarbetsmarknadsutbildningen.effektivisering av
konkur-ökasyftei attupphandlarkompetensenutvecklabl.a. att

Etthålla prisernaochutbildningsanordnarna nere.mellanrensen
individuellatill deutbildningenmål bättreär att anpassaannat

behoven.
frånövergår detalj-fas däriinneVerksamheten är manennu

utsträckningi störremålstyrning. Avsikten är atttillstyrning
året lämnarförverksamhetsplanmålen. ltillekonominkoppla en

Länsarbetsnämn-bedrivas.börverksamhetenhurAMS sin syn
arbetsförmedlingar-tillpolicydokumentsiniutformarderna tur

ocksåingår iledningskonferenser styr-ochTillsynsverksamhetna.
filosofin.

arbetsmarknadsutbildningreglernaTillämpningar omav

iregelarbetsmarknadsutbildning kommerFrågan uppsomom
ocksåhänvisasIblandarbete.sökermedsamband att personen

kurator.ellerstudievägledarenågonförmedlingentill avpersoner
iFörstarbete.erbjudakunna nyttdet ettgällerhandförsta attl

Ef-utbildning.kompletterandebehovetdiskuterashandandra av
sådan omfattning ärhararbetsmarknadsutbildningen entersom

olikakunskapergodahararbetsvägledarna omnödvändigtdet att
utbild-fördessa attvilken kompetensochutbildningsvägar ger
tidiga-förhållande sökandenstillivägaskunnaskallningsinsatsen

långsiktig lösning.ideloch bliutbildningsbakgrund merenenre
arbetsmarknadsutbildning1987406 kanförordningenEnligt

blirisklöperellerarbetslösa att ar-ärbeviljas till sompersoner
arbetsmark-också beviljaskananställningharDenbetslösa. som

detdäryrkeifråga tillutbildasl ettnadsutbildning personenom
elleryrkesutbildning2 saknarunderrepresenterat,ärkönetegna

arbetsmark-ochyrkesutbildningföråldradellerkortarehar en
ställ-starkarearbetstagarenägnadnadsutbildningen är att enge
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ning arbetsmarknaden eller 3 utbildas till yrke inom till-ett SOU 1991 65
verkningsindustrin vård-eller inom och omsorgssektorerna; Ut- Kapitel 2
bildning under 3 kan inte beviljas till dem redan harsom en an-
ställning inom tillverkningsindustrin vårdeller inom och omsorg..

fåttFlyktingar, uppehållstillståndhar arbets- och kansom un-
årder därefter beviljas arbetsmarknadsutbildning,tre detrots att

inte är eller löper risk bli svårtarbetslösa eller haratt att sta-
digvarande arbete den öppna marknaden.

När det gäller fårunder 1-3 enbart upphandladgrupper ovan
utbildning ifråga.komma För flyktingar sådanfinns ingen restrik-
tion.

Till arbetslösa räknas även deltidsarbetslösa ochgruppen per-
har tillfälligt ingårarbete, ocksåhärsoner som men personer som

vill arbetsmarknaden,ut ungdomar, invandrare, hemarbe-t.ex.
tande. Gruppen hemarbetande såär inte stor.numer

Den största söker sig arbetsmarknaden ärgruppen utsom
naturligt Mångainvandrarna. invandrare har utbild-nog en svag
ningsbakgrund. Utöver kunskaper i svenska behöver de ofta för-
bättrade baskunskaper, innan de kan hänvisas till lämpligen yr-
kesutbildning. framgårSom tabell 2.7 20näraav procentvar av

fåttde studerande utbildningsbidrag 198889 för studier isom
komvux l utländska medborgare.etapp

När det gäller bedöma vilka kanatt löpa risk blisom anses att
arbetslösa kan bådedet finnas variationer mellan lånen och inom
länen. Den nuvarande situationen med ökad arbetslöshet har
medfört kriterierna skärpts föratt när risk för arbetslöshet skall

föreligga. många hållKravet är varselanses uppsägningatt om
Påskall ha hålllagts. andra har mjukare tolkning. Deman en re-

förhållandenagionala inverkar tillgångengivetvis, liksom re-
surser.

Bland dem riskerar bli arbetslösa nå-är medattsom personer
form arbetshandikapp Dengon medi-storav en grupp. som av

cinska skäl inte kan fortsätta med sitt arbete tillhöra risk-anses
Enligt AMS föreskrifter delar handikappen eftergruppen. man

dels uttalade fysiska handikapp, hörsel- och synskador,mer t.ex.
dels andra somatiska, psykiska eller sociala problem kansom
medföra nedsatt arbetsförmåga. l den finnssenare gruppen perso-

med olika grad frånarbetshandikapp, lindrigare aller-ner t.ex.av
svåraregibesvär till förslitningsskador. Många är redan sjukskriv-

sådanaoch i fall försäkringskassanär inblandad. Handikappetsna
är emellertid inte avgörande.art Efter utredning hos arbetsför-

medlingen söker även i dessa fall hänvisa till arbete ellerman nytt
Äri andra hand till omskolning. utbildning aktuell och personen

ifråga har sjukpenning eller arbetsskadeersåttning kan han eller
ocksåhon regel beviljas arbetsmarknadsutbildning. Utbild-som

ningsbidraget reduceras i dessa fall med sjukpenningen. Beloppet
i utbildningsbidrag blir regel endast 10 kr. dag. Dessut-som per
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1991 65be-läromedel SOUförbidrag m.m.särskildaeventuella resor,kanom
2Kapiteltalas ut.

arbetsgivarenkravsträngare attgäller1990julildenSedan
arbets-med nedsattanställdarehabiliteringförskall avta ansvar
januari1denfr.0.m.3z8-sjukpenningenersättsförmåga. s.k.Den

rehabiliteringsersättning.med1992
också ibehandlasstudiersjukförmåner under av-Frågorna om

2.8.snitt
arbetslö-blirisklöperellerarbetslösa attinte ärPersoner som

arbetsmark-beviljasförhållandenvissaundernämntskan somsa
förordning-§10återfinns iBestämmelsernanadsutbildning. som

då särskil-från 60-talet,härrörarbetsmarknadsutbildningomen
Detin.bristyrkentill sattesrekryteringenÖkaåtgärder förda att

individensstärkaärreglerna attnuvarandemed desyftetprimära
bristyrkestänkandet199091 harBudgetåretarbetslivet.iställning

tillkomreglernanämndade omnärbilden,ikommit innytt
villeanställda ut-tillutbildningsbidrag somlämnakundeatt man vårdinomellertillverkningsindustrininomyrketillsigbilda ett

omsorg.
vadenligtkanarbetsmarknaden enman,ställningMed svag

harexempelvis sompersonlänsarbetsnämnd enavseuppger,
föråld-harelleryrkesutbildningsaknar engrundskola, sommen

också börjardelvis ac-Detyrkesutbildning. att manrad uppges
lokal-genomgångsyrken, t.ex.jobbvissa sommonotonaceptera

vårdare.
utbildningmöjlighetersärskilda att un-finnsflyktingarFör

harde ettävenSverigeiåren vistelsen omförstadeder avtre
arbets-emellertidÄven skallfallenhäri dearbete.stadigvarande

Bestämmelsenbedömningen. avserin ivägasmarknadsskälen
skiljerhuruvidauppgifterolika manärdet omflyktingar, men

invandrare.andraochflyktingar
så deutformade attarbetsmarknadsutbildning ärReglerna om
heltföljerDärav att en-handlingsutrymme. envisstskall ettge

iFrågorna diskuteratsnås. harkaninteregeltillämpninghetlig
länsarbetsnämn-någraochAMSbl.a.hostjänstemänmedsamtal

kanhandläggningen rymmakonstaterakunnat attharJagder.
behovArbetsmarknadensfallet.enskildai detsvåra avvägningar

delEnalltid.inte storönskemål sammanfallerenskildesdenoch
olikaproblemharockså människor avärendena rör somav

sökandensgrundvalbehovenbedömer avHandläggarenslag.
ställninghabedöms svagenFör t.ex.situation. sompersonen

9både stödmedfattasbeslut avpositivtkanarbetsmarknaden ett
Ärställning.svag10 §stödmedarbetslöshet ochför avrisk§

tillämplig.§även llflykting kan varapersonen
beroendenaturligtvisarbetsmarknadsutbildning ärBehoven av

också utflödetvarierarDärmedregionen.isysselsättningslägetav
förfunnitsdethar utrymme enperiodervissaUndermedel.av

arbetslösa,varitintetillinställning somgenerös personermer
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Finns tillgängliga naturligtvis lättare hjälpamedel det män-är SOU 1991att 65
måsteniskor situation. Vissa grundvillkorvill förändra sin Kapitel 2som

emellertid uppfyllda.vara
En konsekvens kan med andra 0rd blisystemet attav resurser-

går Förhållan-inte alltid till dem har de behoven.störstana som
år året.från årdena kan variera och ibland även under Efter-till

så långtförsöker stöd det möjligt till demärattsom man ge som
vänder sig till förmedlingen, blir principen först tilldet närmast
kvarn blir arbetsförmedling förbru-gällande. För densom som

året avslåsmåstekat sin för ansökningar i fortsättningenkvot
sådanagrund resursbrist. hända det i finnsDet lägenkan attav

håll.kvar andra Samordning inom länen förekommer,pengar
inte alltid.men

Resurserna utbildningsbidrag hittills anvisadeför har varit un-
der förslagsanslag. Begränsningen i ihar stället legatett resurser-

budgetåretför utbildningsplatser. Fr.o.m. 199192 dettaärna
ändrat. för utbildningsbidrag skall inKostnaderna räknas i de re-

anspråk. ocksåi Anslagsformen har ändrats tilltas ettsurser som
reservationsanslag.

Utflödet utbildningsbidrag följdär beslut arbets-av en av om
marknadsutbildning. Försäkringskassorna beräknar och betalar ut

ocksåbidraget. Kassorna sköter prövningen och utbetalningenav
särskilt bidrag. dubbla medförDet huvudmannaskapet vissaattav

delar i verksamheten blir omständligare, när det gällert.ex. ut-
bildning personal informationoch den enskilde, ochgentemotav

försvåras.uppföljningen
myndighetsområdenaUppdelningen mellan förefaller emeller-

tid i fungeratha väl. Flera handläggare arbetsför-hosstort sett
medlingen har försäkringskassankontakterna med haruppgett att
varit goda. Synpunkter kommit fram är försäkringskassanattsom
ibland sig överprövningsroll de inte har. Hos för-tar en som
säkringskassan har pekat det otillfredsställande i baraattman
betala fulltkunna för rim-det ärut utan att tapengar ansvar om
ligt eller De önskar de hade kunskaper situationenatt mer om

förfrågningarför den enskilde. Ibland gör de arbetsförmed-hos
ifrågasät-lingen, i falldel görs utbetalningar, även denärmen en

det.ter
svåröverskådliga.Reglerna särskilt bidrag Bidrag kan be-ärom

talas för dagliga läromedel, kursavgifter och för kostna-ut resor,
der i samband utbildningmed studieresor, praktik-ort,annan

korta kurser och utbildning utomlands. gällerNär det dag-resor,
måste pendlingsavståndliga ibland bedöma s.k. rimligtresor man

ingår mångaväntetider kursavgiftenl vid folkhögskolorm.m.
gånger då måstekost och logi, och hur denutreda delenstorman
kan och skälig minskning bidraget.göraanses envara av

Ett antal ärenden reseersättningar. varierarrör Härstort
också svårhanterligt,reglerna, vilket gör upplevsatt systemet som
säger försäkringskassan Stockholm.i Ett problemman som
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olika bedömning olikadet bliihop med det är kanhänger SOU 1991; 65att
2kontor. Kapitel

studier och uppsökandeStudiestöd för kortare2.7
verksamhet

och internatbidragKorttidsstudiestöd

kommitténefter förslaginfördes 1976dagstudiestödTim och av
FÖVUXvuxenutbildning betänkandemedför försöksverksamhet

kortutbildade möjligheter197454. SyftetSOU att vuxnavar ge
studiecirkelverksamhet eller korta ämne-arbetstid ideltaatt

vid folkhögskola.skurser
tillgängligt för deltagare i s.k. prioriteradeTimstudiestödet blev

grundskolenivå cirklar i svenska, engelska,studiecirklar mate-
hemspråk, speciellafackliga ämnenmatik, samhällskunskap, samt

handikappade.cirklar för
cirklar i basämnenutvidgningSenare har skett atten

gymnasieskolenivå också kurser i komvuxtill bidragrätt samtger
motsvarande dock inteför i ämnenskoloroch statens vuxna

Några utbildningar har3 yrkesinriktade andraoch ämnen.etapp
också tillkommit.

inkomstbidrag internatbi-ochDagstudiestöd, bestodsom av
från princip kurser vidbeviljas för i alla kortakunde börjandrag,

åtstramning innebärhar skettfolkhögskolor. Numera attsomen
inte längre tillfritidsbetonade kurser rättvissa hobby- och ger

stöd.
samrådskolöverstyrelsen efter medankommitDet har att
skalloch vilka kurser rättCSN vilka studiecirklaravgöra som ge

frågorCSN beslutar i dessajuli 1991 dettill stöd. Fr.o.m. är som
samråd folkbildningsrådet.efter med

Är timstu-inkomstbidraget i dagstudiestödet och1987 ersattes
beviljas ba-korttidsstudiestöd. Korttidsstudiestöd kandiestödet av

täckalnternatbidraget däremot,till arbetstagare. attsom avserra
utbildning, kanlogi i samband medkostnader för kost ochresa,

ålders-Någrabåde ickebeviljas till och arbetstagare.arbetstagare
förblev därför möjligtinfördes aldrig i Detregler systemet. pen-

vid folkhögsko-internatbidrag för olika kursersionärer sökaatt
pågår möjlighet1987 försöksverksamhetSedanlor. som geren

handikapporganisationerpensionärsorganisationer och sö-för att
återkommer frågatillkollektivt. dennainternatbidrag Jagka se-

nare.
internatbi-korttidsstudiestöd ochreglerna förnuvarandeDe

studier kan,i avsnitt 1.3. Stöd för kortarehar redovisatsdrag som
organisation och enskil-kollektivt fackligsökasdär nämnts, avav

dominerar, vilketkollektivt beviljade stödenda Depersoner.
framgår 2.8.tabellav



I98990Korttidsstudiestöd internatbidrag2.8 ochTabell SOU jggj; 65
2KapitellnternatbidragKorttidsstudiestöd

Milj.kr.Milj. kr.

stödKollektiva
40,0ll8,3LO

6,35,3ICO
0,5Ovriga löntagarorg 0,7

46,9I24,3Alla

9,0Pensionärs-och ..handikapporg.

4,8stöd 4,9Enskilda

60,6l29,2Totalt

Källa CSN

Kollektivt sökta Stöd

med verksamhetför uppsökandebidragsamband ansökanl om
också korttidsstudic-regelfackliga organisationernasöker de som

bli förlagdaplanerasi cirklarkurserstöd för de deltagare som
utbildningen kurserinternatbidrag,arbetstid närsamt avserom

erbjudaför uppsökarna kunnafolkhögskola. Möjligheternavid att
1975både tanke istudiestöd bärandeochstudiealternativ var en

års reform.

Enskilt sökta stöd

korttidsstudiestöd och internat-förde medel betaladesAv utsom
enskildasökts198990 hade bara 5bidrag under procent per-av

soner.
genomgång bi-enskilda ansökningarCSN gjortEn somsom av

Linköping ochvuxenutbildningsnämnderna i Jönköping,fallits av
000 visar bl.a. följande198990 caunder lKalmar

35 ickeocharbetstagare65l hela procentprocentgruppen var
66 de deltagarekvinnorna utgjordearbetstagare; procent; som var

år vid folkhögskolorutgjorde 31 Kursereller äldre61 procent.
72 procent. Komvux-kurservanligast förekommande svara-var

utgjorde endast 523 medan studiecirklarnaförde procent, pro-
för berorandelen komvuxjämförelsevisDen attstoracent.

vårdpersonal anordnats.särskilda kurser för
studier iansökningarna basäm-mindreEndast del avseren av

10 procent. 20matematik Drygtellersvenska, engelskanena
avsåg ledarutbildningar ellerfolkhögskolekursernaprocent av

hälsovård, kvinnofrågor, kurserexempelvis iandra kurser som



inom kooperationen. En del vänder sig pensionärer,tillstor SOU 1991 65t.ex.
åldringsvård och olika samhällsämnen. Kapitel 2

Ungefär hälften hela enbart internatbidragetsökteav gruppen
både23och sökte korttidsstudiestöd och internatbidrag.procent

också år.Ca hälften hade sökt stöd tidigare Ungefär hälften i hela
årshade enbart 8 folkskola utbildningsbakgrund,gruppen som

år61 utgjorde flertalet.över Ca 5 hadevarav procentgruppen
högskolebakgrund, del deltog i handikappkurser.storvarav en

Uppsökande verksamhet

Genom riksdagens beslut 1970 infördes tilläggsbidrag för deett
prioriterades.k. studiecirklarna i ämnena svenska, engelska, mate-

matik och samhällskunskap motsvarande grundskolans nionde
årskurs. Avsikten med bidraget dels studierna i dessa äm-attvar

möjligt, skulle bli avgiftsfria för deltagarna, delsnen, om att stu-
dieförbunden skulle kunna bedriva aktiv uppsökande verksam-en
het. Förbunden fick själva avgöra hur bidraget fördelasskulle

båda ändamålen.mellan de
l och med vuxenutbildningsreformens tillkomst l975 sattes re-

kryteringsfrågan i förgrunden. Särskilda anvisades förresurser
uppsökande nåverksamhet arbetsplatser. Syftet attvar grup-

i arbetslivet hade bristfällig utbildning och besvärligaper som ar-
betsförhållanden. ocksåmindreEn underavsattes ettsumma par
år för försöksverksamhet med uppsökande verksamhet i bostads-
områden. Resurserna för verksamheten fördelades skolöversty-av

dårelsen fram till den juli 1978,l anslaget fördes till CSNsöver
ansvarsområde.

De fackliga organisationerna fick för själva verksam-ansvaret
heten, eftersom den avsedd bedrivas arbetsplatserna.attvar
Genom den tidigare införda 1974358lagen facklig företro-om
endemans ställning arbetsplatsen räknade med verk-attman
samheten delvis kunde bedrivas studieorganisatörerna be-av
tald arbetstid. Särskilda medel för utbildning studieorganisatö-av

avsattes.rer
Till början kunde enbart arbetstagarorganisationerna sökaen

bidraget. En ändring infördes emellertid den juli 1977 in-l som
nebar även vissa näringslivsorganisationer fick söka bi-rättatt att
drag.

Nuvarande regler

Bestämmelser verksamheten finns i förordningen 1980483om
statsbidrag till uppsökande verksamhet arbetsplatserom m.m.

Enligt dessa kan lokal facklig organisation eller organisation inom
Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Företagarnas Riksorganisation

Sverigesoch Fiskares Riksorganisation SFR statsbidrag för
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beviljasBidrag kan för särskilt planlagdauppsökande verksamhet SOU 1991 65
i vilkenprojekt. Organisationen skall ansökan Kapitel 2ange grupp som

samrådprojektet planerats i medvända sig hartill. omman avser
kostnaderna för projektet. Vid prövning-berörd arbetsgivare samt

skall företräde projekt verk-ansökningarna ges som avseren av
näringsidkare med bristfälligsamhet bland arbetstagare eller ut-

arbetsförhållanden. Därefter skall företrä-bildning och besvärliga
åt sådana ha de förutsättningar-de bedöms bästaprojektges som
nå näringsidkare.dessa arbetstagare ellerattna

Vuxcnutbildningsnämnderna VUN ansökningarna.prövar
också bidragen, utbetalningen skerNämnderna utanordnar men

år. Pågårför projektetCSN. Bidrag beviljas högstkan ett un-av
gånger.budgetår Se-utbetalningen fyrader helt delasett upp

månad genomfört projekt skall redovisningefter görasnast enen
årligenuppgifter förtill CSN redovisar hela landet.VUN.

ansökningaruppsökandeTabell 2.9 Bidrag till verksamhet. Antal och
198990beviljade belopp -

Organi- milj.kr.Antal ansökningar Belopp
Bifallna % ansökn. Beviljat % söktsation beloppav av

204 94LO l 38 400 59
130 85 3lCO 380 54

250 2957 78LRF l
SRO 20 91 380 44
SFR 0 0
SAC 18 82 204 S2
Ovriga 30 256 67

435 92 43Alla l 644 56

Källa CSN

ñr uppsökande 1988892.10 RedovisadeTabell kostnader verksamhet

Kostnadsslag Belopp %tkr

Utbildning uppsökare 0955 llav
Informationsmaterial 2 770 6

28 62till uppsökare l73Arvoden
807 13Resor traktamenten 5och

Administration 3 491 8matr, telporto,

336Totalt 45 100

Källa CSN

199192 finns anvisat milj.kr. förFör 55 uppsökande verksam-
planering utbildninghet. För uppsökande verksamhet ochav av

CSN20 milj.kr., fördelasstudieorganisatörer har anvisats vilka av
till organisationerna.direkt

CSN publicerade i början 80-talet där dentre rapporter
föruppsökande verksamheten stödet korta studier behandla-och

Stockfelt-des. Vem blev uppsökt och vad hände sedan,
Öberg, CSN-rapport 19795; Har vuxenstudiestödet haft utbild-
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Stockfelt-Öberg,ningspolitiska konsekvenseri, CSN-rapport SOU 1991 65
fått19823; Vilka har timstudiestöd och dagstudiestöd vadoch Kapitel 2

Öberg, CSN-rapportutbildningen betytt för dem, 19832.har
frånBland andra redovisningar kan TCO 1984nämnas rapporten

frånVuxenutbildning fackligt ansvar resultatendärett ett-
projekt med uppsökande verksamhet i Södermanland redovisades.

svårigheterl de nämnda belyses de för-ärrapporterna som
StockfeltÖbergsknippade med rekrytering kortutbildade. lav

målgrupp frågasägs den det är ärrapport t.ex. att som om
mycket litet studiebenägen. Gruppen studieobenägna minskar ba-

mån nåri den och i den med kraft.övertygandera man var en en
framhåller vidare bl.a. bristen kunskaperMan medlemmarom

fårutbildningsbakgrund, liksom behoven projektenattnas av
fortgå år.tidlängre än ett

fråga återkommerEn rekryteringen iär att stor ut-som
sträckning koncentrerats till fackliga studier. Den övervägande

också gåttdelen för korttidsstudiestöd fack-har tillav resurserna
lig utbildning.

frånl RRV Vuxenstudiestödet 1984 pekaderapporten man
Målgruppenverksamheten ofta bedrevs alltför generellt.att

såbeskrevs i oftaansökningarna i generella intedetermer att
kunde underlag för olika Ahlénsutgöra urval mellan projekt. I
utvärdering Vuxenutbildning, 1985, framhölls rekryteringenatt
till fackliga studier kunde förklaras med hänsyn till denatt sam-

område.manföll med de reformerna arbetslivets Trotsstora
det skulle sannolikt fler ha rekryterats uppsökarna informeratom

andra studier fackliga. Studieutbudetän borde därför vidgas,om
ansåg Ahlén.

Är måldokumentet1985 fastställde CSNs styrelse Uppsökan-
målde verksamhet riktlinjeroch arbetats fram isom en grupp,-

där företrädare för vuxenutbildningsnämnderna och fackligade
ingått.organisationerna dokumentetl intentionernatar man upp

nåbakom reformen och pekar angelägenheten söka dematt
ocksåförutom de bristfällighar utbildning, har andraattsom, en

studiehinder sökerde inte själva sig CSNgör till studier.attsom
ocksåpekar vikten söka finna det utbildningsalter-rättaattav

nativet. inteUtbudet bör till organistionsanknutenbegränsas ut-
bildning.

Frågan utbildningsalternativ därefter i budgetpro-togsom upp
positionen 198788. anfördesDär stöden i större utsträckningatt
borde till grundläggande studier i allmänna ämnen, typges sven-
ska, engelska matematik och samhällskunskap.

frånl skrivelse LO och TCO 1987 till de fackli-en gemensam
organisationerna underströks bred facklig medlemsut-attga en

Sådanbildning skulle prioriteras framför funktionsutbildning. ut-
bildning, förtroendevalda,riktar sig till skulle bedrivas medsom
andra medel vuxenstudiestöd.än
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Fin undersökning l99lSOU 65vux
Kapitel 2

för Finvux räkning1990 genomfördes studiehöstenUnder aven
verksamhet ochbeviljats för uppsökandeprojekt där medel36av

Uppsökande verk-korttidsstudiestödinternatbidrag. Studienför
Staffanstudier genomförtsstöd till kortasamhet och avsom

Linköpingspedagogik psykologi,institutionen för ochLarsson,
rapportserieLinköpings universitetspublicerats iuniversitet, har

sammanfattning skall här gö-LiU-PEK-R-l23.Rapport En kort
ras.

tidigare undersökningarinledningsviskonstaterarLarsson att
måluppfyllelse.de korta stödensproblem det gällervisat när

alltså visa proble-inteundersökningenSyftet med den attvarnya
till dessa.utreda bakgrundenexistens utan attmens

bådeförprojekten har medel sökts27 de 36 undersöktal av
korttidsstudiestödinternatbidrag.förverksamhet ochuppsökande

till lo-varit till avdelningen änhar oftare knutnaUppsökarna en
till medlemmar.allakal Som regel har valtenhet. utattman

år från år. Iblandnormalt detsammaArbetssätt och kursutbud är
för vissavissa ellersärskilda satsningardockgör orterman

facklig grundutbild-i första handRekryteringen gällergrupper.
allmänfacklig vidareutbildning.handning och i andra

beloppstorleken detingen klar relation mellanDet finns
ytterlighetenEna äroch antalet söktsökt personer man upp.man

nått 30 000 kr.,för kostnad den5000att personer enman
50000 Variatio-70-80 för kostnad kr.andra rör avpersoner en

alltså till 650 kr. l6 kr.i kostnad uppsökt ärpersonnen per
kostnaden under 100 kr.hälften projekten ärdrygt person.perav

stöd förtroende-vissa kostnader täckts meddel fall harl aven
mannalagen.

någontvå tillallaprojekt har lyckats rekrytera nästanl man
uppsök-fem deform studier. l projekt har bara procenttre avav

hälften deltagit idebörjat studera. l regel har änta av sommer
gjortalla projekt harcirklar och kurser studievana. l nästan man

för korttidsstudiestödbehov medelorealistiska antaganden om av
arbetstid,för kurseroch internatbidrag. Man har planerat men

fått främstfritid. Anledningen till det ärförläggas tillde har ofta
dåliginkomstbortfallet varit för ochersättningen för attatt

alltsåmånga ifrån Studieaktiviteten kanvill arbetet.inte vara
något inkomstbortfall inte uppkom-eftersomrelativt stor, men

någotså studiestöd.det intebetalas utmer,
skälavgörandeUppsökarna i de flesta projekten att ettanser

lågt.förstödet Detill inte vill delta är ärattatt personerman
låg bortfallinkomst. Varjetill regelvänder sig har ensomman

upplevs orimlighet.som en
gått ochfacken ofta in be-facklig utbildning hardet gällerNär

förlorad inkomst och stödet. Detmellanskillnaden mellantalat ta-



lar för ersättningsnivån betydelsefull föratt rekry-man anser SOU 1991 65vara
teringen. Kapitel 2

drygtl tredjedel projekten lågtredovisar mycketen ettav man
Påstudicintresse. del arbetsplatser finns intresse hos vissaen grup-

i fyraoch projekt nästan alla söktes intresseradeper var som upp
delta.attav

Kursutbudet är ofta ingårbegränsat till antal kurser iett som
organisationens utbud. Ibland informerar komvuxeget man om
kurser, dessa prioriteras knappast. Ibland upplysermen man om

utbildning, YTH eller lämnar material över cirklar it.ex.annan
alltsåolika ämnen. tvåMan kan dela in utbudet i varianter, där

den dominerande är skapa intresse för facklig verksamhet.att att
Den andra varianten är relativt inriktningbred studier utanen av

åttaprioritering, vilket gäller i projekten.av
går alltsåDen uppsökande verksamheten till delstor ut att

informera studieutbud i stället för reda denettom att ta en-
skildes intressen. ocksåUtbudet begränsat tillut attser attvara

många målgruppenutbilda för roller i inte sigupplever ha.som
En del uppsökarna förefaller sin roll främststor av se egen som
företrädare för det fackliga utbudet. För dem är uppsökeriet ofta

del i det fackliga arbetet och kurserna instrumenten ettses som
för alltså påfallandedenna verksamhet. Det finns skillnad ien sy-

meningen med verksamheten mellan uppsökarna och vadnen
framgår i de officiella texterna.som

Uppsökarna området.har regel erfarenhet Menstorsom
ändå bådedet är omsättning uppsökare studieorgani-ochstor

svårtsatörer och det är rekrytera Ofta blir det därför folkatt nya.
från avdelningarna gör arbetet. Grundtanken närhetensom om
mellan uppsökare och anställda undergrävs.

åstadkommaUppsökarna har ofta trycket sig resultat; deatt
blir produktivitetsstyrda. gårDet kan leda till förbiatt man per-

i den prioriterade svår-ärmestsoner vetgruppen, men som man
rekryterade. Man i första hand antal säkra kort. Pro-satsar ett

uppstårblemet emellertid inte när vänder sig till alla med-man
lemmar.

långsiktigEn någrastrategi redovisas ibara projekt. därmer
informerat cirkelstudier mellansteg till komvux-man ettom som

studier. Som jämförelse nämns den s.k. ABF-skolan i Norrbotten,
där helt inriktat sig rekrytera studieovana till basäm-attman
nesutbildning. också ingåttDär har i uppläggningen skapaatt en
övergång mellan korta och längre studier.

De beviljade för projekten utnyttjas Ef-regel.resurserna som
medlen för korttidsstudiestöd nå-inte förbrukas,tersom behöver

prioritering mellan inte Studiestödetgöras. hargon grupperna
alltså kommit användas för de kurser uppsökarna priori-att som
terar.
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Möjligheterna för vuxenutbildningsnämnderna verk- SOU 1991 65att styra
samheten eftersomär begränsad, tillgängliga för korttids- Kapitel 2resurser

efterfrågan.studiestöd överstiger

Urvalsprö vningen

l den nämnda förordningen statsbidrag till uppsökande verk-om
samhet företräde skall projektsägs vänder sig tillatt ges som

arbetsförhållan-med bristfällig utbildning besvärligaochpersoner
tjänstgjortden. Dessa regler har emellertid endast slagsettsom

vägvisare.
Något egentligt urval förekommer 2.9,knappast. Av tabell vil-

framgårken hämtats CSNs anslagsframställning,senaste attur
praktiskt alla 198889ansökningar under har beviljats 92taget
procent. Däremot har inte haft bevilja de söktaattman resurser
beloppen tillän 56 stället för väljal mellanprocent. attmer pro-

alltsåjekt har skurit de begärda beloppen.man ner
När det gäller korttidssludiestöd och internatbidrag sökssom

ifrågakollektivt tillämpar förfarande uppsö-man samma som om
frånkande verksamhet, dvs. det övervägande antalet ansökningar

organisationerna beviljas, de sökta beloppen reduceras. Härmen
har emellertid inte haft anledning restriktiv,attman samma vara
eftersom beviljade stöd inte utnyttjas helt. Av sökta belopp
198889 beviljades 72 Denna utgjorde emellertidprocent. summa
samtidigt 178 tillgängligaprocent av resurser.

l RRVs revisionsrapport 1984 fördes den tanken fram VUNatt
avslåborde flera ansökningar och i stället bevilja förmedel pro-

målgruppen.jekt vände sig till egentligaden emeller-Det ärsom
förståeligttid ganska tillämparnämnderna urvalsreglernaatt

det sätt Fördelningengör. stöd till enskilda arbetstagareman av
igörs samband med den uppsökande verksamheten. Nämnderna

små påverkahar därmed möjligheter användningen. Det kanatt
också svårt för nämnderna den fackligaavgöraattvara om ena
organisationen försöker stöd vända sig till kortutbildadeattsom

nåhar bättre utsikter bättre resultat än pla-att ett annan somen
liknande aktiviteter. de utvärderingarAv gjortsnerar som av

verksamheten kan emellertid konstatera nämnderna varitattman
ganska passiva detnär gällt till över-t.ex. att styra resurserna mer
bryggande utbildning. Detta pekar bl.a. Larsson i sin under-

också fastslåssökning. Det kan dubbladet huvudmanna-attnog
skapet där CSN och nämnderna beviljat medel, organisa-men-
tionerna haft för bedrivandet verksamheten har lettansvaret av -
till bristande effektivitet.

Urval bland enskilda ansökningar beroendeär antaletav an-
sökningar och Som regel har nämnderna haftavsatta resurser.
möjligheter bevilja flertalet enskilda ansökningar. Normaltatt sor-

först bort ansökningar utbildning förterar t.ex.man som avser

105



frånansökningarocholika organisationerfunktioner inom SOU l99l 65perso-
be-tidigare. Det är denhögskoleutbildning 2har Kapitelsomenner som

företräde.utbildning och stödbehovdöms ha störst som gesav
emellertidprioriteras.i Räckerstudier basämnenGrundläggande

sådanamedel till fler sökande prövas äventillgängliga sorter-som
internatbi-ansökningarprövningeni Vidbort stegats omav

sådanafrån särskilda urvalsregler. Igällericke arbetstagaredrag
handikapp,utbildningsbakgrund,till bl.a.fall hänsynskall tas

tillämpning emel-och dess kanUrvalsreglernaglesbygdsboende.
behövan-till stöden till dendelvis bidralertid bara mestatt styrs

ocksåmåluppfyllelsenmålgruppen. naturligtvisärFörde en av-
tillsöker sigprioriteradeförutsättning dennagörande att grupp

studier.

internatbidragansökningarFörsöksverksamhei med kollektiva om
från handikapporganisationerpensionärs- och

internatbi-kollektiva ansökningarförsöksverksamhet medEn om
från bedrivitshandikapporganisationer harpensionärs- ochdrag

l986850, än-särskild förordningjanuari l987 enligtsedan en
198929 augustil988499. CSN i denhardrad rapportsenast en
för-förlängningverksamheten. Enredovisat utvärdering avaven

propdärefter skett30 juni l992 harsöksperioden till den
199091112.1990912100, SfU

Bakgrund

riks-1982832100 behandladebudgetpropositionenl anledning av
frågan dagstudiestödtim- ochutvidgad sökadagen rätt attom en

19l982l83zSfUbetänkandekollektivt. Utskottet förutsatte i sitt
svårigheter gickdetregeringen skulle pröva större attutanatt om

Dekollektiva ansökningar till ävenutvidga rätten göra attatt avse
HandikappförbundensRiksförbund DHRHandikappades och

rikdagen.Centralkommitté HCK. Betänkandet godkändes av
frågan. CSNutredadärefter CSN i uppdragRegeringen attgav

våren 1985 utarbeta-1984. Underi oktoberlämnade rapporten
innebarUtbildningsdepartementet,förslag inomdes attett ensom

för pensio-internatbidragviss för skulle avsättasdel av resurserna
kollektivefterStöden skulle beviljasnärer och handikappade. an-

från handikapporganisationer anord-pensionårs- ochsökan som
vid folkhögskola.nade samverkanskurser

remissbehandlingen.positiva reaktioner iFörslaget möttes av
ansåg delPRO vissRiksorganisationPensionärernas att en av

Gysinge. ochfolkhögskola i DHRskulle till derasmedlen avsättas
ansåg de tidigareenskilda ansökningar underHCK antaletatt

åren kol-CSN framhöllvid fördelningen.kunde grundutgöra att
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iinkomstbidrag äventimstudiestöd och 1991 65ansökningar SOUlektiva om
förbehållas ochfackliga organisationernade 2borde Kapitelfortsättningen

gälla arbetstagare.

två årFörsöksverksamhet i

l98586l00budgetpropositionenföreslog iRegeringen att
ingeskulle kunnahandikapporganisationernapensionärs- och

Denför sina medlemmar.internatbidragkollektiv ansökan ut-om
tvåförsöksverksamhet underskulle bedrivasvidgade rätten som

l98586zl4 anför-år SfUbetänkandejanuari 1987. sittfr.o.n1. l
ocksåsig verksamhetenintede utskottet motsatte attatt man

framhöll dock depensionärsorganisationer. Mankunde attavse
bordeföreträdesvis be-vuxenstudiestödförbegränsade resurserna

åsiktålder. redovi-utskottetSamma hari aktivviljas till personer
frågan behand-år försöksverksamhetförlängdi närsat senast om

l9909ll2.SfUlades
framgår tillanslagspostendelregleringsbrev hurAv stor av

året kan använ-internatbidrag underkorttidsstudiestöd och som
till försöksverksamheten.das

Budgetår milj.kr.Belopp,

3,0198687
8,0198788
9,0l98889
9,6l989l9ll

[1,2l9909l
l0,2l99I92

1989CSNs rapport

ansågorganisationerundersökning visade berördaCSNs attatt
inneburit fördelarhadeansökningarverksamheten med kollektiva

inte behövaansökningsförfarandet. Attjämfört det enskildamed
ideltagareunderlättade utbyteförvägkursdeltagare i avnamnge

fler kurser kundemedfördevid sjukdom. Detsista stund attt.ex.
förutsättningar.ekonomiska Förrimligagenomföras under vux-

minskat.ärendemängdenhadeenutbildningsnämnderna
frånPå organi-uppfattningsig CSNsväsentlig punkt skiljdeen

råd prioriteringsgrunderCSNhadesationernas. l allmänna angett
utbild-överbryggandeUtbildningarstöd.för fördelningen avav
syftadeutbildningargälldening skulle prioriteras. Detsamma som

Organisationernafärdigheter.till handikappadesutvecklaatt me-
påverka urvalet. Detinte bordenade utbildningsbakgrundenatt

bordefaktiska kunskapernaii stället skillnaderna de tamanvar
detuppfattning ärtill. Handikapporganisationernashänsyn attvar

utgångspunkt behövermedlemförhandikappet är enom ensom
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Or-viss utbildning och inte vilken tidigare utbildning denne har. SOU 1991 65
inte föreningsutbildningganisationerna kunde heller Kapitel 2acceptera att

Även förhål-lågprioriterade CSN.och funktionsutbildning detav
skillnader tillämpningen olikalandet det fanns i mellanatt vuxen-

utbildningsnämnder hinder, menadeett man.var
utbildningarCSN redovisar i undersökningen vilka kurser och

stårför. pensionärsorganisationernastöden utnyttjats lnomsom
organisations- funktionsutbildningar för utbe-och merparten av

procent.56 Motsvarande andel för handikapporgani-talda stöd
sationerna 18 överbryggande utbildning syf-är Denprocent. som

omfattade S2till utveckla handikappades färdighetertar att pro-
cent.

organisationernaCSN konstaterar de utbildningsbehovatt som
vill tillgodose dem vuxenstudiestö-är karaktär änav annan som

i första hand avsedda för. Därför nämnden dessa,den är attanser
givetvis utbildningsbehov inom pensionärerangelägna, gruppen

hjälphandikappade tillgodoses medoch bör sätt änannat av
förstavuxenstudiestödsreformen. CSN föreslog alternativ attsom

försöksverksam-söka stöd kollektivt skulle upphöra närrätten att
CSNheten avslutades. andra hand menade bidrag skullel att

utgå efterorganisationsstöd fördelade medlem-kunna t.ex.som
santal. i tredje hand kunde nämnden tänka sig fortsattFörst en
möjlighet till kollektiva ansökningar.

Sjukförmåner2.8 studiestödsom

försäkringskassanden varit sjukskriven tid skallFör som un-en
någon åtgärddersöka förkortar sjukdomstidenbör vidtasom som

eller eller förebygger nedsättningenhelt delvis eller häver av ar-
betsförmågan.

sådan åtgärd arbetsträning, behandling vidEn kan t.ex.vara
1962381rygginstitut eller utbildningomskolning. Enligt lagen

allmän försäkring AFL 38-sjukpenning betalaskan s.k. utom
pågår.den tid rehabiliteringen Motsvarande bestäm-under som

arbetsförmågafinns för grundmelser den har nedsattsom av
1976380 arbetsskadeförsäkring LAF.arbetsskada i lagen om

sådanarehabilitering 65-sjukpenning eller liv-Vid i fall s.k.utges
ränta.

utbildning be-När rehabilitering i form är aktuell har denav
ifråga fort-dömningen gjorts inte lämpligtdet är attatt personen

gåri sitt gamla och det inte ordnasätter arbete att att ett annat
genomförs.lämpligt arbete utbildningen förstutan att
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rehabiliteringsåtgärdcr SOU 1991 65Undersökningar om
2Kapitel

198841 Ti-SOUslutbetänkanderehabiliteringsberedningensl
reha-studie överrehabilitering redovisassamordnaddig och en

gjordesUndersökningenbiliteringsåtgärder sjukpenning.med som
till syfte kart-bl.a.hadeberedningenuppdragRFV attavav

sådana åtgärder.omfattningenlägga av
åren 1982för vardera000 sjukfallingick 20undersökningenl

21982 innehöll 457sjukfallensig1986. Det visadeoch att av
65. Mot-38 eller LAFenligt AFLersättningprocent inslag av

rehabiliteringprocent.5 För980för 1986svarande antal var
1982 5antalet dagarutgjordereguljär utbildninginom procent av

andelenAr 1986 hade38-sjukpenning.medantalet dagartotala
års sjukpen-l986konstateradeRFVtill 7,6ökat attprocent. av

beräknas380 milj.kr.kundemiljarder kr.,ningkostnader, 20,2 ca
åtgärder i formtill38. Omsattenligt AFLsjukpenningutgöra av

30 milj.kr.motsvarade detutbildningreguljär ca
38AFL ochsjukpenning enligt1990 särredovisasjuliFr.o.m.

alltså de totalauppgiftfinnsregister. Det65 RFVs ut-LAF i om
gåråtgärder. det inteDäremotför dessabetalningarna att upp-

fråga formvilkenellerdet ärvilket antalgifter ompersonerom
frå-sådana andraochaktuell. Förrehabilitering är attsomav

försäkringskas-RFV ochsamarbete medhar Finvux ibelystagor
uppburitblandurvalsundersökninggjort personer somensorna

21990. bilagalseptember65-sjukpenning underrespektive38-
tabellform. Härpresenterade iundersökningenfinns resultaten av

sammanfattning.kortföljer en
erhållit8175sammanlagtregister hadeEnligt RFVs personer

utbetalningarna1990. De totalaseptemberdagersättning under
två allutgjorde drygtvilkettill 60,8 milj.kr.,uppgick procent av

månad.dennaoch LAF underenligt AFLutbetald sjukpenning
25 ochl5 ellerfödda dagingickl urvalet som er-personer

form,ellerhållit 38, LAF 65enligt AFLdagersättning annan
har försäk-procent. dessa10 Avca780tillsammans personer

den slutliga738 luppgifter förlämnatringskassorna personer.
ingått Bortfallet beror717databehandlingen har personer.

överföringvidutbetalningkodifieringen vidbrister i samt av upp-
relativt be-Bortfallet ärfrån enkätunderlag.tillpersonaktergifter

får försumbart.bedömasochgränsat som
kvinnor.52hela ärvisarResultaten procentatt gruppenav
år.åldernåterfinns 30-49 .läm-ålder i63gällerdetNär procent

ifrågaoförändrad, medan detkönsfördelningen1986fört med år
årfrån 50-59ålder förskjutningskett mot grup-gruppenenom

49år. fördelas medersättningsdagar30-39 Antalet procentpen
265-sjukpenning och4938-sjukpenning, procentprocent

påbörjade sin80dagersättning. Näraform procentannan av
tabellmånader sjukskrivningsdagenefterl2rehabilitering inom

bilagan.13 i
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Rehabilitering i form träning i miljöreell och övriga liknan- SOUav 1991 65
åtgärderde för 50 insatserna. Anmärkningsvärtprocentsvarar Kapitel 2av

är reguljär utbildning för 42att För AMU ärprocent.svarar an-
8delen procent.

Det är uppenbart den rehabiliteringsåt-trend till ökningatt av
gärder den tidigare RFV-undersökningen visade 1986 harsom
förstärkts år. Det kan tecken utbildning be-ettsenare attvara

åtgärddöms fungerande för den enskilde skall kunnaattsom en
komma tillbaka till arbetslivet.

Omfattningen åtgärder framgårolika tabell 2.1.1.av av

Tabell 2.11 Antal i rehabilitering påuppdelat rehabiliterings-personer
form

Rehabiliteringsform Personer
Antal %

grundskolenivåKomvux 44 6.1
gymnasieskolenivåKomvux l03 14.4

Komvux yrkesinriktad 30 4.2
AMU S7 7.9
Folkhögskola 23 3.2
Vårdhögskola 16 2.2
Högskola enstaka kurs 4 0.6
Högskola linje 34 4.7
l-öretagsintern utbildning 3 0.4
LJth hos privat anordnare 2 0.3
Ovrigt 44 6.1
Träning i miljöreell 211 29.4
Arhetsträn arhlAMI 3 0.4
Medicinsk rehabilitering 31 4.3
Rygginstiut 7 1.0
Kroppsträningex l 0.1rygg
ArbetslivstjänsterAMI 104 14.5

Totalt 7 l 7 100.0

Man kan med undersökningsresultaten grund räkna medsom
3 000 mätmånadenunder finansieradeatt sina studierca personer

frånvia ersättning sjukförsäkringen, den övervägande delen,varav
82 studerade i reguljär utbildning. Ca 6001 gick iprocent, utbild-
ningar omfattade månader,12än och dessa hadesom mer av ca

2001 utbildningsprogram månader.omfattade 18ett änsom mer
Eftersom pågåendeundersökningen gårgällde fall, intedet att

rehabiliteringens längd totalt.ange
Kostnaden för dagersättning under hela den tid undersök-som

ningspersonerna föremålvarit för rehabilitering fram t.o.m. sep-
uppgårtember 1990 till På årsbas1093 milj.kr. tiden 1989-ca

09--1990-09 blir detta 550 milj.kr., 233 milj.kr. kanca vara ca
beräknas falla reguljär utbildning 317och milj.kr. övrig re-

såledeshabilitering. Det är betydande i försäkringssyste-summor
föranvänds finansiering utbildning.met som av
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genomgår reha- 1991 65SOUocharbetsskadagodkändhardenFör ensom
ibland Kapitel 2öz5-sjukpenningenersättsutbildning avformbilitering i av

beviljasskalllivräntarekommendation är omRFVs attlivrâma.
år. emellertid osäkertärDetsig översträcker omettutbildningen

uppgifterfinns ingaDetrekommendationen.följeralltidkassorna
rehabilitering. Ut-livräntautbetalddelhur avsersomstor avom

milj.kr.2 2141990totalt underegenlivräntaibetalningarna var

Praxtlsutveckling

utbildningaromfattandealltpraxis harutvecklingGenom merav
sjukpenning. Dennai formersättningmedbedrivaskommit avatt

decemberiingående revisionsrapportsinifråga RRVbelyser
framhållerDäromfatta.sjukförsäkringenskall man1990 Vad

Praxis-utformade.knapphändigtsjukpenning ärreglernaatt om
vil-ökat,harräckviddförsäkringenstilllettharutvecklingen att

orättvisor harMankostnader.stigande attmedförtket har anser
studiefi-gällerdetstuderande näruppstått olikamellan grupper

harmellanöverlappningtill systemenTendensernanansieringen.
förmånssystemen blirår. mellanGränslandetunderökat senare

begränsningRRVdiffus.ochutsträckt attdärmed enansermer
skall kunnaså endastsjukpenning utges un-övervägasborde att

två terminer.tid, längstbegränsadder t.ex.en
skärpningpåtalat behovetFrån harsidaRFVs avavman

i majyttrandetAvbestämmelserna.förtydligandenochpraxis av
framgårbetänkande attrehabiliteringsberedningens1989 över

uppstått. sägsDärutvecklingdenallvarligtverket somser
bl.a.

i slutetförsäkringsöverdomstoleniantal domar avGenom ett
sjukpenningtillvad gäller rättenpraxishardärefter un-1983 och

sjukpenningbeviljadesTidigareändrats.rehabiliteringförtidder
underutbildningi formrehabiliteringyrkesinriktadunder av

sjukpenningår. innebärPraxisändringen numeraattlängst ett
år.3-4den ärutbildningstiden ävenhelaundervanligen omutges

högskoleutbildning.också undersjukpenningvissa falll utges
långhurbedömasvårigheterna äri dagens attEn systemav

kunnaförsäkrade skall ettför denbehövsutbildning attsom
måste ochgörassvår bedömningoftaärDetarbete. somnytt en

långtgående i dagärkrav. Dethaibland kanförsäkradedär den
år.mångapågår Be-iutbildningarnasituationovanligingen att

hurfråga hellerinteliksomdennainte manredningen tar upp
universitetsnivå.ochhögskole-långa utbildningarskall se

långt samhälletsfrågamåste sig hur ansvarRFV att mananser
måsteocksårehabiliteringsersättningsig. RFVsträcker attmenar

klarläggandeochutifrån rättvisesynpunkt att ettdiskuteras anser
genomförs.förslagfråga beredningensinnani dennabör göras

två-efterarbeteklarakanförsäkrade annatden ett enOm att
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årig yrkesinriktad utbildning fyraårighellre väljermen teore- SOU 1991;en 65
tiskt inriktad utbildning därför den intresserar honom, kanatt Kapitel 2en-

ifrågasättasligt RFVs mening starkt det rimligtär att utgeom re-
år.habliteringsersättning i fyra Det kan bli slumpmässigt denom

försäkrade själv finansierar sina studier med studiemedel eller om
något tillståndsjukdomsliknande honom rätt till betydligtger en
högre frånersättning än studiemedel sjukförsäkringen.

Verket anför vidare det finns anledningatt delanta att storen
långaökningen de mycket sjukpenningärendena berorav av

de försäkrade under sjukskrivningen genomgår flerårigaatt om-
skolningar.

3z8-sjukpenningcrz ersätts rehabilitcringscrsättningav

l januari l992 införs med rehabiliteringsersättning,ett system som
3z8-sjukpenningen.ersätter Förarbetena till lagstiftningen är rege-

ringens proposition 19909ll4l Rehabilitering och rehabilite-
ringsersättning socialförsäkringsutskottets betänkandesamt
l9909lSfUl6. De innehållreglernas refereras i avsnitt 4.4.3nya
i anslutning till förslag viss samordning mellan sjukförsäkring-om

och studiestödet.en

2.9 Studiestödets nivå

Studiestödets storlek är, fråganaturligt tilltasnog, en som upp
mångadiskussion i Från hållsammanhang. flera har fram-man

hållit måste såstödetatt det räcker leva understort att attvara
studietiden. Ett otillräckligt studiestöd är hinder för rekryte-ett
ringen fråntill studier ekonomiskt i samhället. Stö-svaga grupper
dens storlek beskrivs i avsnitt 1.3 ocksåoch kommenteras i flera
avsnitt i betänkandet.

En förvärvsarbetande vill börja studera ställer sig givetvissom
frågan studierna kommer medföra sänkt levnadsstan-attom en
dard. Särskilt för familjeförsörjare kan frågandensvaret vara

föravgörande studierna stånd.kommer till Familjens samladeom
inkomst är här betydelsefull. Dessvärre gångerär det inte alla lätt

överblicka de ekonomiskaatt konsekvenser det innebär attsom
byta förvärvsinkomstut studiestöd.en mot

Den faktiska ekonomiska situationen under studietiden är
emellertid inte bara beroende ocksåstudiestödet utanav t.ex.av
merkostnader i samband med studierna, inkomster arbete vidav
sidan studierna, skatter, förekomst förmåner.andraav av

För bedöma stödets tillräcklighetatt är det naturligt jämfö-att
hur den ekonomiska situationen förändras övergång frånvidra

förvärvsarbete till studier. l bilaga 5 redovisas Finvux beräkningar
någraför konstruerade typfall. Vissa sammanfattande uppgifter
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lämnas här i tabell 2.12. Beloppen i tabellen avrundade tillär sou 1991 65
jämna tusental. Kapitel 2

typhushållBeräkningarna har gjorts för fyra olika med ut-
gångspunkt årslöni den studerande före studierna haratt en

månaden 13120 000 kr. 10 000 000 000kr.i respektive 156 kr.
månaden.ikr

Följande antaganden har gjorts
pågå månader kalenderår.Studierna niounder ln-antas ettav

komsten under icke-studietid jämsidesarbete ocheller medav
uppgårstudierna till 52 300 kr., vilket är den inkomst stude-en

fårhar studiemedelrande ha stödet reduceras.utan attsom
hushåll tvåmed1 den inte studerar harantas attvuxna som en

årsinkomst 120 000 kr. För beräkning bostadsbidrag harav an-
ensamståendetagits bostadskostnaden för barn äratt utanen

2 500 kr. och i övriga fall 3 500 kr.
Vidare förutsattshar den studerande kan bostadsbidrag.att

studieåretBidraget inkomstenhar beräknats under minus
schablonavdrag.

Jämförelse övergång-Tabell 2.l2 ekonomiska situationen viddenav
från förvärvsarbete till studier

Disponibcll Ensam- Giftsambo GiftEnsam-
stående ståendebelopp sambo

2 2barn barn
Bruttolön
120 000

vid förvärvs-a
90 000 180 000arbete 000 000 198150

h vid studier
lånföre

studiemedel 60 000 148 000 129 000 177 000- A-kassa 59 000 000 125 000146 000 171svux- A-kassa 80 000 170 000 150 199000 000svux-
vid studierc

låninkl. max.
studiemedel 102 000 189 00l 000 218 000170- 91 000 178 000 203 000A-kassa 157 000svux- A-kassa 101 000 191 000 220 000171 000svux-
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GiftGiftsambo Ensam-Ensam-Disponibelt 1991 65SOU
stående samboståendebelopp 2Kapitel2 barn2 barn

Bruttolön
000156

vid förvärvs-a
222 000000204 000 16714 000larbete

vid studierb
lånföre

000 177 0011129148 00060 000studiemedel- 000000 171000 12514659 000A-kassasvux- 209 000700000 1518190 000A-kassasvux-
studierc vid

inkl.max.lån
218 000000189 000 170000102studiemedel- 203 000000178 000 15700091A-kassasvux- 235 000179 000000206000116A-kassasvux-

två reglervuxenstudiestöd är detsärskiltgällerNär det som
A-kassainte tillhörför denärbetydelse. Denhar att ensomena
till denså lämnasbidragdethälftenbidragetär stort somsom

A-andra ärDeni A-kassan.dagpenningenden lägsta attharsom
år få barntillägg i16 kanunderbarnharkassemedlemmar ettsom

bidrag.form av
intestudiebidragetifråga studiemedel bör attnoteramanom

inkomst.skattepliktigår
studi-undermöjligheterna ärvisarBeräkningarna stora attatt

många fallförvärvsarbete. lbibehålla vidstandard somsammaer
lånemöjlighe-förhållandenaockså ekonomiskadeförbättras om

utnyttjas.terna
studerandenågot denannorlundablir naturligtvisBilden om

året i studiemedels-fribeloppsgränsenunder änlägre inkomsthar
utgå från studerandeflestadeemellertidMan kan attsystemet.

ocksåmånga förvärvsarbetarferietid ochunderinkomsterhar att
studierna.vid sidan av

för denexemplen ärkan draslutsatsenklara attDen avman
genomgående bättredetarbetslöshetskassa ärtillhörinte ensom

låne-särskiltvuxenstudiestöd,särskiltstudiemedelsöka än omatt
stödetbidraget i detberor delsutnyttjas. Detmöjligheten att

studiemed-ibidragetdet obeskattadeänskatt inte är störreefter
Skatte-lånedelen studiemedelssystemet.iär störredelslen, att

också möjlighe-medförvuxenstudiebidragetbeläggningen attav
gäller förvadjämfört medminskartill bostadsbidrag somterna

lgruppen A-kassainte tillhörstudiemedel. ut-den har somsom
harbland dessademFörkvinnornasannoliktgör merparten. som

negativt.likalåg utfallet inteblir emellertidtidigare inkomsten
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2.10 Rekryteringen till studier SOU 1991 65
Kapitel 2

främstaDet syftet studiestöden utbildningmed är skall kunnaatt
bli ekonomiskt möjlig för skall bidra jäm-alla. Därmed de till en

nivåer.social rekrytering till olikastudier Vuxenstudiestö-nare
dens särskilda uppgift skall bidra tillär de utjämna skillna-att att

ider utbildning mellan äldre och generationer.yngre

studierLängre

nivåerutbildningLängre under högskolan anordnas främst av
komvux och folkhögskolorna. Det totala antalet studerande i
komvux 198889 167 000, 70 25drygt nära procentvar varav var
år långaeller äldre. folkhögskolornasl kurser deltog omkring

år18 000 studerande, 53 25 och däröver. Dessaprocentvarav var
uppgifter finns i fördjupadeskolöverstyrelsens anslagsframställ-

ocksåning för 199192-199394, där de studerandes utbildningsbak-
SÖ målgruppenbeskrivs.grund konstaterar har breddats medatt

Ävenåren. når många såkortutbildade minskar derasom man
andel

l komvux grundskolekurser deltar i betydande utsträckning
ungdomar och redan har formell grundskoleutbild-vuxna som en

tvåårigocksåning och ibland gymnasieutbildning,en men som
har bristande reella kunskaper.

Bland deltagarna i folkhögskolornas allmänna 198889kurser
årsåtta skolgånghade 23 högst bakom sig. Andelenprocent som

års skolgånghade 11 uppgick 30eller till drygt procent.mer
frågaFolkhögskolekommittén behandlar denna i sitt betänkande

SOU 199065 Folkhögskolan framtidsperspektiv.i Enligtett
kommittén kan det förändrade rekryteringsmönstret förkla-bl.a.

med kortutbildadeandelen sjunkit kontinuerligt ochatt attras
vuxenutbildningen byggts Vidare undernämner detut. attman

varittid jämförelsevis arbete för kortutbildade.lätt ävenatten
svårighet sådanEn skolformen för dem har fa-ärannan som som

milj, särskilt studiefinansieringen inte kan ordnas tillfredsstäl-om
Många går lå-omlande. bland dem grundskolekursen harsom

frånbetyg grundskolan eller saknar betyg i fleraeller äm-ettga
Somliga skoltrötta tidigare,har varit insett deattnen. men nu

måste gåttigen kommittén.vad de miste sägerta om,
Frågan studiestödens inverkan rekryteringen ständigtärom

aktuell. flera studiefinansieringensl undersökningar betydelsetas
svuxDet särskilda vuxenstudiestödet har givetvis varitupp. av

målsättningenintressesärskilt tankemed med stödet.
årenCSN genomförde l98l 1984 serieunder utvärderingaren-

vuxenstudiestöden, vilka har publicerats i rapportserie. lav en
fått19841 Vilka har särskilt vuxenstudiestöd och vadrapporten

ÖbergLundquisthar det betytt redovisas undersökningen
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fått 198081. Uppgifterna ibland studerande stöd under SOU 1991; 05ta-som
2.13 visar förbellerna och 2.14 utbildningsbakgrund dem be- Kapitel 2som

viljats särskilt vuxenstudiestöd. Tabellerna har här kompletterats
uppgifter för 198788 och 198990 CSNsmed motsvarande sta-ur

tistik.

fördelade sökandens2.13 Särskilt vuxenstudiestöd efter utbild-Tabell
ningsbakgrund. Procent.

på grundskolenivåStudier

utbildning 198788 198990Tidigare 198081

Män Män Kv. Män Kv.Kv.

8-årig folkskolaHögst 49 77 73 78 55 56

28Grundskola, 14 27 31|5 |7
flickskolarealskola,

Gymnasieskola, 23 9 3 g 36
Z-arig yrkesskola

Gymnasieskola 1 u 51
3-4-årig

l00 l00 l00 l00l00 l00

Särskilt vuxenstudiestöd ñrdelade sökandens2.14 efter utbild-Tabell
ningsbakgrund. Procent.

på gymnasieskolenivåStudier

198990Tidigare utbildning 198081 198788

Män Män Män Kv.Kv. Kv.

8-årigllögst folkskola 19 2629 40 24 34

Grundskola, 49 47 02 54 55 52
flickskolarealskola,

Gymnasieskola, 22 1913 11 m 10
Z-årig yrkesskola

Gymnasieskola 4 g 7 6
3-4-årig

0000 100 00 00 00 ll l l l
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visar 73 studiestödsmottagarnaTabellerna SOU 1991 65att procent av
gymnasieskolenivångrundskolenivån 38 hadeoch 2Kapitelprocent

8-årig för l98788folkskola l980SI. Uppgifterna ochhögst
198990 förändringar. Rekryteringen till grundskole-visar klara
nivån 198788 folkskola utbildningsbak-ökar för medmän som

följd stödet förstärktes medgrund. Det kan ettattvara en av
sjunkit Avbarntillägg l984. l98990 andelen markant.Men har

då grundskolestudier hade 54dem beviljades för pro-som svux
alltsåutbildning. hälften hadefolkskola tidigare Näracent som

nivå.eller Ser emel-redan utbildning motsvarande högre man
8-årigde studerande har högstIertid till andelen blandatt som

totalt ligger 20folkskola i komvux och folkhögskolan runt pro-
i väsentlig utsträckning tilluppenbartär det styrtsattcent, svux

utbildningen.dem den kortastemed
avhandling Studiestöd förOlof Lundquist visar i sin vuxna,

utnyttjande, utfall l989 Göteborg Studies in Educa-utveckling,
72 Undersökningen behand-tional Sciences liknande resultat.

ålder årnybörjare 20 54 istudiefinansieringen bland Kom-lar -
studiernahöstterminen l980. Avhandlingen belyser dels hurvux

finansieringsform och andrafinansierats, dels sambanden mellan
ålder,faktorer utbildningsbakgrund, kön Hans bedöm-m.m.som

strategiskning särskilda vuxenstudiestödet haft bety-är detatt en
utnyttja den kompetensgivandedelse för möjligheter attvuxnas

Urvalskriterierna för stödet ivuxenutbildningen. har stor ut-
korttidsutbildade har utgjort densträckning fungerat selektivt. De

största gruppen.
två Studiefinansieringens för nybörja-delrapporter betydelsel

l980 1986 099004 l99lz08komvux höstterminerna och ochire
universitet LundquistInstitutionen för pedagogik, Göteborgs har

någrafrånföljt l980. resultatenresultaten Här kommer attavupp
redovisas.

förNybörjare heltids-2.15 i studieñnansiering ochTabell komvux -deltidsstuderande. Procent.

ÖvrigtAMS- Sum- AndelStudie- Svux-Eget
bidragarbete medel stöd ma

Ht-80
2435 30 9 l 100Heltid 15 l

10 l0085 0 76Deltid 4 l

Ht-86
20 24 l00 30Heltid 28 27 l

12 l00 7083 2 2Deltid l

arbete harAndelen finansierat sina studier med egetsom
åren, med statligt stöd har ökat.minskat mellan medan andelen



Ökningen utbildningsbidraget, vilket förklarasfaller helt kan 1991;sou 65
i mitten 80-talet.den ökade arbetslösheten Kapitel 2av

nybörjare studerade heltid hösten l986 Ök-Tre tio enav -
jämfört med hösten l980.ning med fem procentenheter De som

någon statligtstuderar i omfattning formheltid har stor av
ingår finansieratstudiestöd. övrigt bl.a.l personer somgruppen

ihjälp makemakasambo. Ett inslag denuppehållet med nyttav
frånmångal986 enligt Lundquist haft lön arbets-är attgruppen

yrkesinriktadegivaren under utbildningstiden. Det gäller mest
kurser. övervägande delen de studerande i komvux låserDen av

skulle enligt Lundquists undersökning 30deltid. Av dessa - -
ekonomiskaha önskat studera heltid det funnitsprocent om

möjligheter till det.
framgår relationen mellan studiefinansieringAv följande tabell

nybörjarna i l98O ochoch utbildningsbakgrund bland komvux
l986.

Nybörjare2.16 i Studieñnansiering tidigare utbild-Tabell komvux. och
ning. Procent.

Tidigare Studieñ nansiering
utbildning

OvrigtStudie- Svux- AMS- Sum-Eget An-
arbete medel stöd bidrag delma

111-1980
årHögst 8

2 9 l00 28folkskola 66 7 16
Grundskola
motsv. 64 3 12 25lS l006
Gymnasie-
skola
motsv. 74 3 2 10 00 30l l l
Eftergym.
utbildning 2 1378 l00 lll6
Annan
utbildning l0057 l2 |4 116 6

fit-l986
årHögst 8

49 2 21 13folkskola 17 ll l00
Grundskola
motsv. 2452 12 9 16 l0ll .Gymnasie-
skola
motsv. 13 4467 3 l00l l 6
Eftergym.
utbildning 82 l31 10 l00l6
Annan
utbildning 29 12 18 24 l00 7l7

nioårigUngefär 40 nybörjarna l986 hade högstprocent av
förhållandegrundutbildning. till 1980 minskning medl är det en

l0 Minskningen faller meddrygt procentenheter. helt gruppen
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harS-årig befolkningenden äldre SOU 1991 65ärfolkskola. Dethögst som
derasLundquist,naturligt, 2Kapitelbakgrund och det ärdenna attmenar

harfjärdedelarminskar. Han konstaterarandel att tre svuxav
9-årig där-gått grundutbildning. Läggermed högsttill dem man

kategorierfinns andrautbildningannani ut-till att gruppen
blir slutsatseninvandrargrupper,vissabildningssvaga, attt.ex.

kortutbildade.tilli huvudsak styrtssvux
Även från Lund-skall resultatkönsfördelningendet gällernär

undersökning redovisas.quists

män kvinnor.Studiefinansiering ochNybörjare i komvux.2.17Tabell -
Procent.

StudieñnansieringKön

Övrigt Sum-AMS- An-Svux-Studie-Eget
delbidragstödmedelarhete ma

Hl-80
100 36l 712 5Män 75
100 64l39 310Kvinnor 65

Hl-86
100 359 1310 464Män
100 65l78 71058Kvinnor

nämligenmajoriteten i komvux,sedan längeKvinnorna utgör
43 överäräldre männen23, i allmänhet änoch de är procent

medår försörjer sigmännen. Männen30 för34 procentmot
Lundquistutsträckning kvinnorna.arbetet äni störreeget menar

ochkvinnorna,inkomsterhögre äni allmänhet harmännenatt
ledigtfår då inkomstbortfall devidkännas störrede tarett om

mångafrån förklaring ärstudera. Enarbetet för attatt annan
för heltids-studiestödetinnebärdeltid. För demkvinnor arbetar

tidigare.ekonomin jämfört medistudier tillskottett

Åldersfördelning studiestödstagarestuderande ochbland2.18Tabell
I98889. Procent.

år25 AllaochUnderGrundskole-
år äldre25gymnasie-och

skolenivå

studerandeAlla
folkhögskolans- 100S347allmänna kurs

[0029 7lkomvux-Studiestödstagare
100S9 41studiemedel- 100973svux-
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SOU 1991 65
Högskolenivå år25Under och Alla Kapitel 2år25 äldre

IAlla studerande 47 53 l00
St iestödstagareud

studiemedel 3961 l00- 8 92 100svux-
sö,Källa SCB, CSN

I höstterminen l988avser

år gymnasieskolenivån25l under grundskole- ochgruppen
ingår årstuderande âr under 20 och har studiehjälp. Desom som

år20 och däröverär har till studiemedel. Som villkor förrättsom
till gällerrätt sökanden skall ha förvärvsarbetat i minstattsvux
år. vårdfyra Viss verksamhet, barn, för-ersättert.ex.annan av

alltsåvärvsarbete. l princip kan villkoret för stödet uppfylltvara
20-årsåldern.redan i urvaletI bland sökande prioriteras emeller-

år.tid den har arbetat längre fyraän Det innebär stödetattsom
årbeviljas i huvusak till 25är och vilketöver,personer som

framgår åldersgränsentabellen. Den förövre särskilt vuxenstu-av
från år.diestöd I986höjdes 45 till 50

40Drygt de studerande utnyttjar studiemedelprocent av som
gymnasieskolenivå årför studier grundskole- och 25är eller

år uppgåräldre. Gruppen 25 34mellan till 30 procent.-

Studiestödets betydelse

Genom den kraftiga utbygganden vuxenutbildningen har storaav
fått möjligheter skaffa sig ökade kunskaper.attgrupper vuxna

ståDet torde all tvekan de olika studiestöden ellerutom att mer
mindre har varit förutsättning för denna expansion. Ett storten

fått genomgåantal människor har ekonomiska möjligheter att
kortare eller längre utbildningar. De undersökningar gjortssom

förändringar bå-visar studierna inneburit positiva för flertaletatt
de det personliga planet ioch yrkeslivet. CSNs undersökningl

vuxenstudiestöd l984 intede hadeperson attom uppgav varannan
fåttbörjat studierna intede studiestöd. Lundquistsl under-om

sökning bland nybörjare i I986komvux fyra hel-treuppgav av
fåtttidsstuderande intede skulle börjatha de inte studie-att om

stöd. Lundquist häri ligger kanske studiestödets störstaattmenar
betydelse de möjliggör heltidsstudier.att

Vägledande för utvecklingen under de decennierna harsenaste
varit i första hand beakta behovet för dem har kortatt som en
och bristfällig tidigare utbildning. CSNs statistik gjordaoch de ut-

erhållitvärderingarna visar de särskilt vuxenstudiestödatt som
har i utsträckning varit äldre, haft kortare utbildning ochstor

Målsättningenlängre tids förvärvsarbete än andra studerande. att
vuxenutbildningen skall tillbrygga högre studier harvara en
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också delvis uppfyllts. SCBs uppföljningsundersökningarAv SOU l99l 65av
studerande i komvux folkhögskoloroch i kan dra slutsatsen Kapitel 2man

ungefär 20 de studerande lästatt gymnasial ni-procent av som
vå med hjälp gåttstudiemedel eller har sedan vidare tillav svux
högre utbildning.

Vissa någotforskare har emellertid redovisat pessimistisken
när det gäller Vuxenutbildningens möjligheter uppfylla desyn att

målen.fördelningspolitiska l den tidigare nämnda undersökning-
StockfeltÖberg l979 svårigheternagjordes belysningen av en av

stimulera kortutbildade till studier. l den gjordesatt rapporten
också beskrivande sammanfattning problemet Utredarnaen av
menade rekryteringen till vuxenutbildning med vuxenstudie-att

gått målgruppens nåstöd har ibra övre skikt. Att de kortast ut-
svårare.bildade någonhar varit Ju självklart det är hörattmer

målgruppen,till nåtts.desto osannolikare detär han har Enatt
tolkning i riktning Ahléngör i utvärderingensamma vuxenut-av
bildningen DsU 198510. Det är de redan välutbildade ökarsom

försprång förhållandesitt i till de korttidsutbildade. AhlénMen
också mångakonstaterar fåttför studieovana,att vuxenstu-som

diestöd, har detta i lika hög grad varit föravgörande beslutet att
påbörja tillgångenstudier studieplats.som

framgått föregåendeSom det detär allt delstörreav en av
dem grundskolenivåhar studiestöd för studier redansom som
har grundskola eller motsvarande utbildning i botten. För dem

har gammal realskoleexamen naturligtär dett.ex.som en att re-
Många ocksåvissa ämnen. har eller mindre miss-petera en mer

skolgånglyckad ocksåbakom såsig. Men det kan priori-attvara
nivåteringen svux-stödet till denna och det förekom-alltav mer

sammanhållenmande alternativet med grundskoleutbildningen
3 4 terminer bidragit till denna utveckling.-

påtalatsEn mångatendens är i komvux läserannan attsom
fler ämnen än vad de behöver för komma i heltidsomfatt-att upp
ning och heltidsstudiestöd. Detta berör skolöverstyrelsen i sin

anslagsframställning. En aspekt effektivitet harsenaste annan
Lundquist tagit i sin Han bördetsenaste rapport. attupp anser

utifrånmöjligt nåperspektivet kortutbildade i fokusattvara en
måluppfyllelsehögre än vad sker. Det grundläggandesom nu ur-

måste dåvalskriteriet tidigare utbildning. Den sammanväg-vara
ning utbildningsbakgrundgörs och faktorer in-andrasom nu av

får stånebär kortutbildade ibland tillbaka.att
framgårAv tabell 2.15 den övervägande delen studerande iatt

komvux bedriver studierna deltid vid sidan förvärvsarbete.av
De studerande vid folkhögskolor och andra gymnasiala utbild-
ningar förläser det heltid. Andelen utnyttjarmesta stu-som
diestöd för deltidsstudier är mycket liten. Av 000drygt ISO stude-
rande i högskolan och i komvux l98990 är det 300, 35 ellerca

utnyttjat studiemedel och särskilt vuxenstudiestödprocent, som
Frånför hålldeltidsstudier. del har hävdats inkomspröv-atten
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oförmånliga för deltidsstuderan- 1991SOU 65studiemedelför ärningsreglerna
gäl-svårt ekonomin. Det Kapitel 2blir klara argumentetdetde och attatt

någon inkom-prövningeftersomföremellertid inte motler svux,
undersökningi sinLundquist hariinte detgörs systemet.sten

till det. Enanledningenfrågat studiestödinte söktdem omsom
ochstudiestöd,behövasigintededel har ansettuppgett attstor

önskardeltidsstuderande. Däremotdessa ärdelenövervägande av
möjlig-ekonomiskamånga haftdeheltidläsanämnts omsom

till det.heter
kulturellmånga social ochfaktorerolikagivetvisDet är na-av

Lä-studera.påverkar börjabenägenhetmänniskornas atttur som
också. faktorerAndragivetvisinverkararbetsmarknadenget

tillalltid ärstudieutbudet intenämnts är anpassat vuxen-attsom
önskemål.studerandes

främstdiskuteras deteffekt ärrekryterandestudiestödensNär
Både gällerdetnärnivå skuldsättningenochstödens tas upp.som

lå-fram stödetsförtssynpunkterharstudiemedel och attomsvux
relativt godnivå harbara deDet ärvarit hinder.ett ensomga

differensstudiestöd. Ensig medklarari övrigtekonomi som
nivån och denilägstamellan den30 har nämnts ge-svuxprocent

månadslönen industriarbetare. Här börförnomsnittliga manen
detnågon gjorts näruppföljning inte haremellertid attnotera

beloppsnivån gjor-höjningefter denstudiemedlengäller somav
någon kartläggning gjortsnärmarel989. heller hardes lnte se-

ibörjade komvuxår Bland demgällerdetnär somsvux.nare
någon försämradhaftde intefjärdedelar1986 har uppgett atttre

undersökning.Lundquistsstudietidenstandard under
gymnasia-förvanligaste stödetdetStudiemedel nämntsär som

Skuld-svux-stöd.antaletotillräckligadetstudier, beroende
också för demstudiemedelutnyttjarsättningen för dem mensom

studiehinder.lånedelen naturligtvis utgörakani etthar svuxsom
både eftergymnasia-gymnasiala ochomfattarOm studieplanerna

framståskuldbördankommandekan denstudier av-som
sådana förfinnsi fallavskrivningsmöjlighetskräckande. Den som

förmån kän-intekanskestudiemedel ärutnyttjatden manensom
det, ävenäri förväg. Dessutomintecknasig kunna om av-ner

Exempelstudieskulden blirrisk förskrivning inräknas, stor.att
avsnitt 2.2.redovisats idet har

Korttidssrudicstödinternatbidrag

kortutbildadestimulerasyfteviktigaste ärKorttidsstudiestödets att
ingaemellertidfinnsDetkaraktär.överbryggandestudiertill av

lång tidigaresökande medtillför stödformella hinder att enge
det kon-urval när ärfinns bestämmelserutbildning. Däremot om

jämförel-medinneburitharstöden. Detkurrens att personerom
funnits medelstöd, detnärutbildning har kunnatgodsevis
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kvar fördela. avsnitt 2.7l har redan redovisats erfaren-delatt SOU 1991 65en
heter den hittillsvarande verksamheten. Kapitel 2av

framgår2.19Av tabell utbildningsbakgrunden för dem som
beviljats timstudiestöd motsvarigheten till nuvarande korttidsstu-
diestöd l9808l och korttidsstudiestöd I98990. Uppgifterna för

fåttl9808l hämtad CSNsär l9832 Vilka har timstu-ut rapport
diestöd och dagstudiestöd och vad har utbildningen betytt för
dem. Uppgifterna för l98990 har CSN lämnat till Finvux.

2.19 för fåttTabell Utbildningsbakgrund timstudiestödpersoner som
respektive korttidsstudiestod. Procent.

Tidigare utbildning Timstudiestöd Korttidsstudiestöd
I9808l I98990

8-årigHögst folkskola 49 28
Grundskola 28 25
motsvarande

°Gymnasial utbildning
eller 23 47mer

Totalt IOO 100

Uppgifterna för l98990 visar ungefär hälften deltagarnaatt av
har högst grundskola motsvarande tidigare utbildning. Avsom

framgår2.14 erhållittabell bland dem särskiltatt vuxenstu-som
diestöd gymnasieskolenivåför studier 198990 hadeunder

nioårigungefär 34 högst grundutbildning. Korttidsstudiestödet
ihar utsträckning beviljats för kurser med facklig inriktning.stor

mångaEtt för det har varitbl.a. arbetstagare medargument att
jämförelsevis allmängod grundutbildning har kunskaperen svaga

frågor område.det gällernär rör arbetslivetssom
Den kritik riktats de fackliga organisationerna närmotsom
gällerdet utbudet utbildning i samband med uppsökande verk-av

samhet ocksåhar beskrivits framgåtti tidigare avsnitt. Det harett
många håll arbetar med bredda utbudet och stimu-att attman

medlemmarnalera till allmän överbryggande utbildning.mer
fråga återkommerEn svårigheternaalltid detnär gällersom

målgruppensrekrytera dem tillhör kärna, är stödet in-att attsom
uppstårinkomstbortfall fråntäcker det ledigtnärte tarsom man

genomgåendearbetet. Det är erfarenhet de har störstatten som
lågabehov utbildning ofta har Ahléninkomster. Bl.a. kom-av

framhållerdetta. Han studiestödet intenärmenterar att ens ga-
bibehållen ekonomisk standard det rekryteringsbe-ärranterar

främjande endast bland dem studiemotiverade.ärsom
När det gäller facklig utbildning har rekryteringen till delstor

upprätthållaskunnat organisationerna deltagarnaatt ersattgenom
för mellanskillnaden mellan ibeloppet studiestöd den faktisktoch
förlorade arbetsförtjänsten.



SOU 1991 65Utbildningsbidrag
Kapitel 2

arbetsmarknadsut-formerolikadeltog iAntalet avpersoner som
2.6 och 2.7. Avtabellernaredovisats i198889 harunderbildning

hälftenpåbörjade l98990 ungefärutbildning underdem varsom
års-AMSmedborgare. AvutländskaCa 20kvinnor. procent var

framgår enbart grund-harför l98990berättelse att somgruppen
iarbetsmarknadsutbildningenöverrepresenterad inomskola är

för-förhållande vilketarbetskraften, ärandeltill deras ett urav
folk-enbartharpositivt Personerdelningssynpukt resultat. som

svårarevuxenutbildning,iskola det däremot,är att re-annansom
haredan kanarbetskraftenäldretillhör denkrytera. De ensom

yrkeskompetens.god

studiestödetsplittrade2.11 Det

studiesocialadeanledningarna till översynenEn systemenavav
ansåg framkommaangelägetdetunder 60-talet attattvar man

lättförståeliga studiehjälpen ochNärregler.ochtill enklare mer
frånmånga detaljreglerinfördes 1965 hadestudiemedelssystemet

studiemedelssystemetSärskiltbort.de tidigare systemen rensats
fråga enkelhet.och Iunikt klarhetutformning itill sin omvar

utbildningsområdet, deninomförändringarnatakt med de stora
huvudökade krav överäldre studerande ochökningenkraftiga av

ifråga studiefinansieringsmöjligheter har vart-systementaget om
förändringförstaEn störrekompletterats och byggtsefter ut.

fördes överstudiehjälpssystemet1973, studerande inär äldrekom
70-talet kom sedanmittenstudiemedelssystemet. ltill vuxen-av

inom arbets-för stödetutbildningsreformen och ett nytt system
marknadsutbildningen.

regel statsmak-Anledningen till särregler skapas är attatt som
i viss be-utvecklingenvissaönskar med styraterna enresurser

resursanvändning-riktaGenom reglering villstämd riktning. man
ocksåändamål. samhäl-följer emellertidtill visst Därav attetten

får Eftersomavsedd effekt.reglernaha kontroll överlet bör att
syften delvissinatill sin konstruktion ochnuvarandede systemen

inblan-myndigheter ärfleraöverlappar varandra och attgenom
försvåras styrning.dade i administrationen denna

arbetsmarknadspolitisktArbetsmarknadsutbildningen är ett
Ge-arbetsmarknaden.svängningarmedel utjämnaavsett att

deför arbetslösa ellermöjligheternautbildning vill ökamannom
stadigvarande arbete.bli arbetslösarisklöper ettattattsom

också harstödja demGenom utbildning vill en svagsomman
reguljäraSyftet med denställning arbetsmarknaden. vuxenut-

skillnaderbidra till överbryggabildningen bl.a. den skallär attatt
ställning iindividensutbildning mellan generationer stärkai samt

till des-vuxenstudiestödet skall bidrasärskildaarbetslivet. Det att
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mål nås. Studiemedlen skall bl.a. bidra till samhällets behovatt SOUsa 1991 65
Ävenutbildad arbetskraft tillgodoses. det istödet huvudsakav Kapitel 2om

är för s.k. traditionella ungdomsstuderande vid högskolor-avsett
har det kommit användas i utsträckning äldreattna, stor stu-av

bådederande inom området.högskolan inomoch det gymnasiala
Någon alldeles strikt uppdelning vad är arbetsmark-av som

nads respektive utbildningspolitik är knappast möjlig göra.att
Man någontorde kunna hävda all utbildning i mening äratt ar-
betslivsorienterad. Studiefinansieringssystemen alltsåkan sägas va-

bådedel utbildningspolitiken och arbetsmarknadspoliti-ra en av
Målenken. för de olika studiestöden sammanfaller därför delvis.

svåröverskådligaAtt studiestödsreglerna är är faktumett som
ingen kan bestrida. förenklingar frånBehov har förts fram oli-av

håll.ka En effektivisering den offentliga förvaltningen ärav
också målsättningövergripande för regering och riksdag. Där-en

ingårför i Finvux-utredningens uppgifter pröva möjligheternaatt
till samordning och regelförenkling.

Hur finansierar de studerande i olika utbildningar sina studier

fråganDen har belysts i del enkätundersökningar, SCBsit.ex.en
uppföljningsundersökningar bland nybörjare i komvux folk-och

någonhögkolan, heltäckande bild finns inte.men
Finvux har sökt fram samlad bild över studiefinansiering-en
inom gymnasieskolan, komvux, folkhögskolan och högskolan.en

Resultatet redovisas här nedan. Arbetet har emellertid berett vissa
svårigheter. Den statistik finns Påär delvis bristfällig. delsom en
områden saknas statistik. Vissa uppgifter därförär skattade, vilket
kommer i kommentarerna till tabellerna.att anges

Tabell 2.20 Gymnasieskolan l98990 antal studerande studiefi-och-lnansiering

år år20Under 20 överoch

Antal studerande 298 000 33 000

Studieñnansiering

Studiehjälp 270 3l0
Studiemedel 020l6
Särskilt vuxen-
studiestöd 9502
Särskilt vuxen-
studiestöd för arbetslösa 230
Utbildningsbitlrag6. 200 0606

finansieringAnnan 27 490 7 740

Totalt 298 000 33 000

1 Inklusive vissa gymnasiala utbildningar med änhuvudmanannan
kommun eller landsting
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sö. 651991SOUKälla
statistik.CSNs2-5 2Kapitel198990underutbildningreguljäristuderandeantalettotalaDet6.

Fördel-20000.AMS näraenligtäruthildningsbidraghaftsom överår20 ochstuderandeförskolformerningen varsom
år devilket198889, fördensamma merantagits enhar somvara

tillgänglig.finnsstatistiktaljerad
iingår kom-år ungdomar20underärstuderandeantalet1 som

från kanarbetsgivarenLönuppföljningsprogram. varamunernas år över.20 ochörñnansieringskälla gruppenen

studieñnansie-ochstuderande198990 antalKOMVUX2.21Tabell -
ring

år överår 2020 o
lE11 tA pa pa

DeltidHeltidDeltidHeltid

8001414 200000000 l05600 4810studerandeAntal

Studieñnansiering

3803Studiehjälp
2003 000900670 117Studiemedel3.

Särskilt4. vuxen- |00280|0 6660 112studiestöd
vuxenstudie-SärskiltS.

840870arbetslösastöd för
Utbildnings-6. 3002300 50028 300100bidrag
Korttidsstudie-7.

100000120stöd
5002 040Sjukersättning

100080 141700460 986100finansiering 7Annan9.

14 80020014()10548 00060010Totalt

enligt198990underistuderande komvuxantalet vartotalaDet
år. brut-Antalet20under10600 avser100,SCB 164 varcavarav inte räknatsstudierna haravbrutithardetoregistrerade, dvs. som

de41198889 hadefrån SCB för procentuppgifter avEnligtbort.
kurser.flerai ellerellerheltstudiernaavbrutitstuderande en

siggrundarskattninärdeltidheltid ochUgnpdelningen ar som
räkning.FinvuxörSCB gjortregistrenbearbetning somavenp frånuppgifterdelsantagandenasiggrundarfråga 11 etappom i kom-nybörjareblandundersökningresultatSCB, dels av en

Göteborg.iinsitutionenpedagogiskaLundquist,1986vux
Källa CSN.

ärlistudiemedelhar etappstuderandeCSN. AntaletKälla som
skattat.

deltids-stöd förharstuderandeantalUppgiftCSN.Källa somom grundvalhar skattatsDet antal avstudier saknas. angessom
undersökning.Lundquistsiresultaten

CSN.Källa
198990utbildning underreguljäristuderandeantalettotalaDet
Fördel-20000.näraAMSenligtutbildningsbidrag ärhaftsom år över20 ochstuderandeförskolformerningen varsom

år de-för vilket198889,densamma merantagits enhar s0n1vara beviljade20 ut-Catillgänglig.finns procentstatistiktaljerad av
38-sjuk-från meduppgift RFVenligtreducerasbildningsbidrag
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penning eller arbetsskadeersättning. Det ibelopp betalas utsom SOU 1991 65sådanautbildningsbidrag blir i fall l0 kr. dag eventuellasamt Kapitel 2särskilda bidrag. individerAntalet är iallts fall dubbelräk-dessa
nade.
Källa CSN.
Beräkningen siggrundar den särskilda undersökning Fin-som

gjort och refereras under 2.8.avsnittvux som
övervägandele delen istuderar komvux försörjer sign som ge-

arbete. För nybörjare l986 den andelen 7egetnom procentvar
Lundquist de studerade heltid 83och deprocent stu-om om

deltid. bibehållenderade Andra finansierar studierna genom
frånlön arbetsgivaren eller hjälpmed unakentaka. [inav grupp

uppbär pension, livränta. Ungefär l4 de studeran-t.ex. procent av
årl98990de SCBenligt 45 däröver.och Möjligheterna tillvar

reguljärt studiestöd längre småför studier är i den Ut-gruppen.
ländska vissa fallstuderande har i inte rätt till studiemedel eller
särskilt vuxenstudiestötl.

2.22 FolkhögskolanTabell [98990 antal studerande studieñnan-och-siering

LångaKorta kurser kurser merlS dagar eller
år ård 20IS 20 äldreeller

Grundsko-Alla
lenivå

Antal
studerande 206 000 4 000 l8 000 4 000

Studieñnansiering

Studiehjälp 2 730
Studiemedel 2807 500l
Särskilt4. vuxen-
studiestöd 250l 940 l
SärskiltS. vuxen-
studiestöd för
arbetslösa l50 l5
Utbildnings-6.
bidrag 60 2 350 700
Korttids-7.
studiestöd 56 400
Konttakttolk-
ersättning 100

9. Sjuker-
sättning 160 60

I0. Annan ñnan- -
siering 2l0l49 5 120I 3406

Totalt 206 4 000000 l8 000 4 000

Källa SO folkhögskolekommitténs betänkande.samt
2-S Källa CSN.
6. Det totala i reguljärantalet studerande utbildning under

l98990 haft utbildningsbidrag är enligt AMS nära 20000.som
Fördelningen för årskolformer studerande 20som var
och över har antagits densamma l98889, för vilketvara som
år detaljerad statistik finns tillgänglig. Ca 20 procenten mer

beviljade frånutbildningsbidrag reduceras enligt uppgiftav
RFV med 3z8-sjukpenning eller arbetsskadeersättning. Det be-
lopp sådanai utbildningsbidrag blirbetalas i fall l0 kr.utsom

särskildadag eventuella bidrag. individerAntalet ärsamtper
alltså i fall dubbelräknade.dessa
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Källa CSN. 1991 65SOU
SO.Källa Kapitel 2gjort.Finvuxundersökning9. Baserat somen

självden studerandefinansieras till delKortkursernalt. stor av
långa är l0-l5kursernaföretagorganisation. l deeller pro-av

år. sär-Rätten till studiemedel ochöver 50deltagarnacent av
då upphört. medi rincip lvuxenstudiestöd harskilt gruppen

ingår in-utländska medborgareFinansiering ock somannan
förekommaSverige. Stipendier kanstudiestöd irätt tillharte

SCB.I982 enligtnybörjaretre blandprocent
förmån.Några ellerpension, livräntahar annan

studieñnansie-ochHögskolan I98990 studerande2.23 antalTabell -ring

DeltidHeltid

Grundutbildning

48|44 500 000studerandeAntal

Studieñnansiering

2 370230ll6Studiemedel
Särskilt vuxen-

040lstudiestöd
900Utbildningsbidrag4.

l600Utbildningsarvotle5.
650Sjukersättning6.

63024 080 45finansiering7. Annan

|44 500 48 000Totalt

Forskarutbildning

l3 600studerandeAntal

Studieñnansiering

500Studiemedel9.
Utbildningsbidraglt.

3 900för doktorander
Tjänster vid uni-ll.

3006versitetet
2 900finansieringl2. Annan

6l0Totalt

Finvux räkning.för CSNs ochSCB-körningarEnligt
CSN.Källa

utbildningreguljär understuderande i[et totala antalet
AMS nära 20 000.är enligthaft utbildningsbidragI98990 som

år20för studerandeskolformerFördelningen som var
för vilket198889,över antagits densammaharoch somvara

20tillgänglig. Caår statistik finnsdetaljerad procenten mer
frånenligt uppgiftutbildningsbidrag reducerasbeviljadeav

arbetsskadeersâttning. be-Iet3z8-sjukpenning ellermedRFV
sådana fall l0blir i kr.utbildningsbiilragibetalaslopp utsom

individer ärsärskilda bidrag. Antaleteventuelladag samtper
alltså fall dubbelräknade.i dessa

från SCB.Uppgifter
gjort.FinvuxundersökningdenAntagande baserat som
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främstförsörjer sig hjälpstudiestöd medinte harDe SOU 1991 65avsom
CSNs s.k.föräldrar, makemaka, sparadearbetsgivare, pengar Kapitel 2deltid istuderarSINOVA-undersökning l983. De som

delförsörjer sig tilli kurserhuvudsak enstaka stor eget ar-
år däröveri är 45 ochstuderande högskolanAntaletbete. som

ibeviljas bara undan-Studiemedelutgör ungefär 7 procent.
uppskattningsvis 5antal,tagsfall till studerande. Ettdessa pro-

uppnått förtillräckliga studieresultatintehar stu-attcent
utländskaär medborgaredel studerandediemedel. En som

studiestöd.inte rätt tillhar
från CSN.Uppgifter

ñnansieringskällor redovi-fördelningl0-l2. Antaget somsamma
årsbok 1988 SCB.i utbildningsstatistisksas

framgår det stöd ärtabellerna studiemedelSom är van-somav
ocksåutbildning. komvux äri reguljär lligast förekommande an-

Utbildningsbi-ganskavuxenstudiestödsärskilttalet har stort.som
åren. Ett stöd däremotdehar minskat underdragen senaste som
arbetsskadeersättning, vilket3z8-sjukpenning ochhar ökat s.k.är

också livräntauppbäravsnitt 2.8. antalbeskrivits i Ett personer
finns ingadethur den ärutbildning,under stor gruppenmen

uppgifter om.
svux vän-särskilda vuxenstudiestödetdetStudiemedlen och

ålders-åldrar.i Den övresig formellt tillder personer samma
år.år följdS0 Tilloch förför studiemedel 45ärgränsen avsvux

vuxenstudiestödetharurvalsreglernaförvärvsarbete ochkravet
år. andelen25 Menhuvudsak beviljats till är överi personer som

ocksååldrarna år studiemedel ganskabeviljats är25i över som
framgår tabellen.följandeDetta denstor. av

Äldersfördelning erhållit studiemedel,för2.24 studerandeTabell som
l98889särskilt vuxenstudiestöd utbildningsbidragoch samt

erhållt 1990.sjukersättningför septemberdem som
Procent.

Ålder SjukUtbildn.Studiemedel Svux
ersättningbidragHögsk Gymn

5|9 6- 3 29 724 592l 55- 3036 3734 30 3025 - 342035 8 l0 Sl44- 298l0l45 l-
l00 l00l00l00 l00

får vilket stödVem

försvåras splittring-naturligtvisInformationen till allmänheten av
också samtalframkommit underolika regelverk. Detta haren

regler ärorganisationer. Klararemed berörda myndigheter och
önskemål.allmäntett

informationsgivningen.upplever brister iSom det ärnu man
möjlig-framställerskolorna i sina broschyrerhänderDet t.ex. att
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verklighe-de iänutbildningsbidrag 1991 65till SOUheterna gynnsammamer
till sittkänner bästmyndigheterna 2Handläggarna Kapitelär. egetten

bådemåsteområde. kanskebehövsupplysningarOm ytterligare
förfrågningarifråga flerahosgöraochhandläggaren personen

instanser.andra
alltsåparallella äri delvisliggerEn nackdel attsystemsom

svårt möjligheter hansig vilkaorienteraenskildeden har att om
för sig. Enregelverken arbetarolikaeller hon har. De vuxen-var

får bifall hannaturligtvisstudiemedelsökerstuderande omsom
Samma kanför stöd.villkorenfyller de formellaeller hon person

ifråga vuxenstudie-också särskiltföremellertid kunna komma
arbets-oftast kontakt medarbetslös sökerärstöd. En person som

studiemedel ellersökaMen skulleförmedlingen. personsamma
för bifall. Finansie-inget hindergivetvis arbetslöshetenärsvux

sig.kan bli beroende väntringen vart manav
några komvux-skolor gjortFinvux har i samarbete med en

i tiointervjuundersökning bland studerandeenkät- ochmindre
369lämnadeskomvux-klasser. Totalt personer, varavsvar av

29dessa hadeheltid. Avpraktiskt alla studerade procenttaget
9vuxenstudiestöd,särskiltstudiemedel, 33 procent ut-procent

sjukförmåner. Resterande klarade12bildningsbidrag och procent
ochutgjorde 54Kvinnornafinansieringen sätt. procentannat

46männen procent.
folkskolahade enbarthela l0l det procent somgruppen var

någon utbildningsbakgrund.yrkesutbildningoch eventuellt som
studie-beviljatsför demJämför utbildningsbakgrunden somman

med enbartsärskilt vuxenstudiestödmedel respektive var gruppen
något beviljats särskiltfolkskola bland demstörre vuxenstu-som

diestöd.
varförtill deoch orsakernautsträckning bakgrundenl ärstor

Ungefär hälften dembörjat studera ungefär densamma. av som
de villvuxenstudiestödsärskilthaft studiemedel eller attuppger

sitt nuvarandede inte klarararbete och del dessabyta atten av-
målsättningen förFortsatta studier ärarbete. annan grupp.en

fått situatio-utbildningsbidrag ärdet gäller studerandeNär som
varierande.nen mer

Några återgesexempel kan
Från Aklass

vården.Två inteinom De hararbetatkvinnor i klassen har va-
Båda studera vidare.villarbetsförmedlingen.rit i kontakt med

2-årigår gymnasi-42 och folkskola ochDen är har enena som
år27andrastudiemedel. Den äreskola i botten har beviljats som

yrkesutbildning bakgrund har be-ochoch har grundskola somen
vuxenstudiestöd.viljats särskilt

Från klass B
år, Tidigare grundskolaarbetslös, vill studera.Affärsbiträde 40

fått vuxenstudiestöd.särskiltoch sjukbiträdeskurs. Har



1-årigår, Tidigare grundskola ochLärarvikarie 30 vill studera. SOU 1991 65
två gånger särskilt vuxenstudiestödAnsöktAMU-kurs. 2Kapitelutanom

Erhållit utbildningsbidrag.bifall.att
år, jobbigareDistributionsarbetare 37 vill byta arbete allt att-

2-årigt Beviljatsgymnasium.Tidigarearbeta 6 nätter vecka.per
studiemedel.

Från klass C
år, Tidi-30 allergiska besvär i arbetet.Bokbindare, konservator

2-årig Beviljats studiemedel.gymnasieskola.gare
måsteår,42 i nacke och byta arbete.Barnsköterska värk rygg,

2-årig vuxenstudiestöd.Beviljats särskiltTidigare gymnasieskola.
genomgått AMU-kurs ti-Av hela hade 16 procent engruppen

arbetsförmed-Ungefär varit i kontakt meddigare. hälften hade
början.lingen före aktuella studiernas Av dessade unge-uppgav

förmedlingen,fär positiva erfarenheterhälften de hadeatt me-av
någonfåttansåg posititv el-inte hade hjälp. Endan hälften deatt

arbetsförmedlingen naturligtviskanler negativ upplevelse varaav
erhållit utbildningsbidrag eller del harEnberoende deav om

få hjälp därför de inteinte kundekonstaterat de attatt ar-var
betslösa.

någraförnaturligtvis inte tjäna underlagResultaten kan som
varit meningen studi-generella slutsatser. heller inte medDet har

Syftet uppfattning bakgrundssi-har variti stället att omen. en
studierna olikatuationen för finansierarde människor som

varförTill förklararsätt. delar kan mönsterettstora somman se
förhållandenaolika beviljats. i del fallenstöd Men storen av syns

alltså ifrå-skillnaderna i studiestöd kanganska snarlika ochvara
exemplen detta.redovisade belysergasättas. De

förhållandet ioch särskilt vuxenstudiestödstudiemedelDet att
föranlettharutsträckning beviljas till att stu-stor samma grupper

framförtdiemedelsnämnderna vuxenutbildningsnämndernaoch
önskemål ocksåCSN i fleraenhetligt studiestöd. harett sam-om
manhang förordat studiestöd. Undersökningarsamordnatett mer

framgår måluppfyllelsenocksåvisat, vilket avsnitt 2.10,har attav
också framgått detför varit god. Men det harsvux-stödet har att

detför regler tillseinte möjligt inom nuvarandeär attatt ramen
förmånliga haftalltid till den de störstadet stödetmest somges

mån också vid jämförelse med dembehoven. gäller i vissDet som
beviljats utbildningsbidrag.

199059 Samverkan mellan gymnasieskolanDsU1 rapporten
förde olikaoch vuxenutbildningen pekar systemen stu-man

kartläggningsarbetet framkommitdiefinansiering. Det har i att va-
många studiefinansieringberoende vilkenlet studier för ärav

några uppgiftslämnareerbjudas. Det harkan ansetts varasom av
olikaolika utbildningsformerna harsamverkanshinder deett att

studieekonomiska system.
Även folkhögskolekommittén SOU 199065har i sin rapport

studiefinansie-framtidsperspektiv tagitFolkhögskolan i ett upp



ringsfrågan. bidragande orsak till finansieringsproblemenEn SOU 1991; 05an-
möjligheterna till särskilt vuxenstudiestöd och Kapitel 2ut-attser man vara

olika och regioner.bildningsbidrag varierar mycket mellan län
myndigheternasockså bedömningDet gör de handläggande om

förfolkhögskolestudiernas värde. Detta skapar osäkerhet de stu-
påbörjaönskar studier,derande sägersom man.

föregående visatRedovisningen i det för de olika stöden har
Stödets storlekskillnaden i materiellt hänseende betydande.äratt

månad lånfördelningen bidrag illustreras föl-ochsamtper av
jande figur.

Förmåner månad vid studierper

skattTusen kr.
Bidrag eller skatt

25 -
Lån

__

20 i

15 1

10 --

b
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till figurenKommentarer 1991SOU 65
Kapitel 2

Skatt enligt skattetabell 30.beräknadär
lån906 4 534 kr.Studiemedel. Obeskattat bidrag kr.,l

bidragSärskilt vuxenstudiestöd A-kassa. Beskattatlägsta
lån4662 900 kr.kr., l

bidragSärskilt Beskattatvuxenstudiestöd högsta A-kassa.
lån 2 836765 kr., kr.7

172Beskattat bidrag 7Utbildningsbidrag lägsta A-kassa.
kr.

bidrag ll 946utbildningsbidrag högsta A-kassa. Beskattat
kr.

bidrag 10 363 kr.Utbildningsarvode Beskattat
sjukpenninggrundande inkomst. Bi-38-sjukpenning högsta

drag 17874 kr.
sjukpenninggrundandeArbetsskadeersättning 65 högsta

Bidrag 19860 kr.inkomst.
1990 Fin-genomsnitt 3865 i september enligtUtbetalt i

500332 vilket innebär 10 krundersökning kr. dag,pervux
års nivå.månad 1991tillunder omräknaten

i sinsemellan diskuterarAtt de studerande skolornaute orsa-
förmåner förståeligt.till För dem är detkerna de har olika äratt

varifrån flesta fallnaturligtvis egalt studiestödet kommer. l de är
för studier ochmotiven för förberedelse fortsattastudierna en

framgårförändra sin arbetssituation. Det denönskan att av
ikomvux-studien undersökningar bland nybörjarenämnda och av

folkhögskolan SCB U38 SM 8801 bland nybörjare i komvuxoch
Göteborg.1986 rapport 199108 insitutionen, Dessapedagogiska

lågmotiv bland studerande med tidigareär framträdande ut-mer
också antalet avbrott mindre. Attbildning, och i dessa ärgrupper

framhållerorättvist bl.a. RRV i den ti-upplevaskansystemet som
digare nämnda rapporten.

Från går i skrivkurser vid folkhögskolornaelever läs- ochsom
inkommit skrivelser till utredningeni Härnösand och Tärna har

önskemål studiefinansieringsmöjligheter. Demed förbättradeom
alternativ grund-folkhögskolan bättre för dem änär ettattanser

välja skolform. önskarvux-studier och de bör ha rätt Deatt att
studiestödi kurser skall kunnaalla deltar dessaatt ett avsom

alltså lånutbildningsbidraget, stödett utantyp mensamma som
två månaden.med och fria hemresor itraktamente

fårframgått årSom 2.24 under 25tabell är gruppen somav
34 procent, iarbetsmarknadsutbildning ganska delstor varav en

aldrig harreguljär utbildning. finns i den delDet gruppen somen
självavarit arbetsmarknaden. Andra ungdomar söktute som

erhållitutbildning studiemedel eller särskiltsig till och vuxen-en
förmåner.svårt skillnaderna istudiestöd har kanske att acceptera

mångabeviljas utbildningsbidrag harBland de ungdomar som
gi-Möjligheterna arbete Ökarbetyg i grundskolan. att ettsvaga



Detvetvis betydligt de kan förbättra sina grundkunskaper. 1991 65SOUom
vuxenstudiestödet beviljas i utsträckning tillsärskilda Kapitel 2stor perso-

liknande brister i baskunskaperna, det kan baraharsom menner
motsvarande imöjligt förvärvsarbetatharvara om personen

år. vuxenstudiestödet för kanminst fyra särskilda arbetslösaDet
år. uppstår alltså situa-till fyllt 25 denbeviljas den Detbara som

och inte har varit arbetsmark-tionen den äratt utesom yngre
beviljas betydligt studiestöd den ärnaden kan bättre änett som

ifrågahaft förvärvsarbete tid,äldre och under längreen men som
utbildningsbehov situation.är i sammaom

försvårasAdministrationen

studiestödet givetvisnackdel med det splittradeEn är attannan
administrativade blir tungrodda och kostnadskrävande.systemen

både studiemedel, särskiltförekommer sökerDet att personer
förvuxenstudiestöd och utbildningsbidrag säker haatt attvara

finansieringsfrågan Som hanterasordnad. regel ansökan stu-om
diemedel snabbt och kan betalas Finns ansökanstödet ut. omen
särskilt vuxenstudiestöd kan avvakta med beslutman numer om
studiemedel. Om utbildningsbidrag beviljas efter det studieme-att

måstedel eller särskilt vuxenstudiestöd särskildbetalats ut en ru-
tin avräkning tillämpas, försäkringskassanmed innebär attsom

månadminskar utbildningsbidraget varje med belopp till dessett
återbetalt.det tidigare utkvitterade stödet äratt

221-223Som i till tabellerna kan denämnts kommentarerna
får ocksåtill 38-sjukpenning för studier ibland be-rätt s.k.som

viljas utbildningsbidrag. syftet särskilt bi-Det tjänar närmast att
för idrag skall kunna betalas kostnader samband medextra ut-ut

alltså frågabildningen. i dessa fall dubbla bifallsbeslutDet är om
Önskemålkombinerat med reduceringsförfarande.ett om en ren-

framförts. 38-sjukpen-odling har När det gäller de nuvarande
riksdagen rehabili-ningen har beslutat den skall ersättasatt av en

1992.teringsersättning fr.o.m. januari det blirden l l systemet
studerande för idet möjligt ersätta merkostnader sambandatt en

studierna. arbetsskadeersättningenmed När det gäller är denna
fråga inte löst.

ocksåAministrationen behandlas i avsnitt.nästa

2.12 administrationNuvarande organisation och

Inledning

studieInom utredningens särskild gjorts dehar avram en nuva-
administrativarande rutinerna för beviljning och utbetalning av

sjukförmå-reguljärt studiestöd vissautbildningsbidrag ochsamt



gång arbetsförmed-intervjuer gjorts vidUnder arbetets har SOU 1991 65ner.
försäkringskassor.ochlingar, länsarbetsnämnder Kapitel 2

reguljära studiestödenDe

studie-vuxenstudiestöd, särskiltStudiehjälp, studiemedel, särskilt
korttidsstudiestöd, internat-för arbetslösa, utbildningsarvode,stöd

CSNs myndig-administreras inombidrag timersättningarsamt
hetsområde. CSN finnsmyndigheten 6Utöver den centrala stu-

kanslivuxenutbildningsnämnder. Ettdiemedelsnämnder 24och
residensorten. de därfinns varje oftast i li län, placerat ortersex

både finnsvuxenutbildningsnämnd ärstudiemedelsnämnd och
varierarKansliernas storlekkanslierna samordnade med varandra.

års-årstjänsterfrån 403 till det största med drygtdet minsta med
årsarbetskrafter.länsorganisationen 250finns itjänster. Totalt ca

studiestöd, för studiebidraget inomSamtliga undantagmed
enskilde inom itimersättningarna, söks denstudiehjälpen och av

Då inkommer tillförväg fastställda ansökningstider. ansökan
administrativtregistreras ADB-baseratnämnden den i systemett

StudiesStödetslnformationsSystem. SystemetSTlS ärbenämnt
och ekonomiskt Be-kombinerat handläggningssystem system.ett

finns olika delsystemvilket studiestöd söksroende somsom
innehåller ankomstregistering, komplettering, be-funktioner för

uppgifterutbetalning. SamtligaIoppsberäkning, beslut och som
för fortsatta handläggningen registreras, ochbehövs den en svars-

erhålls betydelse förbild terminal uppgifter ären-avsom ger
ochvarefter arkiverasBeslutskod ansökan, dendet. noteras

mikrofilmas.
till försäkringensSTlS-systemet kopplingar allmännahar sy-

utbildningsbidrag studiestöd,dels för samordning ochstem av
erhålla arbetslös-för sjukperioder. Tilldels informationatt om

A-kassebelopphetskassorna finns koppling för inhämtande av
särskilt vuxenstudiestöd. Kopplingarbehövs för beräkningsom av

också ochfinns riksskatteverket för kontroll inkomstertill av
via KDABinkomstuppgifter. Till skolorna finnsöverlämnande av

studiestödsberätti-Kommundata AB förkopplingar kontroll av
tid.gad

studieförsäkran el-grundvalUtbetalning stöden skerav av
månadsvisfrån ellerantingenutbildningsanordnaren,ler rapport

år. studiehjälpenStudiebidraget ivid visst tillfällen varjeantalett
från respektivebeviljas efter anmälanoch timersättningarna ut-

bildningsanordnare.
STlS-systemetUtbetalningsuppgifterna registreras i auto-som

Utbetal-och initierar utbetalningen.matiskt beloppsberäknar
datamedia Sparbankernaningsinformationen tillöversänds ge-

utbetalningar enskilde anmä-vilka alla görs. Den kan genomnom
vilken bank ellerlan till Sparbanken medlen utbetalade genom



Utbetalning sker normalt till konto.vilket postkontor helst. SOU 1991 65som
första utbetalningeni samband medFinns inte konto registerat 2Kapitel

SPU.Sparbanksutbetalning From. andraden s.k.görs en
utbetalningen alltid in konto.sätts pengarna

sammanhållen ärende-Administrationen kännetecknas av en
från utbetalning funktionerstudiestöd till medkedja ansökan om

STlS-systemet.för samtliga led i
hänseende studiestödssystemet komplext.administrativt ärl

enskildastudiestödsformer och de komponenter-Antalet är stort
olika kan gällastödform utformade sätt. Deti respektive ärna

ålder, antal timmar, dagar, terminersökandensbestämmelser om
årutbildning, antal med förvärvs-utbildningen slag avsom avser,

ansökan, medorgarskap,tidpunkt för inlämnantlearbete, av ur-
valsbeståimmelsei m.m.

Beloppslueräkningen sig varierande schabloner,grundar t.ex.
korttidsstudiestöd, verkligtimersättning och dagersättning för

kurskostnatl, basbeloppet, vad kan ut-procent procent av somav
arbetsmarknadsutbildning och val-i form dagpenning inomav

fall inte.fritt fall beloppet skattepliktigt, i andrabelopp. l vissa är
alltsåadministrativa komplicerat, vilketADB-systemet ärDet

innebär måstelänskanslierna arbeta medhandläggarna ettatt
långtillkommit underantal transaktioner, vilka dessutomstort en

åtföljande i systemuppbyggnad.tid med olikheter
försvåras fördyrasInformationen till allmänheten och grund

utbildningsanord-splittrade studiestödet. Kontakterna meddetav
påverkas också, fått följd informationstrt-vilket har till attnarna

utbildningsanordnarnamellan studiestödsorganisationen ochbytet
vissa avseenden inte tillräckligt rationellt.i

Utbildzingsbidragci

förövergripande organisatoriska handhavandetDet ansvaret av
arbetsmarknadsverket ochutbildningsbidragen delat mellanär

ansök-riksförsäkringsverket. Arbetsmarknadsverket handlägger
Riksför-ningar utbildningsbidrag och fattar beslut stöd.omom

myndighetsupp-säkringsverket och försäkringskassorna har som
utbildningsbidraget, dvs.gift besluta belopp och utbetalaatt om

ordningdagpenning och olika kostnadsersättningar. Dentyper av
ocksåfinns för fram till den lutbildningsbidraget gälldesom nu

de-juli 1986 för det särskilda vuxenstudiestödet, där ansvaret var
CSN riksförsäkringsverket.lat mellan och

följande rutinen för handhavandetbeskrivningenDen ut-avav
studier vidbildningsbidragen vid försäkringskasorna bygger

Östersund,i Sundsvall.kassorna Malmö och
arbetsmarknadsutbildning utbildningsbidrag fat-Beslut ochom

länsarbetsnämnd, arbetsförmedling eller AMl. Det övervä-tas av
delegationarbetsförmedlingen eftergande antalet beslut fattas av

l36



från länsarbetsdirektören. AMS-blankettBeslutet meddelas SOU 1991 65
UB 2201. Kopior försäkringskassan,detta beslut sänds till Kapitel 2ut-av
bildningsstället arbetsförmedlingens personakt.och

Då erhållit frånförsäkringskassan arbetsförmedlingenbeslutet
frånregistreras antal beslutsuppgifter beslutsblanketten iett

framgårADB-systemet. Om det förmedlingens beslut kurs-attav
deltagaren tillhör registerering-arbetslöshetskassa initieras viaen

maskinell rutin för inhämtandeA-kassornagentemoten en av
uppgift dagpenning. Ca 65-70 kursdeltagarna be-procentom av
räknas tillhöra A-kassa.

erhållsVid registreringen svarsbild terminalenen som ger
förhållanden påverkauppgifter fortsattakan den hand-om som

läggningen ärendet. bl.a. uppgifter pensionDet är är ochav om
påverkar ocksålivränta stödets storlek. Svarsbilden lägger utsom

uppgift dagpenningens storlek, bruttobelopp och skattebeloppom
90-procentigt dagpenning.belopp aktuellsamt ett av

registreringenNär avslutad printas svarsbilden och till-är ut
förs den akt läggs manuellt. noteringarl denna görssom upp om

förhållandende kan betydelse vid utbetalning-kommandesom
fårGenom registreringen i ADB-systemet i fortsättning-ar. man

impulser möjliggör den samordning skall ske meden som som
bl.a. föräldrapenningsjukpenning och förhindraoch attsom avser

utgårstudiestöd för tid.att samma
ocksåRegistreringen initierar beloppsbeslut dagpenningatt om

tillsänds kursdeltagare. l de fall denne tillhör arbetslöshetskas-en
oftastär beloppsbeslutet preliminärt eftersom uppgiften A-sa om

kasseersättning inteännu känd. försändelseär l detsamma som
ocksåförsta beloppsbeslutet skickas informationsbroschyr samten

ansökningsblankett för särskilt bidrag för bl.a. dagliga ochresor
traktamente.

erhållsUppgift A-kasseersättning antingen dataavi-viaom en
sering eller intygsblankett. När uppgiften inkommer görsen en

registrering initierar beloppsbeslut.ett nyttny som
Då ansökan särskilt bidrag till försäkrings-kommer inen om

kassan utbildningsakten fram och handläggningen görstas manu-
såvälellt för beloppsberäkning beslut. Särskilt bidrag sökssom

olika blanketter, beroende förvad bidrag det gäller.sorts
Vanligast ansökan förär bidrag dagliga och traktamen-om resor

Beslutet skrivs och sänds till kursdeltagaren. Noteringarte. ut
igörs utbildningsakten.

Utbetalning dagpenning sker studieintyg inkommernär ettav
från närvarofrånvaroAMUAMl intygar kursdeltagarens el-som
ler när övriga kursanordnare bestyrkt studieförsäkranintygen av

fråninkommer direkt eleven själv. utbetalningenFöre görs nöd-
vändiga kontroller. Beloppet beräknas manuellt. manuell be-En
räkning görs även avdrag skall utbildningsbidragetnär göras

ocksåför utbetald Omsjukpenning. den studerande skall hat.ex.
särskilt bidrag görs där manuell beräkningäven beloppet.en av
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ibidrag 65särskilt SOU 1991ochdagpenning noterasförbeloppenolikaDe
från vilket 2stansunderlag Kapitelförsochutbildningsakten ettupp

utbetal-initierarlnmatningenin i ADB-systemet.uppgifter matas
sådant regi-finnskonto,kursdeltagarenstillskerningen, omsom

falldepostanvisning. lbetalasfalll utannatstrerat. pengarna
utbetal-aviseringtill konto, görsskerutbetalning separat aven

ningen.

vid studierSjukpenning

rehalibiteringsåt-tillledaAFL kanåtgärd §2 kap. llenligtEn
LAF.§6 kap. 5eller8 § AFL3 kap.enligtantingengärder,

genomgåbörfinna ut-försäkringskassanSkulle enatt personen
utgå nämndaenligtsjukpenningrehabiliteringssyfte kanbildning i

reguljärtsådana för vilkastudier,gälla stu-Det kan ävenlagrum.
utgå.kandiestöd

erfarenheterochiakttagelser

informationkontaktvägarolikakanenskildEn genomperson
förutsättning-finansiellastudier ochrådgivning yrkesval,och om

fi-överskådligt följandeenligtillustreraskanstudier. Dettaförar
gur.
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bildningbildningSVUXA, studie-

sjuker-utbild-och ochmedel, korttids-
sättningningshi-studiestöd,
328625dragtimersättning

UTBILDNING

Uppsök-4
ande verk-

.lndividKorttitls- 4-- samhet
stydre- fackliga
51W organisa

tioner

råd-information ochBeroende kontaktväg kan personen
givning i omfattning.varierarsom

särskildafinns f.n. ingastudiesociala organisationeninom den
rådgivning. situatio-normalaför l stället är denpersonligresurser

studiestödansökanlämnar inenskildatt en omen personnen
får honmyndigheten han elleroch den beviljad vetattutan om

erhållit rådgivningefterfrågat kvalificeradeller sättannat en
återbetalnings-finansiering studier ellerstudier, yrkesval, avom

från studiestödsmyndighetenBeslutetvillkor efter utbildningen.
också in-period, kanför kortstudiestödkan varamenenavse

år. principflera l harstudieperiodslussning till en personen
högskolestu-12 vid enbartunder terminerstöd längsträtt till som

studier räknasterminer, gymnasiala18dier eller längst under om
åren varit informationtendensende harin. Under attsenaste om

efterfrågats utsträckning.i allt störreutbildning studiestödoch
årentvå-treorganisation under deCSN deras senasteattuppger

frågor utbildning,iinformantionsnavhar fungerat ett omsom
utbildningstiden. Förvillkor understudiefinansiering och andra

efterfrågetryck särskilt avdeladefinns ingadetta resurser.nu



enskild arbetslös eller riskerar bli arbets-En är SOU 199l 65attperson som
fårarbetsförmedling arbetssökande all-och anmäld vidlös är Kapitel 2som

tillgång rådgivningtill personlig bl.a. utbildning och fi-tid en om
målsättningennansiering. Vid arbetsförmedlingen finns denatt ge

rådgivning 40-45enskilde information ungefär minuter.och
Samtalen kan i utbildningsinsatser med syfte stärkaresultera att

enskildes ställning arbetsmarknaden. Beslutade utbildning-den
så-genomsnittlig omfattning 15-20 veckor.har Man kanen avar

vänder sig till arbetsförmedlingledes säga att personer som en
information rådgivning, stårerhålla kvalificerad vilket iochkan

till normala situationen inom studiestödsorga-stark kontrast den
nisationen.

varitFörsäkringskassan efter sjukskrivenutreder, att en person
rehabiliteringsåtgärderviss tid, behöver vidtas. Kassansunder om

samrådåtgärder, i arbetsgivare, före-vilka ofta beslutas med t.ex.
tagshälsovård, arbetslivstjänst, resultera i utbildningALT kan

nivåer, från grundskolenivåprincip till högskola och kani alla
utbildning fattas harkortare eller längre tid. lnnan beslutavse om

fått informationrådgivningkvalificeradden berörde personen ge-
förstai hand försäkringskassa och ALT.nom

finns Syo-konsulenter med uppgift in-Vid skolorna s.k. att ge
frågorvägledning i utbildning och ekonomi.formation och om

oftast utbildningsorienterat och självständigt ochSyo arbetar mes-
arbetsförmedling eller studie-tadels löpande kontakter medutan

stödsorganisation. Ofta och arbetsfördelning oklar ochär ansvar
rådinformation utbildningsfrågor,idelad mellan Syo, gersom

råd frågor.och information i ekonomiskakuratoroch som ger
Syo-konsulenternas organisatoriska ställning vid skolan ock-syns

oklar.
alltså,enskilde kan beroende hanhonDen vartpersonen

ingåendetillgång informationvänder sig, till eller mindremer
rådgivning yrkesval, utbildning och ekonomi. l samtal med ar-om

kartläggningsar-betsvägledare och studiestödshandläggare under
uppstågång många orättvisor kanbetets har vitsordat de som ge-

rådgivninginformation varierar. Redan det faktumochattnom
organisationen splittrad allmänheten har olika kun-är ochatt att

otillfredsställande.skap skall vända sig är Leder det-vartom man
i fall till skillnader i ekonomiska villkor underdel dessutomta en

motiveras, behovetutbildningstiden, inte kan accentueras avsom
administrativ samordning myndig-Ökad samverkan och överen

hets- och sektorsgränser.
arbetsför-etablerad form finns samverkan mellanl näraen

fö-medling och vuxenutbildningsnämnd i Jämtland. l samtal med
framhållitsreträdare för myndigheter de sökande idessa har att

åtnjutandeutsträckning kommit rätt stöd,har i bero-större av
ende myndighernas samarbete och personkännedom samt per-

verksamhetsområden. Det ärsonalens kunskaper varandrasom
riskerar bli arbetslösainte ovanligt att attannars personer som
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förfråganvuxenutbildningsnämnden med 1991;vänder sig till SOU 65om vux-
första hand börde kanske istudiemedel, när 2enstudiestöd eller Kapitel

arbetsförmedlingen.sig tillvända
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och 199165Vuxenutbildningen SOU3
3WW

studiestödet

studierfinansieringför3.1 Resurser vuxnasav

studie-statligtformerolikal99l92 förAnvisade medel under av
Ävennedanstående uppställning.framgårförstöd resur-avvuxna

särskilthögskoleområdet och harmedtagnaårsom avserserna
markerats.

milj.kr.studiestöd l99l92,för statligt3.1Tabell Resurserna

AnslagsAnvisatStödform
typberäknat

Fl07,2Timersättning

Korttidsstudiestöd
R226,0internatbitlrag

bidragsdcl,Svux,
R60,0högskolenivå

Svux, bidragsdel,
grundskole- och

Rgymnasieskolenivå 181,7I

arbetslösa,förSvux
R75,0ragsdelbid

bidragsdcl,Studiemedel,
F750,0högskolenivå l

Studiemedel, hidragsdcl.
ochndskole-gru

Fgymnasieskolenivå 575,0

Utbi ningsarvode,Id
F|26,8högskolenivå

Utbildningshiilrag,
,Z R479,44utbildningupphandlad



Stödform Anvisat Anslags SOU 1991 65typberäknat
Kapitel 3

Utbildningsbitlrag,
reguljär utbildning 230,8I R

4Sjukförmåner vid utbildning 253,0

Resekostnadsersättning,
skolor för 2,0 Istatens vuxna

lirsättning vid
kontakttolkutbildning 2,0 l

Sammanlagt 068,910
varav

för studier grundskole-- gymnasieskolenivåoch 002,18

påför högskolenivåstudier 2 066,8-
l förslagsanslag,F R reservationsanslag

1 ingårl beloppet verksamheten utbildningmed i företag 30,0samt
milj. kr. för forsöksverksamhet Stimulansbidragmed

3 Beloppet påbaserar sig undersökning Finvux gjort ochen som som
redovisas i bilaga högskolenivån.Halva kostnaden är hänförlig till

Utöver de redovisats kan nämnas utbe-attresurser som ovan
studielån årettalningarna uppgåunder beräknas till l 0l8 milj.av

nivåförkr. studerande gymnasial 3och till 25l milj. kr. för
högskolenivå.studerande Statens utgifter för räntor och vissa

uppgåavskrivningar beräknas till l 358 milj.kr., 340varav ca
lånmilj.kr. kan för gymnasial utbildning. Förantas avse rese-

rabatter under I99l92 har anvisats 95,5 milj.kr.

3.2 Vuxenutbildning folkbildningoch

åretRiksdagen tvåhar under behandlat viktiga regeringsförslag
rör vuxenutbildningen, nämligen l9909I82 folk-som prop om

bildning l9909l85 Växa med kunskapersamt prop om gym-
nasieskolan och vuxenutbildningen. Den inriktning kommitsom
till iuttryck dessa dokument, och riksdagen ställt sig bakom,som
ingår självfallet i förutsättningarde vilka mina överväganden

förslagoch bygger. Det finns någotdärför anledning beskrivaatt
de kommande förändringarna inom vuxenutbildningen.av

Växa med kunskaper

Det är enligt propositionen viktigt finnsdet vuxenutbildningatt
önskemål.individens Vid sidanmotsom svarar egna av annan

vuxenutbildning arbetsmarknadsutbildning, personalutbildning,-
folkbildning år kommunens vuxenutbildning den desom ger-
studerande möjlighet fritt välja studieinriktning.att
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föranledning och underlättaSamhället har all VSOU 1991 65att uppmuntra
skaffa sigsin ställning i arbetslivet ellervill stärka 3Kapitelsomvuxna

måstevuxenstuderandeför vidareutbildning. Enkompetens ta ett
arbetsfor-för sina studier. Planering och valstörre eget avansvar

utifrån förviktig förutsättningden erfarenheten är enmer egna
framgång.

i delar,offentliga för delas in näm-Det skolväsendet trevuxna
grundläggande vuxenutbildning,ligen komvux, erbjuder gym-som
påbyggnadsutbildning, vuxen-nasial vuxenutbildning och särvux

svenkundervis-utvecklingsstörda sfiutbildning för psykiskt samt
invandrare.ning för

vuxenutbildningen nuvarandegrundläggande ersätterDen
högstadium ioch l motsvarande grundskolansgrundvux etapp

förkompetens arbets- ochkomvux. skall allmän, bredDen enge
Innehållockså studier. ochgrund för vidaresamhällslivet, men en

utifrån kortutbildades behov.skall bestämmas deuppläggning
skolgång undervis-med ingen eller kort tidigareFör gespersoner

bestårövrigt den grund-ning motsvarande nuvarande grundvux. l
utbildningen temakurser. Den stude-läggande basämnen samtav

något eller helarande kan välja läsa bara ämne programmet.att
deltidsstudiermöjligt heltids- eller ochDet skall välja attattvara

kombinera i gymnasial vuxenutbildning.med ämnen
nivå för indivi-Utbildning blir rättighetgrundläggande en

utbildning förDet anordna alladen. är kommunens attansvar
avsiktbehöver aktivt för de rekryteras. ldet och verka att attsom

ocksååläggsbort geografiska hinder kommunerna att ta emot
från hemkom-elever andra kommuner, den studerandesmot att

ståblir skyldig för kostnaderna. Kommunen kan anordnaattmun
utbildningen anordnare.i regi eller uppdrag andragenomegen

Gymnasial kunskaper och fär-vuxenutbildning skall ge vuxna
kan i gymnasiesko-digheter motsvarande dem ungdomarsom

Innehållet och kompetenslan. skall anknyta till somge samma
gymnasieskolan. Yrkesutbildningen bör, enligtsättsamma som

innehålla arbetsplatsförlagdför del.planerna gymnasieskolan, en
Även vuxenutbildning förutsättsnär det gäller gymnasial en

från förutsätt-kommun andra kommuner undereleverta emot
ning villig lämna ersättning.hemkommunen äratt attav

motsvarighetPåbyggnadsutbildningen i gymnasieskolan.saknar
nivåleder till i yrketskall utbildningDen ge som en nyvuxna en

påbyggnadantingeneller till yrke. Det kanett nytt vara enen
högskolekaraktär, ellergymnasial utbildning, haavslutad utan att

enbart den obligatoriska sko-vidareutbildning byggeren som
Påbyggnadsutbildningen tidigaredel delan. ersätter stor yr-en av

specialkurserna i gymnasi-kesinriktade kurserna i komvux och
också ingå ettårigapåbyggnadsutbildningen skall deneskolan. l

försöksverksamhet.teknikerutbildning, bedrivits somsom
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för in-svenskundervisning nykomnabestämmelserNya 1991SOU 65om
tidigare invandraresfi infördes i januari l99l. s.k.vandrare För Kapitel 3

får i svenska.i uppdrag anordna särskilda kurserkomvux att
får ianordna denLandstingskommunerna för Särvuxattansvar

utsträckning behövs.som
utbildning.skall ha för ungdomarsGymnasieskolan ansvaret

Ål-vuxenstuderandes utbildning.förskall ha deKomvux ansvaret
ändåår, för20 möjligt ungdo-det skalldcrsgränsen âr varamen

gymnasieskolani och i kom-komvux-kurseratt vuxna ommar
gränsdragning mellan olikadet. En tydligarebestämmermunen

inriktning redovisatsutbildningsanordnare förordas, där den som
l99059 Samverkanutbildningsdepartementets Dsi rapport

vuxenutbildningen ligga tillgymnsieskolan kanmellan och
gymnasieskola, komvux,grund. bredare samverkan mellanEn

leda till bredarehögskolan förordas, bedömsAMU och ettsom
också satsningar det gällerkursutbud, till närgemensammamen

lokaler och utrustning.t.ex.
avgiftsfri. läromedelskall hittills FörUndervisningen som vara

behålla medvill kan kommunen, undantagden studerandesom
självkostnadspris.i sfi, avgift motsvarandeför deltagare ta ut en

vägledningsfrågorna skyl-och kommunensStor vikt läggs vid
till vuxenutbildning. Godainformera möjligheternadighet att om

undviks.till felval och studieavbrottsyoirzsatser kan medverka att

Folkbildning

frivilligt. Staten skall inteFolkbildningsarbetet skall fritt ochvara
åtskillnadalltsåmålen börföreskriva för verksamheten. Det göras

mål mål och syftefolkbildningens och samhällets med bi-mellan
dragsgivningen.

uppföljningenFolkbildningen skall sig själv, ochstyra ut-men
från skallvärderingen samhällets sida stärkas.

folkbildningens förfogande skallställs tillDe resurser som
utbild-för verksamhet syftar till utjämnafrämst användas attsom

utbildningsnivån Verksamhetningsklyftorna höja i samhället.och
socialt ochför utbildningsmässigt,anordnas ärsom grupper som

prioriteras. Studier i svenska,kulturellt missgynnade skall särskilt
vik-samhällsinriktade särskiltengelska, matematik och ämnen är

tiga.
viktig funktion i folkbild-Studiecirkelverksamheter fyller en

arbetsform förningsarbetet. Särskilt lämpar sig cirkelns personer
bristfälligmed kort och grundutbildning.

folkhögskolan basen iFör skall de allmänna kurserna vara
kur-Till de allmännaverksamheten och minst l5utgöra procent.

främst saknar grundskole- el-skall rekryterasserna personer som
gymnasiekoleutbildning.ler
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innehålluppgifter tillförskall inte användas SOU 1991 65Resurserna som
Folkhög-offentliga skolväsendet.arbetsform utförs inom det Kapitel 3och

alltså skolväsendet.utbildningar ialternativ tillskallskolan ge
behörighet för hög-tillsyftarallmänna kurserMen de att gesom

måste färdigheterkunskaper ochsjälvfalletskoleutbildning ge
Fritidsledarutbildninggymnasieskolan.likvärdiga idemärsom

ocksåfår folkhögskolorna.fortsättningsvis anordnas av
förbudgetåret beloppanvisasl99l92Fr.o.m. ett gemensamt

från folk-sida. Ettregleringfolkbildning närmare statensutan
bildningsrâd fördelatill uppgiftbl.a. harinrättatshar attsom

folkhögskolorna ochochstudieförbundenstatsbidraget mellan
verksamheten.för uppföljning och utvärdering avsvara

kompetensutveckling3.3 Behov av

för samhällstillväxten ärstrategiska betydelseVuxenutbildningens
olikaoch inlägghandlingsprogramerkänd.allmänt l rapporter, av

Teknikutvecklingen, denframtiden.förslag diskuteras behoven
internationaliseringen,arbetslivet,omdaningenstrukturella av

mål-liksomändrade förutsättningar,till EG; alla dessanärmandet
inflytandedelaktiga i ochskall blisättningen medborgarnaatt
arbetslös-l tider medföder behov.samhällsutvecklingenöver nya

bådearbetskraftenvidareutbildningkravenhet accentueras av
mångaifråga grundut-fall förstärktoch iyrkeskunnandet enom

bildning.
redaninom arbetslivet harkompetensutvecklingBehoven av

företa-personalutbildningen. Förinneburit kraftig tillväxten av
naturlig del investe-internutbildningen alltmerutgör en avgen

Från fleraför anställda.möjligheter deringarna. Detta nyager
håll arbetskraftendelföruttrycks emellertid storatt avoro en

sådana förmöjligheter, liksom riskenutanförställaskommer att
Frågormotverkas. detta slag ärfriadet kunskapssökandetatt av

arbetsmarknadsdepartementetinomunder övervägande denav
diri arbetslivetkompetensutvecklingtillsatta utredningen om

personalutbildningens roll iKommittén skall analyseral990z25.
belysaförhållande vuxenutbildningen ochsamhälleligatill den

angelägen. Depersonalutbildning särskiltärinom vilka sektorer
åtgärder föreslås fördelningspolitiskt rättvisskall pro-ges ensom
fil.

industriverkSlND2, Statensuppmärksammadl rapporten
Långt ungefär 40kunskapssamhället visarkvar till att pro-man

folkskola ellerindustrininom har enbartde anställdacent av
betydligtutbildningsbakgrund. högreDet ärgrundskola ensom

England och Fin-USA. FörVästtyskland ochandel för Japan,än
lågutbildade Sveri-ii industrin större änland däremot andelenär

så arbetskraf-deloroandeFörfattarna det att stor avenanserge.
engelska ochsvenska,i basämnenkunskaperharten somsvaga
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matematik. För företagsvenska skall kunna konkurrera inter-att SOU l99l 65
bådenationellt behövs satsningar breddning den 3Kapitelsom ger en av

allmänna kompetensen och ökning de högskoleutbildadesen av
blandandel de anställda.

Att alla i samhället bör lika möjligheterha till utbild-grupper
mål.fastlagtning är Alla motiverade förär studier börett som

förmågan.reella möjligheter utveckla den Avattsammages egna
riksdagens beslut vuxenutbildningen och folkbildning-senaste om

framgår betydligt ökade krav kommer ställasatt atten vuxen-
måste ocksåutbildningen framtiden.i l det perspektivet studiefi-

nansieringsfrågorna in.vägas

3.4 Studiestödets roll

olikaDet har i sammanhang hävdats reguljäradet studiestödetatt
förhållandeskall neutralt i till olika utbildningar inom t.ex.vara

Sådanahögskolan eller inom gymnasial utbildning. tankar har
särskilt förts fram det gäller studiemedelssystemet.när Genom att

någonstudiemedlen lika för förutsättsär alla de inte styrande
framgåtteffekt utbildning.val Som redovisningen i kapi-av av

2tel kan knappast hävda neutralitetsaspekten har kunnatattman
upprätthållas stimulansåtgärderhelt. Behov särskilda harav upp-
stått för rekrytera till vissa utbildningar. YTH och vissa yrkes-att

sådanalärarutbildningar är exempel. Arbetsmarknadsutbildningen
område åtgärderkan sägas där extraordinära harett annatvara

utifrånbehövliga för rekryteringen, delvisäven andraansetts om
motiv. Där har dessutom tillkommit särregler, ävensom ger an-
ställda vissa möjligheter komplettera sitt yrkeskunnande.att

Ett syfte med studiestödet är det skall bidra till förverk-att att
målenliga de övergripande för utbildningspolitiken ocheller för

alltsåarbetsmarknadspolitiken. Studiestödet bör verk-ettses som
påverkavid sidanmedel andra insatser för rekryte-samt attav

ringen till utbildning. Om statsmakterna tillströmning-önskar öka
någon periodunder till vissa utbildningar, stödjaeller särskilten

vissa är det enligt min mening naturligt användaattgrupper, en
ekonomisk stimulans. förlnom differentierat flexi-ochettramen

sådana åtgärder utifrånbelt studiestöd kan vidtas samladen syn
utbildningsbehoven inom vissa sektorer.
Vuxenutbildningsreformens genomförande l975 uttryckettvar

för studiefinansieringen för Reformen har ien ny syn vuxna.
delar fungerat medförtväl och har varjetusentalsstora att vuxna

år fått möjlighet bedriva kortare eller studier underlängreatt
ekonomiska villkor. Den redogörelse lämnats igynnsamma som

föregående också måluppfyl-det visar emellertid vissa brister i
lelsen, bl.a. beroende otillräckligade Vuxenstudie-resurserna.

åstödsreformens dilemma kan ligga i dess rollsägas dubbla att
sidan arbetslivsreform, skall möta behoven vi-ena vara en som av
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å sidan utgöraarbetskraften och andra l99l 65dareutbildning hos hela SOU
kortastehar denprioriterar dem Kapitel 3särskiltsatsningden somsom

imening dags förenligt minutbildningen. Det är stegnyttettnu
vuxenstudiestödet.utvecklingen av

många sammanhang.beskrivits iför harStudiehindren vuxna
dåligaarbetsförhållanden, tidigarebesvärligaGrunden kan vara

faktorerstudietradition. Bland andraskolerfarenheter, somsvag
korttidsut-anpassad tillinte alltidutbildningen ärärnämnts att

studiesociala villkoren ärförutsättningar. Debildades behov och
Många och fa-för hemharviktig faktor. vuxna ansvaren annan

studiernaefterunder ochförutsättningarnaekonomiskamilj. De
perio-eller längrestudier under kortareförofta avgörandeär om

genomföras.skall kunnader
ekonomiskahuvuduppgift undanröjaärStudiestödens stu-att

delvis fylltstudiestöden har barareguljäranuvaradediehinder. De
framhållits detharforskningsrapporterfunktion. fleraldenna att

margi-övrigt, de harekonomi irelativt godhardeär somensom
sitt syf-fyllaSkall stödetkan rekryteras.i sin ekonomi,naler som

In-måste till studier.kan stimulerautformat detdet attte vara
utbild-minskasyftetvuxenutbildningen, med bl.a.för attsatserna

måste förbät-kombineras meddärförsamhället,ningsklyftorna i
Studiestö-resultat.förfinansieringsmöjlighetertrade att avsettge

alltså förtotala insatseri samhälletsviktig deldet är vuxenut-en
också iSådana åtgärder investeringkanbildning. ettsom enses

finansieringmöjligheter tillFörbättradeperspektiv.vidare stu-av
tillnivå rekryteringökadleda tillkangymnasialdier antas en

från i samhället.socio-ekonomisktdehögskolan gruppernasvaga
långtsåstudiestödet detärkrav kan ställasAndra attsom

möjligt skall varasom
lättöverskådligtenkelt och-

administrativt lätthanterligt-
delar.i sina olikalätt förändraatt-

utbildningslinjenArbetslinjen3.5 -

arbetsmark-ledstjärna förarbetslinjen, äralla, ellerArbete en
åtgärderna stärkautbildningled i ärnadspolitiken. Ett att genom

lettarbetslösheten harDen ökandearbetssökandesde kompetens.
utbildningsbi-arbetsmarknadsutbildning ochförtill att resurserna
bristfälligmedl99l. Arbetslösaökat kraftigt underdrag har ut-

Beho-sin kompetens.tillfälle förstärkabildning skall bl.a. attges
Arbetsmarknadsutbild-grundutbildning betonas.bredven av en

vuxenutbildning.alltså del samhälletsbetydandeningen är aven
genomgårnågonutbildningArbetsmzirknadsutbildning är som

utifrån samhäl-huvudsakligeninitierasarbetsmarknadsskäl ochav
initierasvuxenutbildningenreguljäramedan denlets behov, ut-

utbildning. lifrån fria valmänniskornasde enskilda rapportenav
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Ds 199059 Samverkan mellan gymnasieskolan och SOU l99l 65vuxenut-
båda områ-bildningen konstaterar mellangränserna deatt Kapitel 3man

dena Somär oklara. nämnts riksdagen ihar anledning proposi-av
tionen Växa med kunskaper förordat ökad samverkan,en men
också tydligare gränsdragning mellan utbildningsanordnarna.en

nackdelar förknippadeDe är med den nuvarande sektori-som
studiefinansieringsfrågan.seringen sammanhänger delvis med Er-

farenheterna visar de söker studiemedel eller särskiltatt som vux-
gymnasieskolenivåenstudiestöd för studier grundskole- eller

oftast detgör arbetsmarknadsskäl. Den har anstâllnngav som en
genomgåemellertidhar aldrig möjlighet utbildning med deatt en

förmåner den arbetslös har,är även han eller honsom som om
åratal. frågahar arbetat i Undantaget är det är personal-om om

utbildning anordnas arbetsgivaren.som av
Åtgärder bådabör enligt min mening vidtas innebär deattsom

områdena kompletterar varandra naturligt Sam-sätt.ett mer
alltsåtidigt skiljelinjen behöver bli mindre markerad, efter-som

målsättningen ocksåtill delar är densamma, är detstorasom
önskvärt med ansvarsfördelningklarare för utbildningspoli-en
tiskt, arbetsmarknadspolitiskt eller socialförsäkringspolitiskt moti-

föreslårverade insatser. Om den förbättring förjag detsom re-
sådanguljära studiestödet genomförs skapas förutsättningar för en

klarare ansvarsfördelning. -

3.6 Behov förändringarav

enskildesDen situation bör avgörandevara

Studiefinansieringen områdeför är komplicerat efter-ettvuxna
nivåerdet rör studerande alla med olika bakgrund ochsom

ekonomiska behov. De studiefinansieringsformernatre stora stu-
diemedel, särskilt vuxenstudiestöd och utbildningsbidrag har del-

målsättning, ifrågavis skiljer sig väsentligt detsamma men om
innehållet. svåröverskådliga,materiella De olika regelverken är

svårtvilket innebär enskilde skaffaden kan ha sig tillräck-att att
information.lig Myndigheterna administrerar sina olika regelverk

några möjligheterstörre bedöma effekterna verksam-utan att av
förhållandei områdena. förhållandenheten till de andra Dessa

långhar kritiserats under tid.
finnsDet enligt min mening behov samladav en mer syn

studiefinansieringen för Skillnader i ekonomiska villkorvuxna.
under studier bör relaterade till inidivdens situation och be-vara
hov utbildning inteoch till utbildningsanordnarnas behov ellerav
studiestödssystemens förutsättningar och tillämpning.
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SOU 1991 65Förmånligare studiestöd
3Kapitel

folkbild-ochvuxenutbildningenriksdagsbeslutetDet senaste om
prioriterartidigaretydligare änsamhälletindikerar re-ningen att

utbildning.överbryggandebehovhartill dem avsomsurserna
stå medsamklangiinnehåll utformning börochStudiestödets

målsättning.övergripandedenna
studieromfattandevidskuldsättningKonsekvenserna merav

vuxenstudiestöd ärsärskiltförbeskrivits. Resursernaredanhar
kompliceratadministrativttill systemlettotillräckliga. Det har ett

avslags-mängdochsökandeblandurvalsprövning stormed en
studieme-tillfår hänvisasvuxenstudestödinteärenden. De som

delssystemet.
förmånliga-erbjudautgångspunkt samhället börär ettMin att

ochgrundskole-studierförstudiemedelstudiestöd än gym-re
grundskolenivå genomföraspå bör kunnanasieskolenivå. Studier

Även nivå kunnagymnasial börstudierskuldsättning. ge-utan
Därige-förmånligare i nuläget.villkor äntill betydligtnomföras

betydelsenochfrån sida behovensamhälletsmarkeras av ennom
kompetensutveckling.ökadallmänt

beroendetill stödbör inte rättendet avl systemet varanya
generelltiställetbörReglernasärskilt vara meravsatta resurser.

utbild-ideltarstuderandeinnebärverkande. Det enatt somen
hänvi-skall kunnavuxenstudiestöd aldrigtillberättigarning som

bristan-förmånliga studiemedelssystemetmindretill det p.g.a.sas
de resurser.

prioriteradeSärskilt grupper

viavuxenutbildningsreformeniviktig tanke att upp-En manvar
cir-tillkortutbildaderekryteraskulle kunnaverksamhetsökande

skapadärigenomstudier ochkortareeller andrakelstudier att
harutbildning. Dennafortsatt, längreförförutsättningar synen

år insatserharunderFörstvunnit terräng.delvisbara senare
utbudet .lagkurser.ochinformationenbreddaförgjorts an-avatt

fortsättningenidet ävenangelägetdet äremellertid attattser
förmån-Ettverksamhet.uppsökandeförsärskildfinns resursen

nåtillsyftarinsatsermed attkombinerasbörstudiestödligt som
förriskfinnsDetställda.utbildningshänseende sämstde i annars

tillgodogörainte kanfortfarandebehövandeden mestatt gruppen
främst ärdetvisarErfarenhetenvillkoren.förbättrade attdesig

tillmöjligheterökade ut-motiveraderedande tar varasom
emeller-börverksamhetenuppsökandedenSyftet medbildning.

Begränsningeninriktning.delvisochtydliggörastid annanen
nöd-intemeningminenligtårtill arbetsplatserverksamhetenav

rekryteringenupprätthålla, huvudsakligadenävenvändig att om
Många harmänniskordär.skenaturligtvis kommer ensomatt
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nåsbristfälligkort eller utbildning kan via andra kanaler demän sou 1991; 65
arbetslivet Samverkanerbjuder. mellan myndigheter och Kapitel 3som or-

måsteganisationer öka.
Studiestödet för studier ikortare bör huvudsak riktas till dem

från för förbättrabehöver ledigt arbetet sina kunskaperta attsom
gymnasieskolenivå. fun-i basämnen grundskole- eller Jag har

nit det korttidsstudiestödet inte har utgjortnuvarande den sti-att
för kortutbildademulans det inte haravsett attsom var p.g.a. er-

inkomstbortfall i tillräcklig utsträckning. Det har framkommitsatt
flertalet kortutbildade intei flera kan tänka sigrapporter att en

lågminskning inkomst för delta i studier. Skallredan attav en
fylla sin funktion förändras.stödet bör konstruktionen

Flexibilitet

Samhällets kostnader för utbildning och studiestöd omfattande.är
åt-därför viktigt effektivitetenDet är i är goda. Enatt systemen

bidrar tillgärd detta inriktningen i komvuxär attt.ex.som anpas-
studierna efter den enskildes Studiestödet stödjabehov. börsa

utveckling. fasta erfarenheternadenna Jag har tagit detattav
nuvarande studiestödspoäng för heltids-med och del-systemet

Mångatidsstudier inte fungerat helt tillfredsställande. siganmäler
nåtill intekurser de har behov för heltids-stort attsom av en

sådanaomfattning. Det inslagär angeläget styrande bort,att tas
ioch stödet stället fungerar flexibelt bidraroch till ökadatt en

genomströmning.

Samordning bättre utnyttjande av resurser-

frågorTill de utredningen enligt direktiven haft belysa höratt
möjligheterna till samordning mellan studiemedel, särskilten vux-

sjukförmåner.enstudiestöd, utbildningsbidrag och
Redan den studiesociala SOU 190374utredningen pekade
behoven enhetligt studiestöd. Utredningen menadeett attav
från mångadet synpunkter hade varit önskvärt skapaatt ett en-

hetligt studiesocialt omfattade alla studerande oli-system som
Ävennivåer. år fråganka I972 i samband med beslutettogs upp

studiehjälpssystemetäldre istuderande skulle föras överattom
till studiemedelssystemet. l KAMU-utredningen SOU l974z79

också utgångspunkt bådesökte finna lösning med iman en ar-
betsmarknadspolitiska motiv och individens sociala situation. Ju
starkare arbetsmarknadspolitiska ocheller sociala motiv som
fanns för utbildning, desto borde samhällets insatsstörre vara.
Olika idéer harmonisering studiestödsreglerna har sedanom en av
dess förekommit. samordning fleraEn är önskvärd skäl.av
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förhållandenagenomgången har jag kun-nuvarandede SOU 1991 65Vid av
mellanpraktiskt är vattentäta skottdet Kapitel 3konstatera tagetnat att

utbildningsbidrag.vuxenstudiestöd ochför studiemedel,systemen
fördelningspolitiska bevekelse-utformning harolikaRegelverkens

förmåner inteemellertidskillnader i haravseddagrunder. Dessa
ifråga ochbehov utbildningskillnaderalltid motsvarats om avav

l975z23 tillproposition leddeenskilde. lstöd hos den vuxen-som
statsrådet enbl.a.anförde föredragandeinförandestudiestödens

studies-mening andramin även görasavvägning bör enligt mot
arbetsmarknadsutbild-utbildningsbidrag inomtödsformer, t.ex.

så långt möjligt tillförsäkra de sökan-Syftet skallningen. attvara
individuella be-bäst deform studiestödde den motsvararsomav

förverkli-fallambition i enstaka kunnathoven. har baraDenna
regelverk.uppdelningen olikaberoendei praktiken bl.a.gas

informationsamordnadstudiestöd ochGenom samordnatett en
minimeras.administration de nämnda svagheternaoch kan

Även förenklaviktigtadministrativ synpunkt detär syste-attur
framgår adminis-avsnitt deredovisningen i tidigareAv attmen.

utbetalning studiestöd ärochför beviljningtrativa rutinerna av
splittringenokoordinerade, delviskomplicerade och p.g.a.

vuxenstudiestöd bör kunnastödformer. samordnatl ut-ett man
bl.a.rationaliseringsvinsterbetydandevinna attgenom

utgiftsläckage begränsas-
allmänheten underlättasinformationen gentemot-

förenklasadministrationen-
uppföljning underlättasutvärdering och-

Uppföljning

ökade kon-bör kombineras medstudiestödetförbättringEn av
för uppföljning och utvärde-metodertrollinsatser och fungerande

ring.

utbildningeftergymnasialStuderande i

eftergymnasialistuderandeinteMina förslag kommer ut-att avse
tidigare skiljtsredanför debildning, undantagmed grupper som

från YTH-studerande.studiemedelssystemet, t.ex.
emellertid blivit övertygadjagutredningsarbetet harUnder om

för längrestudiemedlen i samlatinförande ett systematt ett av
både innebära fleraskulleÖnskvärt. Detmöjligt ochstudier är

genomgripande förenkling lag-fördelar. skulleBl.a. aven mer
administrationen skulleInformationen ochstiftningen ske.kunna

effektivi-innebära betydandeskullei grad, vilketunderlättas hög
tetsvinster.
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frågaEn aktuellär vid samordning bidragdsde-är SOU 1991att 65som en
len i studiemedelssystemet inte beskattningsbar inkomst,är 3Kapitelme-

så falletdan är när det gäller vuxenstudiestöd utbildningsbi-och
Som nå-drag. följd dessa olika principer förekommer inteen av

prövning inkomst i utbildningsbidragssystemet ellermotgon egen
vuxenstudiestödet, medan det i studiemedelssystemet finns regler

reducering stödet när inkomsten överstiger viss gräns.om av en
måsteOm stöden samordnas bidragsdelen i studiemedelssystemet

såräknas det efter skatt det nuvarande belop-att motsvararupp
någotDetta inteutgör problem. Finvux beräkningarpet. stort ty-

der de ökade utgifterna för uppräkning iatt stort sett mot-en
fråganÖkade skatteintäkter. Däremot är inkomst-svaras av om

svårareprövningen ställning till bl.a. med hänsyn till kost-att ta
nadsaspekten. En samordning antingenbör innebära inkomst-att
prövningen slopas i studiemedelssystemet eller införatt man en
inkomstprövning linjen.över hela

frågaDen är aktuell detnär gäller studiemedelssyste-mestsom
är skuldsättningen. En översiktlig analys finns i avsnitt 2.2.met

De exempel där redovisas relativtgäller normala studietidersom
låg pågårmed genomsnittligt Omränta. studierna tid,längreen

eller återbetalningsbör-räntekostnaden stiger, Ökar givetvisom
zittlmångzifår dådan. Man räkna med inte kommer kunna be-att

års ålder.tala sin skuld före 05
Det är enligt min mening angeläget ytterligare ansträng-att

ningar förgörs minska skuldsättningen för högre utbildning.att
Subventioner i form ökade bidrag är rekryteringssynpunktav ur

föredra framför avskrivningar i skede.att ett senare
uppnåsyfte1 bättre balans i har jag har över-att systemeten

vägt förorda ytterligare i den riktning ledde tillatt ett steg som
års1989 regler, nämligen viss ytterligare höjning studiebi-en av

återbetalningsvillkor.draget i beviljningsledet skärpta Genommot
den skatteomläggning skett sedan det infördes,systemetsom nya

återbetalningskraven något,bör det möjligt ökaatt utan attvara
dåbelastningen blir större vadän kalkylerades med. Medsom en

återbetalning ocksåsnabbare minskar naturligtvis de totala utgif-
låntagaren.förterna

ocksåskuldsättningen hänger med de regler gäl-samman som
förler beviljning studiemedel. vilkaHär kravt.ex. stu-av avses

dieresultat bör ställas för till studiemedelrätt och den längstasom
Även sådana frågortid under vilken stöd skall kunna beviljas. är

vikt imed total bedömning. Ett expertuppdrag föratt taav en
åtstram-Finvux räkning har visat det finnaskan skäl föratt en

ning i dessa avseenden.
studielånFör den har 12 terminer,under vilket denärsom

maximala, generella blirgränsen, studieskulden mycket stor.
Prövningen särskilda finnsskäl borde kunna tidi-sättas inav om

får någonefter nio terminer, det betydelse fört.ex. utan attgare,
möjligheterna genomföra högskoleutbildning. blirDäremotatt en
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två högskoleutbildningar.genomföra längre SOU l99l 65möjligtintedet att
utflödetmedföraberäknas 3terminer Kapitelsänkning till nioEn att av

år.milj. under60 kr.minskar medstudiebidrag ettca
skuld-regel ökandeinnebärstudietidenförlängningEn somav

Vidförutgifteroch ökadestuderandeför desättning staten.
tidmånga studierna dengenomförs regelutbildningslinjen som

överskriderlinjerVid andrastudieplanen ett stort an-anger.som
studietiden. De kravavseddai studieplanental studerande den

studerandestudiemedel är denfortsattaför tillställs rätt attsom
läsår.under30 40genomfört minst poängskall ha ettav
treårig utbild-genomförvisar denExpertstudien att ensom

skuldsättning medsinstudietakten ökarlägrening med den ca
förseningarytterligarekan54 000 kr. Härutöver accepteras om

förhållandenstudiernahindrats istuderandeden person-avp.g.a.
frånutgå sökerstuderandeflertaletkanlig Man att genom-natur.

så 30-poäng-andra kanmöjligt. Försnabbtföra studierna som
på.målet poângtalet såt-Skulleinriktar siggränsen som manvara
målet.något detblir denna gränshögretas nya

fråganåterbetalningsvillkoren, liksomochSkuldsättningen om
ingåen-diskuteratsharinkomstprövningen i studiemedelssystemet

våren och kravOlika synpunkterl99l.i riksdagen underbl.a.de
råder utvärdering be-enighetfram, detförtshar att enommen

Regeringeneffekter. harochfunktionhöver göras systemetsav
CSNdirektiv tillsärskilda20 juni l99l utfärdatbeslut dengenom

199394-199596.för periodenanslagsframställningför fördjupad
studiemedels-utvärderinggenomgripandeCSN skall göra aven

återbetalningssystemet ställ-prioriteras. Ettskallvarvidreglerna, .frånfrågorna skulle innebäramin sidaningstagande i de aktuella
sådan harutvärdering. Jagföregripande resultatenett enav av

något totalfram förslagdärför läggajag inte böransett att om en
förstaföljande innebärsamordning. Mina förslag i det stegett

inordnandeför Ettstudiestödsamordnat stu-mot ett avvuxna.
sådant i and-min mening skeenligtdiemedlen i börett system en
möjligt.etapp snarastra
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vuxenstudiestödsamordnat4 Ett SOU 199165
Kapitel 4

Inledning4.1

finansieringförErfarenheterna de nuvarande systemen avav
iförändringar beskrivits detbehoven harstudier och avvuxnas

föregående. förbättradeställtssammanhang har kravolikal
framhål-Särskilt harför vuxenstuderande.studiestödsmöjligheter

grundskolenivå bedrivasskall kunnalits studiervikten attav
skuldsättning.utan

huvudsakinnebär iförslag till förändringar läggsDe som nu
att

nivågrundläggandebasämnesutbildningstuderande it er-
håller utbildningsbidra-motsvarande det nuvarandestödett
get

nivå erhåller stödgymnasialprincip alla studerandei ett-k
vuxenstudiestödetsärskildamotsvarande det nuvarande

utbildningsbidraget isärskilda vuxenstudiestödet ochdett ar-
sammanförs till studiestöd,betsmarknadsutbildningen en

bidragsnivå-skildabenämns vuxenstudiestöd, medsom men
er

detberäkning utbetalning det stödoch motsvarasi avsomav
områdefrånnuvarande utbildningsbidraget överförs RFVs

områdeCSNstill
för arbetslösa upphörsärskilt vuxenstudiestödstödformeni

vid vissa-för studerandeutbildningsarvodestödformeni
studiemedel ellermedlärarutbildningar upphör och ersätts

vuxenstudiestöd
vid vissatimersättningkorttidsstudiestödnuvarande samtt

be-sammanförs till studiestödvuxenutbildningar ett som
timersättning.nämns

studierVuxenstudiestöd stödet för längre4.2 -

utgångspunkt varitutredningsarbetet harEn i stu-att vuxna som
gymnasieskolenivå tillbör rättderar grundskole- eller ett

förmånligare erbjuder.studiemedelssystemetstudiestöd än vad
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grundskolenivåStudier genomförasbör kunna skuldsätt- 1991SOU 65utan
förning. Aven gymnasiala studier förbättringar genomföras.bör Kapitel 4

Förslagen är utformade den bakgrunden.mot

Stödets4.2.1 konstruktion

framträdandeDen skillnaden i dagens studiestödssystem ärmest
bidragsnivåerna. ocksåde olika fortsättningenJag iattanser man

behålla ifrågadifferentieringenbör bidragets andel, är ettom som
uttryck för samhällets dimensionera insatserna eftervilja olikaatt

situation och utbildning.behov Det är emellertid vik-gruppers av
ocksåtigt uppbyggnaden medverkar tillatt systemen att styraav

resursanvändningen sätt.avsett
Studiemedelssystemet efter principenär konstruerat stödetatt

skall täcka rimliga Systemen förlevnadskostnader. det särskilda
vuxenstudiestödet och utbildningsbidraget är uppbyggda efter in-

ocksåkomstbortfallsprincipen. Men eftersom dessa stödsenare
kan beviljas till inkomstbortfallinte har finnspersoner som en

nivå,lägsta täcka rimliga levnadskostnader.attsom avser
föreslåskonstruktionDen innebär i princip ettsom nu sam-

manförande huvudkomponenterna i för särskiltsystemenav vux-
enstudiestöd och utbildningsbidrag. innebär stödetDet kom-att

knytas till dagpenningen i arbetslöshetsersättningssystemetattmer
både ifråga nivå bidragsnivån.varieraoch stödets totala ochom

ingåföreslåsdetl vuxenstudiestödetnya
studiebidragi ett
förhöjt studiebidragetti samt

studielån.t

nivå4.2.2 Stödets bidragetsstorlek -

framgår månadsbeloppentabell 4.1.Av enligt nuvarande regler
för studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd och utbildningsbidrag.

Månadsbelopp4.1.Tabell nuvarande regler-
2l 3 4

Studie- Svux Svux UtbbidragA-kassa
Låg Lågmedel Hög HögA-k

Brutto-
nivå 7109 7172 7172 7172946 ll 946ll
Bidra 907 2 33l 662 l72l 4 7 765 7 ll 946
Skatt 0 399 l 06l 806 671 3l l 151

907 932Netto l 3 601 959 501 8 795l 5 5
Lån 5334 3 569 1 900 2 836 0 0

440Totalt 6 S 501 501 8 795 501 8 795S 5

l Skattetabell 30.
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Det vuxenstudiestödet bör vad högst SOU 1991 65motsvaranya som nu som
kan betalas i arbetslöshetsersättning till den arbetslös.ärut Kapitel 4som
Stödets alltsåstorlek och bidragsandelen kopplas till arbetslös-
hetsersättningssystemet. nivåninnebärDet den totala kommeratt

variera beroende den studerandes tidigare inkomst.att En läg-
nivå måste emellertid fastställas enligtsättsta samma som nu-

återkommer fråga.varande regler. Jag till denna
Mitt förslag
Studiebidraget förutgör period 15 dagars heltidsstudieren om

65 fråndet belopp 11 dagars ersättningprocent motsvararav som
sådanarbetslöshetskassa, erhållitden studerande skulle haom er-

sättning.
Det förhöjda studiebidraget förutgör period 15 dagarsen om

heltidsstudier 100 det belopp ll dagarsprocent motsvararav som
frånersättning arbetslöshetskassa, den studerande skulle haom

erhållit sådan ersättning. Bidraget, ersätter det nuvarande ut-som
alltså bådebildningsbidraget, samtidigtutgör totalbelopp och bi-

dragsandel.
Studiebidraget studielån. Studielånkan kombineras med kan

månadbeviljas med belopp skillnaden mel-ett motsvararsom per
lan vad skulle ha betalats i förhöjt studiebidrag efter skat-utsom
teavdrag och studiebidraget efter skatt.

framgår fårSom tabell 4.1. enligt förreglerna särskiltav vux-
enstudiestöd studerande inte tillhör arbetslöshetskassaen som en

bidraglägre denän är kassamedlem. Detta jag börett som anser
bidragsnivånändras. Enligt föreslagnade reglerna är densamma

bådaför innebärDet betydande bidragsförbättringgrupperna. en
jämfört med nuläget för icke kassamedlemmar.

framgårBeloppen i det tabell 4.2. Desystemet motsva-nya av
beloppen i kolumn 3 4 ioch tabell 4.1.ras av

4.2. MånadsbeloppTabell reglernya-
studiebidrag Förhöjt studiebidrag

Låg LågHög Hög
Dag-
penning 326 383 543 326 383 543
Brutto-
nivå 7172 8 426 ll 946 7 l7l 8426 11946

Bidra 6624 476 1725 7 765 8 4267 94611
Skatt 061 289l l 8061 671 996 3l 1 151
Netto 3 601 1884 5 959 5015 6 430 8 795
Lån 900l 2 242 2 836 0 0 0

Totalt 5 501 6 430 8 795 5015 6 430 8 795

I Skattetabell 30.

förhållandeEtt kritiserats i olika sammanhang är denattsom
fårinte tillhör A-kassa sämre kompensation, i falldetsom en en
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miniminivån. emellertidDet är 1991SOU 65inkomstbortfallet högre änär
förhållande, samtidigt behövsråda det Kapitel 4svårt närbot dettaatt

konstituerarförvärvsverksamhetgaranti för denrimlig att somen
för den be-förbättringtid. Enskall habidraghögre varatett en

uppstår bidragsdelenemellertidrörda att somgenomgruppen
kraftigt.förstärksnämnts

ochutbildningsbidragetnuvarandeför detbeloppetlägstaDet
dagpenningsigvuxenstudiestödet baserarsärskildadet omen

fast-Beloppet,arbetslöshetsersättningssystemet.if.n. 326 kr. som
förIöneutvecklingentillregeringen, ärställs anpassat vuxnaav
121990912100 bil. Arbets-prop.industriegentliginomarbetare

framgår studieme-tabell 4.1. ärmarknadsdepartementet. Som av
förmånad nettobeloppethögre änfördelsbeloppet personeren

med-inteför den ärellerdagpenningenhar den lägsta somsom
från hållflerasynpunkterframförtshari A-kassa. Detlem om

ilåg. arbetsförmedlingminiminivå bl.a.för Hosärdenna en
måste socialbidragsökadelgällandegjordeStockholm att enman

då socialbyrånfall hosblir deochuppehållet,klaraför ettatt
1989vuxenstudiestödetockså. särskildadetsin översynl av

efteroch skatthöjasbordebeloppetCSN det lägstaframhöll att
studiemedlen.itotalbeloppetminst lika stort somvara

utbiIdningsbidragetvuxenstudiestödet ärbeloppet ilägstaDet
rim-för täckaavpassadestudiemedlensätt attsomsamma --

utgångspunktenUtifrån detdenlevnadsomkostnader.liga vore
frågastudier det ärvilkagällde,rimligt gräns oavsett om.att en

383 blirframgår kr.dagpenningmed4.2.tabellAv att omen
studiemedlen. Jag harefter likavuxenstudiestödet skatt stort som

nivån ilägstadenförslaglägga vuxenstu-övervägt attettatt om
basbeloppetprocentandelskulle utgöradiestödet peravsamma

dettaemellertid intemånad harstudiemedlen. Jag ansett varasom
medföraberäknashöjningkostnadsskäl. En ettmöjligt bl.a.av

arbetsmarknadsutbildningenstuderande inomutflöde förökat
35 milj.kr.medstuderandeövrigaför140 milj.kr. ochmed caca

församhällskostnaderminskadevissaEventuellt kan so-antaman
cialbidrag.

studerandegruppernaAvgränsningen4.2.3 av

utgångspunkt isinförordarsamordning jag attDen tarnusom
delvisarbetsmarknadspolitikområdena utbildningspolitik ochför

Behovetvarandra.kompletterarochvarandraöverlappar enav
föregåen-detbeskrivits iinriktning haroch gemensamensamsyn

de.
enskildesbör denUtgångspunkten gränsdragningför varaen

råder enighetutbildning. Det attsituation och behov stor omav
möj-lika godautbildningsbakgrund inte harharden svagsom en

utbild-bättrehardenarbetsmarknadenligheter ensomsom
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ning. Här sammanfaller i väsentliga intentionernadelar för SOU 1991 65
utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Kapitel 4

Den förändring sker inom gymnasieskolan och vuxenut-som
årenbildningen påverkaunder de närmaste kommer sannolikt att

inriktningen arbetsmarknadsutbildningen sikt. En ökadav
ifrågasamverkan mellan kommunerna och arbetsförmedlingarna

utbildningsinsatser kan förväntas.om
Skall komma till rätta med de olägenheter finns medman som

de nuvarande skilda stödsystemen, beskrivitsoch tidigare,som
krävs klarare avgränsning de samhället önskaren av grupper som
stödja bidragmed olika storlek.av

Följande avgränsning förordas
Vuxenstudiestöd förbehållasmed förhöjt studiebidrag börett

studerande i basämnen inkl. grundläggande basfärdighetert
i grundläggande vuxenutbildning i komvux och sko-statens
lor för vuxna
studerande nivåi basämneskurser grundläggande vidk
folkhögskolor

beviljas arbetsmarknadsutbildningi personer som
är inskrivna i AMli personer som
genomgår vidgad arbetsprövning jobb-elleri personer som

sökaraktiviteter.
Vuxenstudiestöd med studiebidrag beviljas till

studerande i iämnen grundläggande vuxenutbildningt i
komvux och skolor för inte räknas tillstatens vuxna som
basämnen
studerande i gymnasial vuxenutbildning i komvux ochi sta-

skolor förtens vuxna
studerande gymnasienivåi allmänna kurser vid folkhög-k
skolor
studerande vid nivåandra utbildningar gymnasiali deän

nämnda.ovan
förståsMed basämnen svenska, engelska, matematik och sam-

hällskunskap.
Denna avgränsning innebär de studerandegrupperatt som

kommer tillhöra studiemedelssystemei äratt
studerande i högskolor och andra utbildningar högskole-i
nivå se dock förslag beträffande istuderande YTH och vis-

yrkeslärarutbildningarsa
påbyggnadsutbildningarstuderande i ik komvux byggersom

treårigt gymnasium
studerande i utbildningar vid folkhögskolor och andra läro-i
anstalter betraktas eftergymnasiala.som som

l den uppdelning här gjorts har hänsyn tagits till de för-som
ändringar planeras ske inom gymnasieskolan och vuxenutbild-som

sådananingen. Den uppnåssaknar färdigheter normalt isom som
grundskolan skall ha rätt delta i grundläggande vuxenutbild-att
ning. De nuvarande specialkurserna i gymnasieskolan kommer att



Detill komvux. 1991 65högskolan eller SOUantingenföras tillochavvecklas
påbyggnadsutbild- Kapitel 4ersättsi komvuxkursernayrkesinriktade av

nivå,gymnasialliggadeldessa kommerBlandning. att me-en
treårigt gymnasium. Debyggakommerandradan senareatt

tillföraseftergymnasiala ochbetraktasbörutbildningarna som
studiemedelssystemet.

Folkhög-särskilda problem.folkhögskolan finnsgällerdetNär
propositionenmålsättning beskrivs iskall enligt denskolan som

nåsigvinnläggasärskiltfolkbildningen attl990l9lz82 omom
studiestödetutformningdenMedmänniskor.korttidsutbildade av

förbättrasstudiestödsmöjligheternaföreslås kommer atthärsom
nuvarandefolkhögskolornassvårighet gällerdetnärEnavsevärt.

går grundsko-skiljainteregeldetkurser är, attallmänna att som
frånutgårgymnasieskolenivån. normalti ställetfrån Manlenivån

blandurvalsprövningen görsbakgrund. Närtidigareindividens
säkertintevuxenstudiestödsärskiltsöker vetstuderande mansom

nuvarandehänföras. lnivå kommerstudiernavilkentill att sys-
likastudiestödet äreftersomroll,mindrekanskespelar dettem

denkommernivå. föreslagnadetl systemet somoavsettstort nya
nivå grundsko-grundläggandeutbildning i basämnenbehöver

beståri sin helhetlenivå studiestöderbjudaskunna avettatt som
skiljakanfolkhögskolornanödvändigt utdärförärbidrag. Det att
priorite-till det högstberättigarsådan iutbildning basämnen som

rekryterartill kursernastödet, ochrade sompersoneratt man
färdigheter.motsvarandegrundskoleutbildning ellersaknar

betraktasfolkhögskolornavidFritidsledarutbildningen som
övriga börkurserskolornasdelhögskoleutbildning. En stor av

utbildningar iockså eftergymnasiala,emellertid t.ex.anses vara
utbildningar. Vil-yrkesinriktadefleramediamusik, drama, samt

nivånandraellertill denhänförasskallutbildningarka enasom
folkbildningsrådet.ålagts medi samarbeteCSNuppgiftär somen
framgå förteck-utgår från kommerdet i övrigt attJag att av

läroanstaltervilkavidstudiestödsförordningentilli bilaganing
studiemedeltillskall ha rättutbildningslinjer de studerandeoch

vuxenstudiestöd.och

Arbetsmarknadsutbildning4.2.4

föreslås kanså härstödetförbättringväsentligOm ge-somaven
nivån utbildnings-reguljärai detgrundläggandenomföras för den

fall be-i vissaförsaknasnormaltmotivväsendet kommer attatt
arbetsmarknadsutbildning ochstudier utge ut-trakta dessa som

2 stycket för-föreslår i 3 §bestämmelsenbildningsbidrag. Jag att
FAMU än-arbetsmarknadsutbildningl987406ordningen om

denfår Förbättringarnaså innebörden.dendendras gym-att
förmöjligheterÖkadenivån innebärakommer ävennasiala att

själv önskar.utbildning hanväljaenskildeden att somen
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9Enligt § FAMU kan arbetsmarknadsutbildning tillbeviljas SOU 1991 65
är arbetslösa eller löper risk bli arbetslösa. För Kapitelatt 4personer som

ocksåden har anställning kan arbetsmarknadsutbildningsom en-
ifrågaligt 10 § beviljas l utbildas till yrke därettom personen

det könet underrepresenterat, 2är saknar yrkesutbildningegna
föråldradeller har kortare eller yrkesutbildning och arbets-en

marknadsutbildningen är ägnad arbetstagaren starkareatt ge en
ställning arbetsmarknaden 3 utbildaseller till yrke inomett

vård-tillverkningsindustrin eller inom och omsorgssektorerna.
fått uppehålls- arbetstillstånd,Flyktingar, har och kan undersom

år därefter beviljas arbetsmarknadsutbildning enligt lltre trots
svårtintede är eller riskerar bli arbetslösa eller haratt att att

stadigvarande arbete den öppna marknaden.
fårNär det gäller stöd enligt 10 § enbart upphandlad utbild-

ifråga.ning komma För stöd till flyktingar enligt § finnsll ingen
sådan restriktion.

framgått förmånerSom redan jag skillnaderna i förattanser
gården beviljas arbetsmarknadsutbildning och för idensom som

utbildning bör möjligt sinha grund i skillnader iannan om ar-
betssituation ocheller utbildningsbehov. Under utredningsarbetets
gång har den tanken varit tal utbildningsbidrag i principatt

förbehålletskulle enbart arbetslösaär ellervara personer som
varslats arbetslöshet utbildningoch denaccepterarom som som
anvisas arbetsmarknadsmyndigheterna. skulle innebäraDet attav

har anställning skulle hänvisas till det för-personer som en nya,
föreslås.bättrade studiestöd del samtal förts medsom som perso-

bådeinom arbetsmarknadsverket har synpunkter för ochner
sådan Pålösning funnits. heladet emeller-äremot tageten man

tid inte positiv till begränsningar i handlingsfriheten. Däremot har
många talat för behovet förbättring stödet för denav en av

nivån.grundläggande
föreslå någral mina överväganden har jag för intestannat att

ändringar när det gäller reglerna för beviljning arbetsmark-av
frånnadsutbildning, bortsett förslaget ändring i 3 Vadovan om

jag däremot befogat är prövningen lö-attanser vara av vem som
förståelserisk bli arbetslös bör tillämpas strikt. förJag harattper

inom region kan vilja insatser i tid för för-göraatt attman en
utgår från sådanahindra arbetslöshet. Jag emellertid i fallatt man

i första hand stöd i form i företag.utbildning l det enskildager av
påtagligfallet bör enligt min mening finnas risk för arbetslös-en

förmånligahet för det studiestödet skall beviljas. för-Jagatt mest
utsätter den ökade samverkan jag med skall kom-räknaratt som

ståndtill CSNmellan och arbetsmarknadsverket skall bidrama
till enhetlig praxis i detta avseende.en

Möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning enligt l0 och ll
ifrågasättas.§§ för har jaganställning kanpersoner som en menar

En del de utbildningarna, fallupphandlade i vissa till-ärav som
gängliga för icke arbetslösa, är i identiska med utbild-stort sett
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vårdsektorn.inomexempelvisi reguljär utbildning, SOU 1991 65ning som ges
arbetsmarknadspolitis-sin grund iemellertid KapitelBestämmelserna har 4

får uppdragutanför mittdärför fallabedömningar. Detka anses
föreslå iförändringar dessa.att

också studie-jagtilläggavill jagsammanhangetl attatt anser
påverka tillström-flerabör medelstödssystemet attett avvara

ökaönskarOm statsmakternatill olika utbildningsvägar.ningen
förinombörutbildade inom vissa sektorer,antalet ramenman

ekonomisk stimu-siganvändaflexibelt studiestöd kunnaett av
förmånliga vis-vid YTH ochför studerandestudiestödetlans. Det

Påuttryck för detta.högskolanlärarutbildningar inom är ettsa
för stimulera tillnaturligtvis insatser göraskansätt ut-attsamma

nämndai dendeinom andra sektorer,bildningar t.ex. som anges
paragrafen FAMU.

föreslår utbildningsbidragetsamordning jagDen avsom nu
medförajag börvuxenstudiestödetsärskildaoch det attmenar

i studiestöds-arbetsmarknadsutbildning inordnasstudiestödet för
dåarbetsmarknadsutbildning kommertilllagen. Den antassom

statlig utbildningtilldensätt attantas annansom somsamma
På uppnårenligt denna det sättettill stöd lag.rätt en-man en

nåskallnödvändig förjaghetlighet är atttror en mermansom
både frånstudiefinansiering,samlad utbildning och settsyn

från arbetsmarknadsperspektiv.perspektiv ochallmännamer
ingående samarbeteförordathar platsJag ettatt merannan

stånd studiestödsorganisationentill mellan skolorna,skall komma
hoppas dennaarbetsmarknadsmyndigheterna. Jagoch att samver-

tillförsäkras rättkanleda till de studerandekan skall att samma
arbetsförmedling ellersig tillde vändertill stöd oavsett enenom

avsikt skallför dennastudiestödsmyndighet. förutsättningEn att
så organi-studiestödsadministrationen ärförverkligaskunna är att

in-den enskildefungera smidigt ochsamarbetet kanserad attatt
erhålla så möjligt.god servicedividen kan som

arbetsmarknadsutbild-itill deltagareUtöver dagpenning kan
samband medmerkostnader ibeviljas särskilt bidrag förning ut-

framgår utgifterna för särskilt bi-avsnitt 2.6bildningen. Av att
milj.kr., eller 10198990 uppgick till 331underdrag procentca

bidrag börför utbildningsbidrag. Särskilttotala utgifternadeav
arbetsmarknadsutbild-ihittills lämnas enbart till deltagaresom

ning.
börförmycket talarDet enligt min meningär att mansom

särskildemellertid ibör görasreglerna. Dettagöra översyn aven
fråga detaljregler och denmängdordning. Det nämligenär om en

administrativa hanteringen dessa.av
införs i studiestödsla-arbetsmarknadsutbildningOm stödet för

så för del-finns förutsättningen dejag förordar, att somgen, som
sådan tillgång CSN-kortet. Där-till det s.k.i utbildning kantar

198990minska. Underkostnaderna för kunnamed bör resor
milj.kr. Om180uppgick utgifterna för till attantarmanresor
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100 milj.kr. tåg,görs med flyg och andra allmän- SOUavser 1991resor som 65
kommunikationer, bör kostnaden kunna halveras.na Kapitel 4

4.2.5 Deltidsstudier

Det främstär inom komvux och givetvis i studieförbundens cir-
kelverksamhet deltidsstudier är vanliga. Vid folkhögskolor ärsom
deltidsstudier sällan förekommande. Studiemedel och särskilt vux-
enstudiestöd kan beviljas till deltidsstuderande under förutsätt-en
ning studierna omfattar minst halvtid. Utbildningsbidragatt kan
också till deltidsomfattning.avpassas

långaJag ocksåstudiestödet för studier i fortsättninenattanser
måste kombineras med krav viss minsta omfattning. Detett en
är lämpligt bibehålls.kravet minst halvtidatt

En nackdel med dagens regler, främst inverkar studiersom
i komvux, utgåär stödet endast kan för heltids- eller halvtids-att
studier. Den har studieprogram omfattar 34 tidt.ex. ettsom som
får halvt studiestöd. fleral forskningsrapporterett har framförts
behovet flexiblare regler.av

Studieomfattningen i komvux uttrycks i antal studiestöds-ett
poäng. För heltidsstudiestöd krävs studieprogram minst 20ett

månadpoäng för deltid månad.minst 10 poäng Hosper per-
pågårCSN översyn reglerna.nu en av

Studierna i komvux kommer kunna läggas det sättatt upp
bäst önskemålden enskildes och förutsättningar. Av-som passar

sikten är individuell studieplan skall göras för varjeatt en person.
Det skall möjligt kombinera ämnent.ex. gundläggandeattvara
nivå med nivå.ämnen gymnasial Studierna skall inte behöva
bli omfattande vadän den studerande sig ha behovmer anser av.

Studiestödssystemet såbör utformas det inte hindrar dennaatt
utveckling. De nuvarande reglerna har den effekten den stude-att
rande ofta lägger till ämnen, han eller hon egentligen intesom
behöver, för till heltidsstudiestöd. förhållanderätt Dettaatt bör

ändras.nu
Man tvåkan här tänka sig olika lösningar Med flexibladet

CSN förfogar över bör det möjligtsystem heltsom attvara avpas-
studiestödet till den studieomfattning den studerande be-sa som

ocksåstämmer sig för. Det är möjligt hänsyn till bidrags-att ta
Ett exempel visar dettagrupp.

En studerande studietermin månaderfyraär och halvvars en
har studieprogram omfattar 60 poäng, nämligenett som etapp
l matematik 20 och fysikpoäng 16 poäng 2samt etapp sven-

24ska poäng. Kravet poäng för heltidsstudier under fyra och
månaderhalv 90är dåpoäng. Studiestödet kan beräknasen

följande grunder
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Bidragsfaktor 1991 65Poäng SOUAndel
Kapitel 4

100 %2090Matematik
%16190 65Fysik
%2490 65Svenska

6090lån falli detta procentutgörinkl.beloppettotala avDet
utgåendedet77blirBidragsandelen procentheltidsstöd. avcaett

beloppet.
studiestöd börstudieomfattningentill avpassatdetta sättEtt

lån.ochbidragutflödeminskattillbidra ett av
deltidsnivåer,två näm-införalternativet ärandraDet att man

sådant har34 tid. lminst systemhalvtid och ett manminstligen
sägakanDäremotfinns attnackdelarde mandelvis kvar nu.som

några poängså läserdenrättvisare sätt merblir attdet som
förhållande tilldeltidsnivå iinteförkrävsvadän gynnasensom

heltidsstöd,änaldrig kanheltidsstuderande, oav-mersomen
Även måste emeller-alternativdettaiöverpoäng.antalet mansett

prioriteringsgrad.bidragsfaktorwefterinväga;id kunna
alternativet.förstnämndaföreslår enligt dettillämpningJag en

i SvuxBarntillägget4.2.6

Bak-ibarntillägg svux-systemet.särskiltinfördes1984julil ett
totalabarntillägg. Defannsstudiemedlenidet ettgrunden attvar

uppgå tillbarntilläggmed etttillsammanskundestudiemedlen
förstödethöjningdennaGenomsvux-stödet.änbelopp avhögre
tillkortutbildaderekryteringenökavillefamiljeförsörjare avman

studier.
för detSkälen1989.avskaffadesstudiemedleniBarntillägget

nivå jämför-innebartotalbeloppet,höjningenbl.a. ensomavvar
Dess-med.sigrörahademånga förvärvsarbetandevad attmedlig

kraftigt,förbättratsbarnfamiljernatillstödsamhälletshadeutom
därut-Attbostadsbidrag.ochbarnbidragförbättradebl.a. genom

förmånerfamiljepolitiskaha kvarstudiestödetsinomöver ram
ansågs felaktigt.principiellt

vuxenstudiestödet,särskilda1989 deti sin översynCSN har av
barntill-föreslagitFinvux-utredningen, atttillöverlämnatsvilken

för bort-anförtsdeavskaffas. argumentMan attlägget somanser
går för-intedetstudiemedlen gör, attitillägget atttagandet av

i sinredovisarCSNvuxenstudiestödet.inomexistensdesssvara
ifrå-kunde kommastuderandealla72 procent somattrapport av

erhållit till-198889 hadeA-kassemedlemmarbarntilläggförga
milj.kr.124,6betalatsTotalt hadeIägget. ut

må-uppgår 900 kr.tillf.n.ochbidragBarntillägget är perett
utbildningsbidrags-iintefinnsNågon motsvarighetnad och barn.

tillnivå vissa gränserinomrelaterasVuxenstudiestödetssystemet.
det knappastsådant finnslinkomsten. systemtidigare ettden

förloradkompensation utöverinnebärtillägg ar-förskäl ett som
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särskildabarntillägget i detdärför 1991SOU 65betsförtjänst. Jag att vux-anser
enstudiestödet avvecklas. Kapitel 4bör

arbetslösa Svuxavuxenstudiestöd för4.2.7 Särskilt

1984 ochinfördesvuxenstudiestödet för arbetslösasärskildaDet
arbetsmarknadspolitiskatill dekomplementhar fungerat ettsom

uppgår till milj.kr.199192 75underinsatserna. Resurserna
två 1985 okto-januari ochtill regeringenCSN ihar rapporter

sig dehar bl.a. visatutfallet stödet. Det1989 beskrivitber attav
fått dengenomsnittligt änär sett gruppyngresvuxapersoner som

någrafår antalvuxenstudiestöd, eftersom kravvanligtsom
Något före-år bland sökandefinns. urvalförvärvsarbete intei

den ordning de kommerAnsökningarna behandlas iinte.kommer
in.

vuxenstudiestödetvanliga ärbeviljas detBland dem som
många urvalsprövningen harCSN.arbetslösa, lganska uppger

sökandemöjligheter andralikaden arbetslösär attstora somsom
framhåller vuxenstudiestö-vanligadetstöd. Nämnden ävenatt

åt-arbetsmarknadspolitiskaminskat trycketdet det sättet
föreslår avskaffas. Om det undergärder. Nämnden att ensvuxa

lågkonjunktur särskilda förinbehöver sättas vuxenut-resurser
vanligaöka för detbildning det bättreär att vuxen-resurserna

studiestödet.
föreslås vuxenstudiestödetförkonstruktionMed den som nu

kom-individens synpunktstödformen.bortfaller behovet Urav
Inriktningenfinnas kvar.möjligheter tidigare attsamma sommer

tillförsta hand hänvisasdock arbetslös ibör att personvara en
diskussion situation.arbetsförmedlingen för sinom

vissa4.2.8 högskoleutbildning YTH ochYrkesteknisk
lärarutbildningar

behålla särskiltförMan kan konstatera argumenten attatt vuxen-
till-stödetför princip desamma närstudiestöd YTH iär nu som

2.5.redovisning i avsnittkom se
YTH-studerande harinvändningar prioriteringen demot av

från vuxenutbildningsnämn-delemellertid förekommit, bl.a. en
mångaså grundskole- ochstuderandeder, tankemed att

gymnasieskolenivå hänvisasbeviljas vuxenstudiestödinte kan utan
också under dehävdutstill studiemedelssystemet. Det har att man

målgruppenår funnits redan har rekryterat15 utbildningensom
lång tids yrkesverksamhet.med tidigare utbildning ochkort

anordnades iutbildningenskulleEn tänkbar lösning attvara
medöverläggningar förtsform 1 deuppdragsutbildning. somav

UHÄ fråga uppfatt-tagitsför Derasföreträdare har denna upp.
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då yrkesverksammaemellertid det finns risk för dening är SOU 1991 65attatt
nå, små utanför.vill anställda i företag, ställshelst Kapitel 4t.ex.som man

förmånligafår helt klart detEnligt min mening det attanses
för rekryteringen till YTH. Det ärstödet haft betydelsestor up-

så stimunlansi flertalet fall varit denpenbarligen stödetatt som
nåttsmålgruppen visartill studier har tagits.gjort Attatt steget

också gjorda utvärderingarna.de
vid YTHde studerandehar kommit till den slutsatsenJag att

förmåner.behållaockså Genomnuvarandefortsättningeni bör
föreslås grundskole-förbättring för de studerandeden som

gymnasieskolenivån kritikenbortfaller ioch attstort sett mot
framför basutbildning.högskolestudier prioriteras

för till YTH-stude-principer ligger till grund stödetDe som
förändring stödet tillmotiverabör dessutom kunnarande aven

yrkeslärarurbildningar.studerande vid vissa
särskildantagning till yrkeslärarlinjerna krävs nämntsFör som

område.form yrkeslivserfarenhet inom berört Förbehörighet i av
hantverkslärar-industri- ochantagning till folkhögskollärarlinjen,

speciallärarlinjen gäl-linjen, handels- och kontorslärarlinjen sam
år. för medminimikrav 4-5 Undantagler görsett personer

grupp A till folkhögskollärar-akademisk rekryterasexamen som
något yrkesverksamhet inte ställs. Förlinjen, för vilka krav an-

två årsvårdlärarlinjen yrkeserfarenhet.kravet minsttagning till är
genomgång för antagning till flera andravisat detEn har att

mångaarbetslivserfarenhet.utbildningar ställs krav För t.ex.
tvåpåbyggnadsutbildningar vårdsektorn tillhalvtinom krävs ett

års folk-vissa yrkesinriktade kurser vidarbete. För antagning till
områdefinns yrkeserfarenhet inom dethögskolorna krav som

fritidsledarutbild-utbildningen Som exempel kan nämnasavser.
vissa högskolornasdramapedagogutbildningen. Förningen och av

fristående inriktning gäller liknande krav.kurser speciellmed
också utbildningar vid sjöbefälsskolorna.kan vissaNämnas

utbildnings-Genom överföringen 1990 bestämmelserna omav
första till närmandearvode till studiestödslagen togs steget ett

detta stöd och övriga reguljära studiestöd. Detta börmellan nu
fullföljas med slutlig samordning.en

förmånligt studiestöd för hög-Motivet för erbjudaatt ett mer
särskilda be-min mening det ställsskolestudier bör enligt attvara

fyraminsthörighetskrav i form yrkesverksamhet heltid omav
så-områdeår Enligtinom utbildningen hänför sig till.det ensom

princip vid folkhögskollärarlinjen, indu-dan skulle de studerande
kontorslärarlinjen ochstri- och hantverkslârarlinjen, handels- och

vidvuxenstudiestöd. studerandespeciallärarlinjen till Derätt
vårdlärarlinjen till studiemedel.i fortsättningen ha rättbör

ifrågaförändringar stödetsFörslaget innebär följande stor-om
lek.

170



månadBelopp per SOU 1991 65
Nuvarande regler Kapitel 4
Bidrag 363brutto 10

2skatt 534
Bidrag 8297netto

Förslag

nivåLägsta
662Bidrag brutto 4
992skatt

Bidrag 3 670netto
Lån 990l

500Belopp totalt 5

nivåHögsta
Bidrag brutto 7 765

806skatt l
Bidrag 9595netto
Lån 2 836

8 795Belopp totalt

beloppsnivån kommer iMan bör kunna den högstaanta att
fråga i de flesta fallen. totalt disponibla stödet blir i des-allra Det

lånedelenfall inklusive reglerhögre nuvarande medger.än vadsa
förslag givetvis med utbild-Det lagts sammanhänger desom

angåendeningspolitiska bedömningar rekryteringsbeho-görssom
målentill vissa utbildningar. tidigare avsnitt förI harett stu-vet

diestödet behandlats. fört framJag har där den tanken studie-att
skall flera medel användas förstödet kanett attses som av som

nå målen.utbildningspolitiska arbetsmarknadspolitiskade och

4.2.9 Utnyttjande lediga platser i upphandladav
arbetsmarknadsutbildning

Studiehjälp, studiemedel särskilt vuxenstudiestöd kan beviljasoch
för utbildning ställdär statlig, statsunderstödd eller undersom

alltsåstatlig tillsyn. Inget hinder finns för bevilja de nämndaatt
stöden till deltagare i de upphandladelänsarbetsnåpmndernaav

också§ möjlighet. Enligtkurserna. l 15 FAMU dennanämns
från någrauppgift CSN det förekommit i fall ordinariehar att

studiestöd har beviljats för förutseAMU-kurser. Man kan en
ökad mellan i framtiden. Detsamverkan AMU och kommunerna

då sådannaturligt studiestödet utveckling.tillär att anpassas en
står förDet är önskvärt upphandlad utbildning alltid öppenatt

såandra arbetslösajämställda, det finns ledigaän snartpersoner
för förutsätterplatser. Inom den breda samverkan jagramen son1

utbildningsanord-kommer etableras mellan arbetsförmedling,att
och studiestödsmyndighet informationsutbytetbör kunna ut-nare

så, tillgång sådanavecklas det blir möjligt till lediga plat-att att
vid sidan skolornas ordinarie till studiestödutbud. Rättenser av

skall givetvis reguljär utbildning.densamma ivara som
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vid studierTimersättning stödet korta4.3 1991SOU 65-
Kapitel 4

Samordning4.3.1

timbaserade studiestödenredovisats nuvarandeSom redan är de
svenskundervis-deltagare itimersättning kan beviljas tillsom

grundutbildning försfi, iför invandrare till deltagarening
vuxenutbildning förigrundvux och till deltagare psy-vuxna

särvuxutvecklingsstördakiskt samt
studie-i vissakorttidsstudicstöd kan beviljas till deltagaresom

kurser vid folk-kortavissa ämneskurser i komvux ochcirklar,
högskolor.

åt, uppbyggnadeni ärdetaljer skiljer sig stödenl stort settmen
den stude-för varje timmeStöd kan betalasdensamma. ut som

får inkomstbortfall. Beloppetundervisningendeltar i ochrande
båda ti-199192 i Det65timme är detsamma kr. systemen.per

beloppet tim-13-kronan,stimulansbidraget, den s.k.digare per-
ju-bort den 1inte förlorade arbetsinkomstför den togsme som -

1991 deltagare ijuli föri sfi och den1990 för deltagare l
grundvux.

ingå i dengrundvuxkommer nuvarandeSom redan nämnts att
läsåretvuxenutbildningen i komvux fr.o.m.grundläggandenya

deltid ochbedrivas heltid eller199293. Studierna skall kunna
med ikombinera sfi-studier ämnenskall möjligtdet attvara

komvux.
bådaföreslår timersättning och kort-studiestödendeJag att

för studier benämnsstöd kortatidsstudiestöd ersätts med ett som
språkligttimersättning lättare äntimersâttning. årBegreppet rent

frågaockså vad det näm-korttidsstudiestöd, och det ärsäger om,
ersättning timme.ligen peren

bearbetningochinnebär sammanförandeFörslaget ett en av
förord-1973349 ochi kap. studiestödslagenbestämmelserna 5

vuxenutbildningar.1986395 vid vissatimersättningningen om

inkomstbortfall4.3.2 Arbetstagare -

tillkorttidsstudiestöd beviljasEnligt nuvarande bestämmelser kan
betalas till denTimersättning kanden är arbetstagare. ut somsom

från kon-arbetslöshetskassa ellerersättningförlorar arbetsinkomst,
alltså fråga fal-finns i detarbetsmarknadsstöd. Dettant senareom

något arbetstagarestuderande skalllet inte krav denatt vara
såfå förlusttimersâttning. CSN tolkat detför har attatt av ar-

uppstå förvärvsarbetande änför andrabetsinkomst kan även ar-
sådant inkomst-utsträckninghantverkare. vilkenbetstagare lt.ex.
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någon kanuppgift Man 1991 65CSN inte SOUförekommer harbortfall om.
frånutgå undantagsfall.sig Kapiteldet 4emellertid röratt om

föreslår medför ökade kravjagförändring stödetDen somav
anledning-denverifieras. Avskall kunnainkomstbortfalletatt

regler-konkretiseringmednödvändigtjag det avenvaraen anser
na.

föreslår till ärdentimersättning skall kunnaJag utges somatt
förlorar ersätt-ellerarbetsinkomstförlorararbetstagare och som

arbetsmarknadsstöd.från eller kontantarbetslöshetskassaning
gång möjligheternajag övervägtharutredningsarbetetsUnder

också icke Det ärtill arbetstagare.beviljaskunnastödet skulleatt
fårsamhälletkortutbildade iallaför sig angelägeti och att sam-

påvisa för-Svårigheterna emellertid kunnaärmöjligheter. attma
Föri de fall härstudiergrundinkomstlust avses.somavav
in-för utgöraersättarekostnaderlantbrukare kan t.ex. enen

intresseradknappastdäremotkomstbortfall. hantverkare ärEn av
också till A-kas-knytningövervägtJag haranlita ersättare. enen

måste emellertidinkomst. Jagsjukpenninggrundandetillellersa
hållbargår gränsdragning mel-göradet intekonstatera attatt en

sådana situatio-Stimulansbidrag iinkomstbortfall ochfaktisktlan
ner.

folkhög-vidi basämneskurserför deltagandelnternatbidraget
beviljaskunnabidrag börbehandlas Dettaskola som nusenare.

både arbetstagare.och icketill arbetstagare

nivå4.3.3 Stödets

innehållet studiestödetimaterielladetnaturligtkanDet attvara
utifrån enahanda principerstudier bestämsför och kortarelängre

denskulle innebäraomfattning. Detstudiernas att somoavsett
någranågra stödskulleeller dagartimmarstuderar under ett

heltidsstu-andeldagarnastimmarnas eller ettmotsvarar avsom
sådan funnit, denordningdiestöd. Jag har övervägt attmenen

följande skäl.möjlig genomföra bl.a.inte är att av
föreslås vissa stude-studierför längrestödetförsta lFör det

dagpen-l00erhålla bidragrande procentmotsvararett avsom
stödetstuderande kommerandraarbetslöshetskassa. Förning i att

tim-studier beräknatinnehålla lånedel. förstöd kortaEtt peren
innehålla lånedel.rimligen intekan enme

föregående förläggerbeskrivits i detSomdet andraFör en
till fri-stimuleratill fritiden. Attstudierde sinadelstor vuxnaav

det ärsamhällsintresse. Menstarkttidsstudier givetvisär ett sam-
också fortsättning-imöjligheter finnssärskildatidigt angeläget att

någrafrån timmarunderarbetetledigtkortutbildadeför att taen
skiljanågra basämnesutbildning. Föridagar för deltaeller attatt

måste studiestödetsådana från kortafritidsstudier detstudier re-



framgårlateras till timmar med inkomstbortfall. Som avsnitt SOU 1991 65av
4.2 förär stödet längre studier kopplat till studiernas omfattning. Kapitel 4

För det tredje Syftet med det stödetkorta är särskilt stimu-att
lera kortutbildade det första till studier. den redo-Avatt ta steget

föregående framgårgörelse lämnats i det bl.a. CSN ochattsom
lågtde fackliga organisationerna beloppet för föräratt attanser

stimulera till utbildning. Särskilt gäller skiftarbetare.detta Mot
den bakgrunden är det angeläget de ekonomiska hindrenatt nu

sådanaundanröjs. Det är enligt min mening motiverat vidatt stu-
dier inkomstbortfalletersätta fullt ut.

199192För är beloppet 65 kr. för varje timme inkomst-som
uppståttbortfall har studierna.grund Schabloniseringen in-av

nebär vissa deltagare blir överkompenserade, beloppetmedanatt
för andra inte alls täcker inkomstförlusten.

Det främstär alternativ till förbättringar har varit ak-tre som
tuella, nämligen

a höjning det schabloniserade beloppet, till den ni-t.ex.en av
vå högsta dagpenning i arbetslöshetskassamotsvarassom av
A-kassa, vilket f.n. skulle bli 68 kr. timmeper

b differentiering efter inkomst relaterat till dagpenning ien
miniminivåA-kassa, med i särskildadetmen en som vux-

enstudiestödet
c differentiering efter faktiskt inkomstbortfall.en

någon förhållandeAlternativ a innebär knappast förbättring i
till det nuvarande Den har inkomst under-systemet. som en som

får någotstiger beloppet timme överkompensationstörreper en
tidigare,än medan den inkomsthar över beloppetsom en per

timme fortfarande förlorar delta i utbildning. fördelEnatt en
med alternativ a administrativär En schabloniseradart.av er-
sättning givetvisår det enklaste betalasättet att ut pengarna.

De administrativa konsekvenserna är särskilt viktiga hän-att ta
till när det gäller stöd timme, eftersom flestadet i deettsyn per

fråga småfall är jämförelsevishantera belopp. Alternativetattom
b med anknytningen till inkomst enligt dagpenning i A-kassa in-

frånnebär omständligt förfarande med intyg kassorna. Dennaett
automatiseras,rutin inkomstuppgifterför är är våg delvisatt

kommer knappast kunna fungera tillfredsställande, efter-attmen
ändringar i registren bara sker uppgifternär meddelas.som nya

alltsåDet tveksamtär bör införa personalkrävandeom man en
frågarutin det här ärsom om.

på.Det tredje alternativet intressantär närmare Inomatt se ra-
för försöksverksamhet har vuxenutbildningsnämnden i Norr-men

bottens län betalat stöd motsvarande inkomstbortfall till delta-ut
dåi ABF-skolan. Man har relaterat beloppet till sjukpen-gare

ninggrundande inkomst SGI. SGI-knytningen delvis olämpligär
pågåreftersom den beräknad inkomst. Dessutom diskussio-avser

förändring SGI-systemet. formEn för-ner om en av annan av
pågåttsöksverksamhet har i Västernorrlands län. Praktiskt har

174



in-intyggått så med 1991 65sänt SOUkursdeltagarentillväga ett omattman
rekvisitionfrån medsambandarbetsgivaren i Kapitel 4komstbortfall av
fåttsamtidigt kont-förfarande harMed detta enmanpengarna.

förelegat.faktisktroll inkomstbortfallattav
intekortutbildade regelvisatFlera undersökningar har att som

avstå någonförhållanden delsådana de kanhar ekonomiska att
redovi-tidigareDärför har,studera.sin inkomst för att somav

fall arbetsgivaremånga i vissaorganisationer ochfackligasats,
studiestödetskillnaden mellanförkursdeltagarnakompenserat

istimulera desyftefylla sittstödetoch förlorad lön. Skall ut-att
alltsåmåste idetbehövandebildningshänseende mest grupperna

arbetsför-förloradnärvarandeför ersättautsträckningstörre än
tjänst.

beloppföreslår alltså medtimersättning betalasJag ettutatt
in-motsvarandearbetsinkomst ellerförlustdenmotsvarar avsom

uppstår studierna.grundkomst avsom

timersättningrätt till4.3.4 Studier gersom

följandebeviljas förkorttidsstudiestödet kannuvarandeDet ut-
bildningar

samhällsin-matematik ochengelska,studiecirkel i svenska,-
gymnasieskolenivågrundskolenivå ochriktade ämnen

frågor i arbetstagar-för medlemmari fackligastudiecirkel-
organisationer

hemspråkstudiecirkel i- -
färdigheter m.fl.handikappadesför utvecklastudiecirkel att-

cirklar för handikappade
arbetslivsorienterandestudiecirkel i ämnen-

studiecirkel för korttidsutbildadeannan-
orienteringskurs i komvux-

grundskolenivå i komvuxkurser-
gymnasieskolenivå årskurs i2 i komvuxkurser t.o.m.-

samhällskunskapmatematik ochsvenska, engelska,
yrkesinriktade kurser i komvux-

hobbykurser.folkhögskola s.k.ikorta kurser utom rena-
till deltaga-nämntsnuvarande timersättningen lämnasDen som

knu-till timersättningen ärochi sfi, grundvux Rättensärvux.re
utbildningen.till deltagande iten

skall till-korttidsstudiestödEnligt nuvarande regler för om-
sökande stödentill för allagängliga inte räcker styrasresurser -

utbildning och stöd.behovtill harde arbetstagare störst avsom
variti praktikenurvalsregleravsnitt 2.7 dessaSom beskrivits i har

svåra utgjort huvudde-stöd harbeviljadetillämpa. Kollektivtatt
len utbetalningarna.av

utformning detstudier, och denSyftet stödet för kortaremed
föreslås få, klararenödvändigtenligt min meningdetgör att styra
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resursanvändningen till de i utbildningshänseende allra sämst SOU 1991 65
19909182propositionen folkbildningenställda l Kapitel 4grupperna. om

beskrivs villkoren för statliga bidrag till studie-de grundläggande
framhållsSärskiltförbundens folkhögskolornas verksamhet.och

vänder sig till har och brist-vikten kortatt somav man personer
199091185fällig utbildning. propositionen Växa med kunska-l

per kommunernas för rekryteringen kort-poängteras avansvar
mål nås.utbildade. Studiestödet bör medverka till dessa kanatt

prioritering cirklar till tim-En de och kurser kan rättav som ge
ersättning därför bör enligt min meningbör göras. Dessa vara

i första hand
matematikstudiecirkel i svenska engelska, och allmän sam--

grundskolenivåhällskunskap motsvarande
samhällskunskapsvenska,basämnen engelska, matematik,-

ingårvarii grundläggande vuxenutbildning i komvux,
nuvarande grundvuxgrundläggande basfärdigheter

fördjupningskurs vid folkhögskola, i komvux eller statens-
grundskolenivå, före-skolor för i basämnen somvuxna

gåtts studier ideltagande i studiecirkel eller motsvarandeav
komvux

för handikappades färdigheterstudiecirkel utvecklaatt-
vid folkhögskola, skolor för eller kom-kurser statens vuxna-

för handikappades färdigheterutveckling avvux
sfi-
särvux,-

andrai hand
studiecirkel gymnasiali svenska, engelska och matematik-
nivå

svenska, matematikbasämnen engelska, och samhällskun--
årskursskap motsvarande l-2 i gymnasial vuxenutbildning

i komvux
fördjupningskurs vid folkhögskola, vidi komvux eller sta--

nivå föregåttsskolor för gymnasialtens vuxna som av
deltagande i studiecirkel eller motsvarande studier i basäm-

nivå.gymnasialnen
förstaJag alla de utbildningar här prioriterats iattanser som

bör Genom kombinationen studie-hand rätt till timersättning.ge
cirkel eller motsvarande studier fördjupningskurs vid folk-och

sådanhögskola eller i komvux kan verksamhet ABF-t.ex.som
skolan bedriver, vilken främjas. mingoda resultat, Enligtgett me-
ning bör i principde deltar dessa studier i garanteradesom vara

timersättning gäller för grundvuxsättatt samma som nu
återkommer fråga.och sfi. Jag till dennasenare

två frågorNär det gäller studiecirklar i basämnen är det som
svårigheter,kan innebära nämligen uppdelningen grundskole

gymnasieskolenivårespektive avgränsningen samhällsin-samt av
frågor förriktade har diskuterats med företrädareämnen. Dessa

bl.a. folkbildningsförbundet och skolöverstyrelsen. börDet vara
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engels-nivåuppdelning svenska, 65gäller SOU 1991detnärmöjligt göraatt en
ifråga är detsamhällsinriktade ämnen Kapitel 4och matematik. Menka om

skallsvårigheter undervisningenavgörasannolikt an-attstora om
svårighetnivån. detnärEnandraellerligga den annanses ena

allapraktisktkan omspännadecirklar tagetgäller dessa är att
ingår ochfamiljerättsamhällsfrågor. juridikl t.ex. var-gruppen

avtalsfrågoringår anställ-ocharbetslivdagsjuridik, i t.ex.gruppen
ingår studiersamhällsekonominingsvillkor, i t.ex. omgruppen

från skolöver-uppgiftEnligtideologier.politiskafolkrörelser och
delta-samhällsinriktade ämnenicirklarnastyrelsen domineras av

partier.politiskaorganisationer ocholikarekryteras avgare som
får möj-kortutbildadebetydelsenaturligtvisDet är attstorav

fungerar.samhällethurkunskapersig ökadelighet skaffaatt om
timersättninginnebäremellertid görasprecisering börEn attsom

harUtbildningensamhällskunskap.allmänför cirkel ikan utges
Cir-innehåll samhällskunskap i komvux.då ungefär somsamma

grundskolenivå. utbildning-därl komvux,liggabörkeln anses
uppstårnivåindelad, problem.inte dessaären

nivå prioritets-ihar placeratsgymnasialCirklar kurseroch
nämligenkantvå timersättning. Dettillrättdet gällernårgrupp

halvtidmindre tid änläserologiskt den gym-att somsynas
för-erhålla mycketproportionelltnivånasial skall kunna settett

beviljasochminst halvtidmånligare studerarstöd än den som
be-för inteMånga emellertid höjtsharvuxenstudiestöd. röster att

Ävengrundskolenivån. jagenbarttilltimersättningengränsa anser
ingågymnasieskolenivå utbildningari debörbasämnenatt

då möjligt förblirtill timersättning. Detrått personersom ger
till ökadeväggrundskoleutbildning prövatidigaremed att en

studier.till fortsattai sin ledakankunskaper, tursom
nämnda ochredandevid folkhögskolor, utöverKorta kurser
inte börkorttidsstudiestöd, jagtillkan rätt geansernu gesom

yrkesinrikta-jaghellerfortsättningen. Intetill stöd irätt attanser
påbyggnadsutbildningen skallden blivandei komvuxde kurser

lämnamöjligtdetbörtimersättning. Däremottill atträtt varage
folkhögskolor,viddeltid i basämnenstudierförtimersättning

denivåbestämmas läggasochsådana kankurser attuppom
några timmar i veckan.omfattar

§ studiestöds-§ och 6 kap. lkap. lbestämmelserna i 5Enligt
folk-medtillsammansCSNankommer detförordningen att

tillberättigabildningsrådet skallutbildningarvilkaavgöra som
eftersomviktig,jagprövningDennastudiestöd. ytterstvaraanser

till detimersättningförförbetydelseden har styrsatt resurserna
ocksåämnesområdena. viktigtDet ärprioriterade ochgrupperna

så kan görautvärderas,de reglernaeffekterna att manatt av nya
så erfordras.korrigeringar senare om

korttidsstudie-tillhittills rättfackliga hari ämnenStudier gett
före-fortsättningen. JagSå fallet imitt intemed förslagblirstöd.
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slår i avsnitt 4.4.2 särskilda skall föravsättas dennaatt sou 1991; 05resurser
utbildning. Kapitel 4

4.3.5 Utbildningsbakgrund

någraEnklast givetvis det inte behövdes tidi-reglervore om om
utbildningsbakgrund. Man skulle kunna förutsättagare t.ex. att

studieförbundenskolorna till kurserna inte rekryterade personer
redan har motsvarande kunskaper. Men det är knappast tro-som

så.ligt det fungerar nivåOm studier i basämnen gymnasialatt
förenadeär tillmed rätt ersättning för inkomstbortfall, dekan

tänkas rekrytera med jämförelsevis tidigarehög utbild-personer
sådanning. Eftersom utveckling skulle strida syftet medmoten

måste någonstödet, gårform kontroll göras stödet till kort-attav
utbildade.

föreslåsTimersättning kunna beviljas till den tidigare ut-vars
2-årigbildning är högst gymnasieutbildning motsvarande. Un-

dantag bör gälla för deltagare i sfi cirklar och kurser församt
handikappade, där tidigare utbildningsbakgrund bör bety-sakna
delse.

nivåerna4.3.6 Fördelning medel mellanav

Som nämnts jag alla deltar i cirklarkurserattanser som
grundskolenivå bör i princip till timersätt-garanterade rättvara

alltsåning. Resurserna bör i första hand föravsättas den gruppen.
Återstående medel kan sedan beviljas till studerande i gymnasiala
cirklarkurser. De nuvarande urvalsreglerna bör emellertid upp-
höra.

någraErfarenheten visar det inte är större möjligheter iatt att
kortutbildade detavgöra är för denangelägeten grupp om mer

eller föreslårandra individen basutbildning. Därför jagattena
medlen för gymnasiala studier fördelas sökande i den 0rd-att

ning de anmäler sitt intresse. formellaDen rätten till stöd bör alla
årsmed 2högst tidigare så-gymnasial utbildning ha. Genom en

dan uppläggning bör kunna pröva möjligheterna avvecklaattman
det förfarandetnuvarande med fördelning län.av resurserna
Men det förutsätter givetvis CSN kan följa utvecklingenatt av

året.medelsutflödet under

Äldersregler4.3.7

Några åldersregler finns inte för det nuvarande korttidsstudiestö-
det eller för timersättningen. Det betyder den 20år underatt som
år erhållaoch förlorar arbetsinkomst kan stöd. 13-För den s.k.
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undergällde tidigare beloppetkronan i timersättningen SOU 1991 65att en
månad studiehjäl-studiebidraget ilikakunde högst Kapitel 4stortvara som
pen.

erbjudaskyldighetharEnligt den skollagen kommunen attnya
år utbildning.20 gymnasial Un-i underprincip alla ungdomar en

ingår idelför invandrarungdomardervisning i svenska ensom
förutsätts Den ärutbildningen, vilken studiehjälp lämnas.för som

år vuxenutbildningen.20 hänvisas tilloch däröver
föreslås beviljas fr.0.m. andra kalender-kunnaTimersättning

år dåårhalvåret då detfyller 20 och längstarbetstagaren t.o.m.
år.64arbetstagaren fyller

4.3.8 Tidsgräns

förbeviljaskorttidsstudiestödEnligt nuvarande reglerna kande
budgetår. föreslår ändringingen240 timmar under Jaghögst ett

enligtstudierdenbestämmelse. inomdenna t.ex.ramen rymsav
där cirkelstudier kom-vid ABF-skolan,den modell använtssom

två vid folkhögskola eller kom-med eller veckokurserbineras en
VUX.

hardet syfte stödetjag det bakgrundDäremot att mot avanser
förtotala antalet timmarför detrimligt sätta övre gränsär att en

föreslår studerandetillvilka kan stöd. Jag att sammaen person
och underbeviljas för 480 timmartimersättning kunna högstskall

budgetår för 240 timmar.högstett

Restid4.3.9

ocksåkorttidsstudiestöd betalasnuvarandeEnligt regler kan ut
finnsinkomstbortfall. bestämmelsemedför Dennaför restid som

framkommerför timersättningen. bl.a. RRVsinte l attrapport
utbildningen.invandrarna delta iär hinder fördetta attett

föreslår inkomst-restid skall till stöd,därför rättJag att omge
uppstår.bortfall

för längre studierAvgränsning stödet43.10 mot

beloppsnivån klarnödvändigt göragör detEn höjning att enav
för läng-vuxenstudiestödettimersättning ochmellanavgränsning

uppstår ingacirkelstudier normaltdet gällerstudier. När pro-re
några i veckan. Det är när-sig timmarblem eftersom det rör om

fog för sig.reglering harför heltidkorta kursermast som en
omfattarbeviljas för studierSärskilt vuxenstudiestöd kan som

någraför kurserKorttidsstudiestödetminst 15 dagar. är avsett om
tvåveckors-två veckor. Normaltdagar eller högst motsvaras en
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uppstå.inkomstbortfalltio för vilka kanarbetsdagar,kurs SOU 1991 65av
för tio dagar enligtJämförs beloppet i korttidsstudiestöd Kapitel 4nuvaran-

må-förvuxenstudiestöd halvregler med beloppet i särskiltde en
förmånligt.korttidsstudiestödetnad finner ärattman, mer

studiestöditabell 4.3 finns jämförelse mellan beloppenl en
förhållandemånad inkomstbortfall olikatill i lö-för halv i treen

nelägen efter A-kassa.

vuxenstudiestödstödJämförelse4.3 timbaserat ochTabell

Belopp före skatt
Dagpenning A-kassa

326 450 543

stödTimbaserat

A-kasseanknutct 4
543326 450dag- 6841 56timme- två 430dagar 3 260 4 500 510veckor-

Schablonbelopp 199192
65timme 65 65- 520S20520d- 200 5 200l0 dagar 200 55veckortv-

inkomstbortfallVerkligt
63 75timme 45- 500 603362dag- 000 6 030dagar 3 620 510veckortva-

Vuxenstudiestöd

efterDagbelopp A-kassa
omvandla till kalenderdag

398330100 % 239- 259214% 14165-
månadsbeloppllalvt

973100 3 585 4 950 5% bidrag- 882218 32 330 365 % bidrag-
månadslönning 0,90Dagpen A-kassa x

22 dagardagsförtjänst

Svux-bidragmånad dagpenning 300,65 22 x xx

30

föreslår beviljas endasttimersättning skall kunnaJag att om
för tillkrävs rättstudierna mindre omfattning än vadär somav

för tillämp-riktlinjerstudiemedel eller vuxenstudiestöd. Närmare
fastställas CSN.ningen bör kunna av
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1991 65SOUsärvux4.3.11 Sfi och
Kapitel 4

måste be-jagsfi ochgäller särvuxNär det att anpassamananser
ideltamöjligheternatimersättning till attstämmelserna un-om

frånalltså undantagPå några görabörpunkterdervisningen. man
några reglerna.föreslagnade ovanav

högstabestämmelseringafinnstimersättningssystemetl omnu
denför alla timmarbetalas stu-Ersättningantal timmar. ut som

Under-inkomstbortfall.och harundervisningendeltar iderande
vadEnligtdeltidsstudier.upplagdhittills varitvisningen har som

möjligtblidetkunskapspropositionen kommeri attanförssom
Genomsnittligtbåde deltid.heltid ochbedriva studiernaatt

till vissmöjlighetmedstudietimmar,med 700räknar menman
ersättning kanmedantalet timmarinnebärförlängning. Det att

år 480 sammanlagt.eller240 underbetydligt flerbli än ett
studier ibetraktabordeframSynpunkter har förts att manom

Förstudier i komvux.andrasättsfi och särvux somsamma
timersättningen ersättashalvtid skulleminstden studerarsom

logisksjälvfalletstudier. Det ärför längrevuxenstudiestödet enav
85vecka20 timmarförtankegång. betalasersättningOm ut per

reglernuvarandemånad enligtbeloppetblirtimmar under en
fården2000 änkr.kr., vilket nära65 är855525 kr. merx

halv-förutbildningsbidragvuxenstudiestöd ellersärskiltharsom
månad dagpenning.enligt lägstatid under en

studiemedel ellerinte tillnärvarandeförberättigarSfi-studier
hellerintefinnsde stödentillvuxenstudiestöd. För rättsärskilt

anledningfinnsDetnågot inkomstbortfall. anta attuttalat krav
Studierinkomstbortfall.många inte hari invandrargrupperna

situationen.då ekonomiskapåverkar deninteheltid eller deltid
13 i sti-kr.tidigare betalatsTill dessa redan nämnts,har, utsom

undervisningen.ide deltagittimmemulansbidrag för varje som
omfat-studierfall förvuxenstudiestöd i dessatillrättAtt somge

timersätt-förå utgifternaminskasidanminst halvtid kantar ena
uflödeå medföra ökatnågot, sidanandrakanning ett avmen

vuxenstudiestöd.
sfi-timmarredan ärförekommervilketsak, attEn nu,annan
i komvux.studiestödspoängberäkningvidtillgodoräknaskan av

från finnasutgår kvar.kommerjagmöjlighetenDen att
förutsätt-ochpågår tid ärbegränsadunderSfi-studierna enen

svenskai detkunna inlemmasskallning för invandrarna sam-att
ersättningtillmöjligheterde bördärförhället. Jag att gesanser

uppstår studi-medi sambandarbetsinkomstförlustför all somav
erna.

enligt minsfi-undervisning börtimmarAntalet me-avsersom
timersättning kanvilkaför ut-antalet timmar,ligga utanförning

sfi-studiernaefterinnebär denstudier. Detför andra att somges
kunnaskallbasämnenstudiecirkel iideltavill ledigt för er-attta

huvudregeln.hålla enligttimersättning
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4.25.12 Ansökan SOU 1991 65
Kapitel 4

Korttidsstudiestöd kan enligt nuvarande regler sökas kollektivt av
fackliga organisationer enskilda individer. timersâtt-Församt av
ningen däremot behöver ingen ansökan göras. Utbetalningen

frångrundar sig uppgifter närvaro skolan.om
Det kollektiva föreslåransökningsförfarandet jag skall upphö-
Frågan behandlas under avsnitt 4.4.2.ra.

utgår frånJag nuvarande rutiner för sfi och särvux kan be-att
hållas. Som tidigare bör rätt till deltagande i cirklarkursersagts

grundskolenivå regel alltid till timersâttning.rätt Mansom ge
skulle därför kunna nivån.överväga slopa ansökan för denatt
Enligt min mening talar dock flera förskäl den enskilde böratt
ansöka fårstödet. Myndigheten därigenom in nödvändiga bas-om
uppgifter tidigt stadium och kan kan förgöraett prognoser
medelsutflödet. Eftersom prövning förordas för den gymnasia-en

nivån är det dessutom praktiskt ha förfarande.att samma
l den uppsökande verksamheten bör kunna rekrytera tillman

grundskolenivåbasutbildning utifrån förutsättningenden att
stöd normalt alltid kommer beviljas. Ansökningshandlingenatt
kan mycket enkel. lfyllandet bör kunna ske i samband medvara

informationsinsatsen genomförs.att

4.3.13 Utbetalning timersättningav

Utbetalning nuvarande korttidsstudiestöd sker efternormaltav
dåkursenscirkelns slut, kursdeltagaren rekvirerar Detpengarna.

erhållafinns möjlighet delbetalning efter 40 timmar,att en men
möjligheten frånden har, enligt uppgift CSN, utnyttjats i ytterst

liten utsträckning.
gångTimersättning månadbetalas efter skolornasut en per

rapportering närvarotimmar.om
De nuvarande rutinerna för utbetalning timersättning kanav

med vissa ocksåmodifieringar användas för utbetalning till delta-
i cirklar och korta kurser. Det bör i finnas godtag-gare systemet

bara garantier för studier verkligen bedrivs och inkomst-att att
uppstått.bortfall har Det innebär underlag för utbetal-att som

ning i dessa fall frånskall finnas dels intyg arbetsgivarenett om
inkomstbortfall, fråndels närvarointyg utbildningsanordnaren.ett

frånSystemet med intyg arbetsgivaren har nämnts iprövatssom
Västernorrlands län. Enligt uppgift har enbart goda erfaren-man
heter förfrågandenna rutin. CSN månads-har meddelatav att
vis utbetalning är möjlig tillämpa överlag. Avdrag för skattatt
görs redan i nuvarande system.
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föreslagnaenligt den här SOU l99l 65timersâttningenAdministrationen av
emeller-något börnuvarande. Detta Kapitel 4blir dyrare denordningen än

behovetbakgrundmeningenligt mintid accepteras mot av enav
imåluppfyllelse.ökad

basämnesutbildninginternatbidrag och4.25.14

till denlämnasinternatbidrag kaninnebärNuvarande regler att
folkhögsko-godkänd kursskolöverstyrelsenideltar en avson1

lnternatbidragetförskolavidför kurs statens av-vuxna.samt
uppstår ioch logiför kostkostnadertäcka sam-somatt resor,ser

både arbetstagaresökaskanutbildningen. Bidragetband med av
ellerinternatbidragenbartsökaMan kanicke arbetstagare.och
iredovisningenbåde internatbidrag. Avkorttidsstudiestöd och av-

utgjort huvudde-framgår bidragenkollektivt söktade2.7snitt att
utbetalningarna.len av

le-ansökningarna harenskildaBland de merparten avsett t.ex.
handikappade.förför pensionärer, kurserdarutbildningar, kurser

föreslår för timersätt-gällaskalljaginriktningDen som nu
internatbi-innebärinternatbidraget. Det attningen bör även avse

sådana iutgå folkhögskola,vidkorta kurserförskall kunnadrag
fortsättningårförskolorvidellerkomvux statens envuxna som

studier i kom-motsvarandecirkelstudier ellerfördjupningoch av
alltså till-betraktaskanlnternatbidrageti basämnen. ettsomvux

Även handikap-för utvecklingkursertill timersättningen.ägg av
internatbidrag.tillfärdigheter bör rättpades ge

beroendeinteinternatbidrag bör däremottillRätten avvara
motsvarande be-cirkelstudierOmtimersâttning betalats ut.att

heltidskurs iinternatbidrag för kortfritiden skalldrivits en
sådan jagmöjlighet bedömerEnkunna lämnas.ämnet ange-vara

tidiga-med kortföretagarehemarbetande ochförlägen t.ex. egna
föreslår alltså hittillsliksominternatbidragutbildning. Jag attre

icke arbetstagare.ochbeviljas till arbetstagareskall kunna
tioförinternatbidrag betalasregler kanEnligt nuvarande ut

199192två underdag ärresdagar. Beloppetstudiedagar och per
föreslår regler.ändring dessaingen290 dygn. Jagkr. avper

frågorSärskilda4.4

ansökan internat-kollektivFörsöksverksamhet med4.4.1 om
bidrag

pågående försöks-erfarenheterredovisats2.7 haravsnittl av en
handikapporganisa-ochpensionärs-innebärverksamhet attsom

samverkanskurserförkollektivtinternatbidragsökationerna kan
folkhögskolor.vid
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föregåendeMina förslag i det innebär korttidssudiestöd och 1991SOU 65att
internatbidrag i huvudsak beviljas för basämnesutbildningar och Kapitel 4
till arbetstagare förlorar arbetsinkomst. lnternatbidraget be-som
traktas komplement till korttidsstudiestödet. Stöd skallettsom

enskildasökas de rekryterats till studier viaävenav personer om
uppsökande verksamhet. bakgrunden har jag föreslagitMot den

det kollektiva ansökningsförfarandet skall upphöra. Av deatt nya
reglernas konstruktion följer förfarandet upphör föräven deatt
här aktuella organisationerna.

4.4.2 Bidrag till facklig utbildning

framgått avsnitt 2.7 erfarenheter-Som redovisningen under ärav
kollektivt fördelade intemed sökta och stöd heltsystemetna av

mångapositiva, invändningar kommitgoda resultat. Detrots som
förhållandet såfram framföralltgäller det stöden iatt stor ut-

sträckning fackligaför cirklar och kurser ianvänts ämnen.
Samtidigt emellertid den in-är det angeläget betona starkaatt

frågorriktningen utbildning i arbetsrättsliga efter vuxenutbild-
ningsreformens tillkomst inneburit viktig dimen-har ochen ny
sion i folkbildningsarbetet. Därtill den fackligakommer att ut-
bildningen har bidragit till kortutbildade rekryterats till utbild-att

mångaförning överhuvudtaget. De fackliga kurserna har har va-
på.rit den första form vuxenstudier finnsde prövat Detav som

också ingångerfarenheter visar fackliga kurser tillärattsom en
fortsatta studier.

Det underlag jag har leder mig fram till förslaget vissatt en
från ocksådel utbildningsavgiften i fortsättningenav resurserna

ocksåbör för facklig utbildning,avsättas uppdelningattmen en
bör mellan facklig utbildninggöras och allmän basutbildning. De
olika cirklarna och kurserna i fackliga inslagämnen har regelsom

allmänna basämnen, främst Samhällsorienterande slag. Menav av
ändåhuvudsyftet sprida kunskaper fackligaär det arbetet.att om

tillgångEn klarare gränsdragning innebär till basutbildning in-att
behöver beroende facklig tillhörighet.te vara av
Jag har i avsnitt 4.2 föreslagit förstudiestödet kortare studi-att

timersättning skall kunna beviljas tillbaraer personer som- -
deltar i basämnesutbildning, till i sfi tilldeltagare och särvux samt
deltagare i vissa handikappkurser. Stödet skall enskildasökas av

de rekryteras uppsökande verksam-oavsettpersoner, om genom
het eller sig till utbildningensöker andra Avsiktenvägar. är att

nivådeltar i utbildning grundläggande skall ipersoner som
princip garanterade till stöd. Därmed bortfaller motivrätt ettvara
för kollektivt beviljade fördeladeoch stöd. Det kollektiva ansök-

föreslår alltsåningsförfarandet jag skall upphöra. Förändringen
innebär administrativa fördelar för organisationerna.
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kursverk- 65för 1991bidrag SOUerhåller organisationernanärvarandeFör
BidragC Kapitel 41 anslagetvianämligenvägar,olikasamhet tre

Planering4.4F2 anslagspostenkursverksamhet,centralvisstill
fackligautbildningoch stu-verksamhetuppsökande avavm.m.

Korttidsstudiestöd4.1F3 anslagspostendieorganisatörer samt
internatbidrag.och

tillfördelaskursverksamhetcentralvisstill sammaStatsbidrag
verksamhetuppsökandeförbidragkanorganisationer som

l970z272 skall kursernaförordningenEnligtSACO.tillsamt
delinnehålla obetydliginteskallDedagar.minstomfatta entre

nationalekonomi,samhällskunskap,allmänna ämnen t.ex.som
ocksåräknasämnenTill allmännamatematik.svenska,psykologi,

lönepolitik,arbetarskydd,frågor företagsnämnder,exempelvis om
mån hardei denorganisation,avtalsfrågor, rörelsensfackligaden

budgetåren l9707lUnderkaraktär.informerandeochallmän -en
skattemedel.viaverksamhetenförutgifternafinansieradesl98l82

vuxenutbildningsavgif-finansieringen198283 skerFr.o.m. genom
utbetalningenochregeringenbestämsstorlekBeloppens avten.

iCSN.görs av
till för-regelsigvänderanordnade kursernacentraltDe som

kursavgift. Lönochbetalasstatsbidragettroendevalda. Av resor
fackföreningen.ellerarbetsgivarenbetalas avav

pla-ochstudieorganisatörsutbildninggrundläggandetillBidrag
förordningenenligtbeviljasverksamhetuppsökandenering av

arbets-verksamhetuppsökandetillstatsbidragl980z483 om
organisatio-fackligacentralatill defördelasBidragplatser m.m.

erhålla förmedelkannäringslivsorganisationerde somsamtner
erhåller grundbi-organisationVarje ettverksamhet.uppsökande

delVissmedlemsantal.efterfördelasmedelResterande avdrag.
information.får föranvändasmedlen

införandevuxenutbildningsreformens attvidförutsattesDet
uppsökandei dencentral rollskullestudieorganisatörerna en

genomförandeochplaneringgälldedetbl.a. närverksamheten, av
förberedandeerbjudaskundedeNödvändighetenprojekt. attav

täckskurskostnaderochförUtgifterbetonades.utbildning resor
fackföre-ellerarbetsgivarenbetalasbidraget. Lön avavgenom

ningen.
framgått tidi-kan,imernazbidragKoruidsstudiestöd och avsom

Bestäm-löntagarorganisationerna.kollektivtsökasavsnitt, avgare
l973349 ochstudiestödslageni stu-kapi och 6finns 5melserna

l973z4l8.diestödsförordningen

på organisationerfördelningvarandeNu resurserav

organisationer-olikadesigfördeladel9909lUnder resurserna
följande sättna
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Tabell 4.4 Fördelning förmedel central kursverksamhet förochav ut- SOU 1991 65bildning studieorganisatörer 199091av m.m. -
Organisation Belopp, milj. kr.

LO 38,7
TCO 15,6
SAC 0,4
SACO 2,1
LRF 2,1
Företagarna 0,5
SFR l 5

Totalt 59,55

söKälla CSN och

Tabell 4.5 Utbetalda, kollektivt beviljade, korttidsstudiestöd inter-och
natbidrag 199091 prognos-

Organisation Belopp, milj. kr, procent

LO 192,78 94,1
TCO 11,61 5,7
SAC 0,46 0,2

Totalt 204,85 100,0

Källa CSN

Som redan jag viss delsagts deattanser en av resurser som
anvisas för korttidsstudiestöd och internatbidrag även i fortsätt-
ningen bör facklig utbildning. Hur denna del böravse stor vara
finns åsikterdet givetvis olika fråganJag har diskuterat medom.
bl.a. företrädare för de fackliga organisationerna och CSN.med
En rimlig linje utgå frånkan tidigare verksamhet. CSNattvara
har lämnat uppgifter organisationernas förhål-verksamhet iom
lande till det totala antalet cirklar och kurser i princip kansom ge

framgårrätt till stöd. Det de s.k. samverkanskurserna vid folk-att
högskolor under 198990 utgjorde totala antaletprocent av
korta kurser. Studiecirkelverksamheten med facklig inriktning

åromfattade 34 det totala antalet cirkeltimmarprocentsamma av
inom prioområdet.det s.k. För 199091 fanns anvisat 226,0
milj.kr. för korttidsstudiestöd och internatbidrag. En lämplig av-
vägning kan enligt min mening tredjedel dessaattvara en av re-

facklig utgångspunktutbildning. Med isurser anses avse utnytt-
jandet för 199091 alltsåskulle såmedlen fördelas erhållerLOatt
70,6 milj.kr., TCO 4,3 milj.kr. och SAC 0,15 milj.kr.

Resurserna för central kursverksamhet och för studieorganisa-
behållas.törsutbildning bör Huvuddelen den uppsökande verk-av

samheten ocksåkommer i fortsättningen skötas de organi-att av
erhållersationer bidrag. Det är därför angelägetsom nu att resur-

finns för övergripande planering och utbildning.ser
Lägger tillhopa de fårhär aktuella beloppen följandeman man

fördelning.
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milj. krBelopp,Organisation SOU l99l 65
AndelCentral TotaltKorta Kapitel 4stöd kursv.

81,3109,338,770,6LO
19,9 14,84,3 15,6TCO

0,40,550,15 0,4SAC
2,l2,1 1,6SACO
2,1 1,62,1LRF
0,5 0,40,5Företagarna

0,155SFR

lll,2134,559,5575,0Totalt

föreslår fördelas ef-i fortsättningentillgängligaJag att resurser
organisation. Dennaför varjefast procentsatsprocentsatster en

treårsperiod. Ge-förslagsvisfördelning underföranvändasbör en
skalljag förutsätteruppföljning verksamheten,den somavnom

fördel-för justeraunderlagske löpande, kan attman senare
ningsprinciperna.

försöks-nuvarande.tagit den4.4.1Jag har under punkten upp
handikapporganisationer-ochpensionärs-verksamheten som ger

förslagkollektivt. Med deinternatbidragmöjlighet sökaattna
möj-jag dennastudierlägger för kortajag stöd attanseromsom

utgång.försöksverksamhetens Detmedbör upphöra i ochlighet
för inomsärskilda skälmin meningfinns dock enligt att ramen

fördela belopporganisationerförför de avsätts ettresurser som
handikapporganisationerna.till

emellertid andra omstän-ävenVid ställningstagande detärett
fortsättningenkommer idigheter bör beaktas. Resurserna attsom

utbildning.organisationsanknutenfacklig elleruttalatmer avse
ti-till medlemsantal änhänsyndärför rimligt störreDet är tasatt

utbildningsbe-markeraviktigtdigare. jag det ärMen attattanser
kommande verksamheten. Avi denför kortutbildadehoven även

för LRF räknatsföljande andelenanledningen har i detden t.ex.
också antaletvad följeränAndelen för LO störreär som avupp.

alltså för via dessamöjligt LRFmedlemmar. Det bör t.ex. attvara
för delkaraktärutbildning överbryggandeanordna enavresurser

När detkvinnorna utgörsina medlemmar, där stor grupp.enav
också tilltagit hänsynnäringslivsorganistionerna jaggäller har att

till stöd för kor-mitt förslagtill internatbidrag medmöjligheterna
beskurits.studier delvis harta

alltsåföreslår för korttidsstu-tredjedelJag att resursernaen av
utbildning. Dessaför fackliginternatbidrag avsättsdiestöd och

grundläg-ochkursverksamhetför centralmedel samt resurserna
bör samlas understudieorganisatörergande utbildning ett an-av

m.m.Central kursverksamhetanslagspostslag eller en
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Organisation Fördelningsgrund, procent SOU 1991 65
Kapitel 4LO 69,0

TCO 24,0
SAC 0,6
SACO 2,0
LRF 2,5
Företagarna 0,8
SFR 0,2
Handikapporganisationer 0,9

Su 100,0m ma

Under |99I92 förär anvisat central kursverksamhet 43,1 milj.
och för studieorganisatörsutbildningkr 20,0 milj. kr. Tillsammans

tredjedelmed för korttidsstudiestöd, milj.75 kr.,en av resurserna
skulle totalbeloppet fördela bli l38,l milj. kr. En tillämpningatt

de fördelningsgrunder här skulle medföra följandeangettsav som
belopp för organisationerna.

Organisation milj.Belopp, kr.

LO 95,29
TCO 33,14
SAC 0,83
SACO 2,76
LRF 3,45
Företagarna 1,10
SFR 0,28
Handikapporganisationer ,24l

Summa 138,10

Organisationerna bör ha frihet använda medlen detstor att
de finnersätt bäst verksamheten fackligmed utbild-som gagnar

ning, studieorganisationsutbildning och central kursverksamhet.

Sjukförmåner4.4.3 studiestödoch

ingårI mitt uppdrag belysa samordningen mellan studiemedel,att
sjukförmåner.vuxenstudiestöd, utbildningsbidrag och För att

uppfattning i vilken utsträckning utbildning finansierasen om
med sjukpenning har Finvux i samarbete med RFV gjort en un-
dersökning bland erhöll 38- respektive 65-sjuk-personer som
penning under september 1990. Resultaten redovisas i bilaga 2
och kommenteras i avsnitt 2.8.
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Rehabiliteringscrsäaning 65SOU 1991införs
Kapitel 4

våren bestämmelser1991 harunderbeslutEnligt riksdagens om
förförsäkringallmäninförts i lagenrehabiliteringsersättning om

gällerBestämmelsernarehabiliteringen.arbetslivsinriktadeden
består rehabiliterings-Ersättningen1992.januarilfr.o.m den av

100Rehabiliteringspenningen utgörbidrag.särskiltochpenning
ochinkomstsjukpenninggrundandeförsäkradesdenprocent av

förmåner. bidragetsärskildaDet attandramedsamordnas avser
utgif-rehabiliteringen,medi sambandkostnadervissa t.ex.täcka

dagligaochläromedelförter resor.
återge drabbatshardentillsyftarRehabiliteringen att avsom

försörja sigarbetsförmåga förutsättningarochsjukdom sin att
Åtgärderna aktiv med-förutsätterförvärvsarbete.själv engenom

utbildning kanOlika slagfrån sida.försäkradesdenverkan av
behovetförifråga. arbetsgivarenär attDetkomma ansvararsom

rehabiliteringsåtgärder utreds och bedöms.av
rehabilite-förövergripandehar detFörsäkringskassan ansvaret

också rehabilite-förharringsverksamheten. Kassan att enansvar
upprättas.ringsplan

socialförsäkrings-199091141 ochpropositionregeringensl
möjligheternaSfU16 anförs199091betänkande attutskottets

Bakgrun-utbildning behöverundertill sjukpenning stramas upp.
omfattandeutvecklats alltpraxisdentill det är attden mersom

sjuk-formimed ersättningbedrivaskommitutbildningar att av
rehabili-utlåtande förinriktningenbörEnligt utskottetspenning.

återfått arbetsför-sinförsäkrad skall hateringsarbetet attvara en
börutbildningår eventuellmåga falliochinom vartattett en

Någon rehabilite-tid förlängstatid.inom dennaavslutadvara
godkän-Riksdageni lag.inteemellertidbörringsersättning anges

hemställan.utskottetsde
iefterutbildningunderRehabiliteringsersâttning utgesavses

in-arbetsmarknadsutbildning. Detvidprincip regler somsamma
allmänteoretiskyrkesutbildning,skallutbildningennebär att avse

yrkesutbild-förförberedelseutbildningorienterandeeller som
fördatateknikiutbildningorienterandeningen personersamt

Eftergymnasialföråldrad skolutbildning.eller ut-bristfälligmed
får intefår 40 studieveckor. Denomfatta högstbildning envara

påbörjad utbildningtidigareavslutningfortsättning eller en
sammanhållen eftergymnasiali längredelinte helleroch enen

arbetsmarknadsutbildningeniintebörutbildning. Däremot som
ifråga inriktning.utbildningensnågon finnasbegränsning om

bemyndi-regeringenseftereller,regeringenankommerDet
föreskriftermeddela de närmareriksförsäkringsverketgande, att

ideltagandesamband medirehabiliteringkan behövas omsom
utbildning.
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Studiefinansiering för studierlängre SOU 199 65I
Kapitel 4

Inriktningen pågåär rehabiliteringennämnts skall underattsom
år. bådehögst Det är naturligtvis viktigt för enskildeden ochett

återgång såför samhället till arbetslivet kan ske snabbtatt en som
möjligt. Det är därför naturligt i första hand erbjudsatt personen

kortare utbildning, inom arbetsmarknadsutbildningen.t.ex.en
sådanMed inriktning finns det emellertid risk för indivi-atten

önskemål stådens intressen och kan tillbaka och där-attegna
med motivation för rehabiliteringen minskar.

förmågaEnligt 22 § skallkap. 4 den försäkrade efter bästa ak-
tivt imedverka rehabiliteringen. specialmotiveringenI till para-

åtgärderOavsettgrafen vilkasägs in eller kvalitetensättsatt som
dem, är de tämligen verkningslösa den försäkrades aktivautan

alltsåmedverkan. Hur praxis utvecklar sig kan ha göra medatt
önskemålvilken vikt lägger vid individens utbild-man egna om

förhållande målsättningenning i till den allmänna rehabilite-att
år.ringen skall avslutad inom ettvara

4Finvux somärundersökning visar de utbildningar aktuella iatt
många år. Påsamband med rehabilitering i fall överstiger ett

grundval undersökningsresultaten kan i nuläget räknaav man
med 1600 deltar i utbildningar längreär änatt ca personer som

år. innebärDet beräknad kostnad 200 milj.kr. förett etten ca
år.ochandra tredje statligaDe kostnaderna emellertidär hög-ett

pågåendeeftersom undersökningen fall med rehabilite-re avser
återfinnsring. nivåDe största i kurser gymnasial igrupperna

komvux ioch högskolans linjer.
ocksåförsäkradeDet är troligt de i framtiden vill ha möj-att

lighet välja längre, kompetensgivande utbildningar. Detatt mer
sådantbör enligt min önskemålmening positivt ettses som om

från ingåden enskilde bedöms realistiskt och kan i reha-som en
biliteringsplan. villkorDet jag bör ställas, utbild-närsom menar

år,ningen omfattar fler än är studiefinansieringen delvisett att
skall viaske reguljärt studiestöd.

Den studerar heltid kan knappast betraktas heltsom som
arbetsoförmögen. Heltidsstudier kräver omfattande insatsen av
deltagaren. Däremot jämställs enligt rehabiliteringenAFL försäk-

arbetsoförmågaringsmässigt åtgärdenmed i den utsträckning som
förhindrar förvärvsarbete.

föreslår föremål rehabiliteringsåtgärdJag den föräratt som
skall kunna erbjudas den utbildning han eller hon har intres-som

förutsättningaroch åter-för och bedöms kunna medförase som
gång till arbetslivet. Utbildningens längd och inriktning skall i
princip sakna betydelse.

Rehabiliteringsersättning skall kunna för tid högstutges en om
läsår, normalt 40 veckor, inte synnerliga skäl talar förett attom

ersättning skall under längre tid. Detta kan, inämntsutges som
regeringens proposition, aktuellt utbildningen be-t.ex. vara om
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då leda till arbe-inom och förväntasräknas avslutad kort 1991;SOU 65ettvara
Kapitel 4te.

läsårutbildningen enligt rehabiliteringsplanen längre änAr ett
läsåret studiestödveckor reguljärt40 skall fr.o.m. det andra

villkor skallstudiestödslagen.lämnas enligt reglerna i Dessa na-
ingå med den försä-förutsättningar diskuterasturligvis i de som

rehabiIiteringsåtgärderna. lplaneringenkrade i samband med av
ocksåskall dessabeslut rehabiliteringsplanförsäkringskassans om

Även studiestödet börför reguljäravillkor in. kostnaderna dettas
finansieras sjukförsäkringsavgiften.genom

innebär betydan-förslag vuxenstudiestöd läggsDet som nuom
för i grundläggandemateriella förbättringar studerandede vuxen-

nivå.gymnasial För denutbildning för studerandeoch som
övergång-fleråriggenomgår medförgymnasial utbildningt.ex. en

från vuxenstudiestöd endastrehabiliteringsersättning till enen
måttlig hög-försämring. intresseradekonomisk Den är av ensom

får egeninsats.naturligtvis med störreskoleutbildning räkna en
studiestö-basutbildning kommergäller grundläggandeNär det

nivån utbildningsbidraget.det nuvarandedet motsvaraatt
rehabiliteringsersättning-vuxenstudiestödet ochSkillnaden mellan

då Variationer kan förekomma be-bli jämföreslevis liten.bören
förmånerna SGlberäkningsgrunderna förde skildaroende

arbetslöshetskassa. Omfattar rehabiliterings-och dagpenningen i
basutbildning därförgrundläggande är det knappastplanen enbart

finansieringen under utbildningstiden.anledning ändraatt
sjukförmåner vuxenstudiestödochSkillnaden mellan samt stu-

framgår Genomsnittligföljande uppställning. dager-diemedel av
332Finvux-undersökningen kr. Detsättning enligt enligtAFL är

100369 kr. enligtdagersättning med LAF procentmotsvarar en
SGI för rehabiliteringsersättningen. Föroch enligt reglerna attav

dagpenningvuxenstudiestödrimlig jämförelse med antas enen
90sjukersättningen medi A-kassa procentsmotsvarar mensom

kompensationsnivå 22 dagar.453 kr. under

sjukñrmåner studiestödMånadsbelopp4.6 i ochTabell

Vuxenstudiestöd LAFStudie-
studie-Studie- Förhöjt Rehab.ers.medel

bidrag bidrag

070478 9 966 llBidrag l 907 6
2 8542 49lSkatt 0 1 S14
8 216907 4 964 475Nettobidrag 7l

Lån 4 533 2 S11

8 216440 475 4756 7 7Totalt

Skattetabell 30

förutsättningarnavikten ekonomiskavill betona deJag attav
genomgå flerårigblir klargjorda för den överväger ut-att ensom
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föreslårbildning. Genom jag skallden ökade samverkan SOU 1991 65eta-som
och organisationerbleras lokalt och regionalt mellan myndigheter Kapitel 4

sådana frågor bli naturlig delkommer kunna hanteras och iatt en
enskilde. vissa fall kan ak-kommunikationen med den l det vara

fråntuellt beskedstudiestödsmyndighetenatt om personens
möjligheter tidstöd med hänsyn till regler längstaatt t.ex. om

åldersregler.för till ellerrätt stöd eller
Om förslag till samordning genomförs innebär detdetta att

förmånerbehållerindividen i princip reglernasom om re-samma
habiliteringsersättning blir valmöjlig-avsedda Dessutomär att ge.

positiv psykologiskheterna individen kan det hastörre. För en
tagit vissabetydelse i rehabiliteringssituation han eller honatten

val bedriver studierekonomiska konsekvenser ochett eget un-av
förhållanden samhället blirder andra studerande. Församma som

form rehabiliteringsersättning desamma vidkostnaderna i av som
ettårig rehabilitering. viktig effektEn år atten annan en mer en-

utvecklas, minimerar fallen därhetlig praxis bör kunna som per-
förmånerförhållandensnarlika olikamed har väsentligtsoner un-

der studier.
också bliangivna principerna jag bör tillämpliga närDe anser

rehabilitering i form utbildning aktuell för den uppbärär somav
s.k. 65-sjukpenning eller livränta enligt Det nämligenLAF. är
olyckligt skilda gälla för demregelsystem kommer att somom

erhåller rehabili-har ersättning enligt jämfört demLAF med som
många gånger svårtteringsersättning. Enligt uppgift draär det att

sjukdomstillståndmellan bör bedömas arbets-gränser somsom
skada och andra sjukdomar. inte alltid närDessutom vet man en

frågasjukdom börjar uppträda det arbetsskada. lärom om en
många påbörjatsfall kan kanske rehabiliteringutbildning ha utan

frågan arbetsskada klarlagd.äratt om
alltså enligt mening rimligt i fallDet är min även dessaatt ut-

från sådan förutsättningar föromskolning,att som avser ge
återgång till arbetslivet, genomföras under tidbör kunna en av

år. påbörjahögst väljer utbildning börDen längreett attsom en
årsefter studier 65-sjukpenninglivrånta hänvisas tillmedett re-

guljärt studiestöd i form vuxenstudiestöd eller studiemedel.av
Jag räknar med genomförande förslaget skulle mins-att ett av

sjukförmåner ingårutgifterna för 100 milj.kr. Häri vis-ka med ca
uppståbesparingar kan till följd riksdagens beslut.sa som av

Vid kontakter haft företrädare förutredningen medsom ar-
framförts finnsbetsmarknadsverket har synpunkter behovattom

ökade möjligheter arbetsmarknadsutbildning förbeviljaattav
sådanahögskoleutbildning. Om införs,ökade möjligheter bör

enligt min mening studiestödet utformas efter principersamma
genomgårföreslagits för rehabilitering,härsom personer som

utgådvs. förhöjt studiebidrag skall under högstkunnaatt ett ett
läsår. erhållaDärefter studiemedel.bör den studerande
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Åldersregler 65SOU 19914.4.4
Kapitel 4

år föråldersgränsen 45 ochstudiemedel ärför tillrättövreDen
år. dockfinns kansärskilda skäl50 Omvuxenstudiestödsärskilt

år. Särskil-5045 respektiveäldre änbeviljas till den ärstöd som
grundskole- ellerönskatfinnas för denskäl harda ansetts som

utbildningen.hafttidigare denoch integymnasiskolekompetens
värdefullhar bedömtsOckså utbildningyrkesinriktadkortare som

Någonoftaharyrkesverksamhetenfortsattaför den accepterats.
arbetsmark-förordningenåldersgräns införd ifinns inteövre om

åtgärder, kommerutbildningsbidragdärnadsutbildning, eftersom
ålder.yrkesverksamifråga inaturligtvis personeravser

l989Höstterminenredovisasuppgifter kanstatistiskaFöljande
gymnasie-grundskole- ochför studierstudiemedelbeviljades

åråldern 23skolenivå 45-49 tillochitill l36 personerpersoner
beviljadesår vuxenstudiestödSärskilt50 och däröver. un-varsom

åldern 489tillläsåret 46-50 ochi3l8l98990 till lder personer
åldern 45år iAntaletäldre.eller personersom varpersoner

budgetåretutbildningsbidrag underbeviljadesoch däröver som
åtta vilketalla bidragstagare,l98889 utgjorde motsva-procent av

ungefär 8 000rade personer.
detavvägd. li välpraxis ärnuvarandeJag stort settattanser

två åldersgränser.förslår Förjagvuxenstudiestödetsamordnade
arbetsmarknadsåtgärderföremål börförär natur-personer som

vidare denJagligtvis praxis densamma attansersom nu.vara
grundskolenivå möj-bör kunnainte har baskunskapersom

så isådan eller ärlänge han honutbildning,skaffa sigligheter att
alltså kunnaålder. studiebidraget börförhöjdayrkesverksam Det

års ålder.64beviljas till och med
nivå förslagetenligtgymnasialstudiergällerNär det som

65motsvarandebidragstudiebidrag, d.v.s.till enbarträtt ettger
år.föreslåskasseersättningsnivån, 50gränsenA-procent varaav

sådana kompetensutveckling, och be-fallsig iDet rör ommer
lämpligen, liksombeviljas görsstöd bördömningen nu,av om

åldersregeln detfrån närfrån bör kunna görasfall. Avstegfall till
värdefull förfråga utbildning ärkortareär personenssomom en

likaintebör detyrkesverksamhet. Däremotfortsatta ange-anses
gymnasieskolekompetens.för fullständigbevilja stödläget att

tidStudiestödsberättigande4.4.5

och deltidsszudierHeltids-

både förbeviljasvuxenstudiestöd kanoch särskiltStudiemedel
deltidsstudiestöd ärfördeltidsstudier. Villkoret attheltids- och

utbildningar ärFlertaletminst halvtid.bedrivsstudierna upp-
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lagda för någotheltidsstudier och bereder inte problem i studie- SOU 1991 65
stödshänseende. Vad kan studier minst halvtid Kapitel 4som anses vara
får däremot avgöras i särskild ordning. CSN har när det gäl-ex.
ler deltidsstudier vid folkhögskolor rekommenderat nämnderna

inte godta är mindre l5än undervisningstim-att ett program som
vecka.mar per

Studieomfattningen i komvux ioch statlig vuxenutbildning ut-
trycks i studiestödspoäng. Det totala antalet poäng under termi-

tillrätt studiestöd för heltids- eller deltidsstudier. Vidnen ger ut-
formningen något,reglerna sänktes kraven bl.a. för attav man
skulle slippa hänsyn till mindre förseningar olika slag. Hän-ta av

också till studiesvårig-de studerande kunde ha vissatogs attsyn
mångaheter. harDet medfört har kunnat arbeta i ganskaatt stor

ändåomfattning och fylla kraven för heltidsomfattning. CSN har
påbörjatenligt uppgift Översyn med poängberäk-systemeten av

ning. inriktningen för det arbetet nå-har varit skärpa kravenatt
Genom den omstrukturering enligt riksdagensgot. beslutsom

skall ske inom komvux har emellertid arbetet för tid.avstannat en
återupptasDet kommer i samband med läroplaner-att attsenare

över.na ses
Mina förslag förmånerinnebär betydligt ökade för storen

studerande gymnasieskolenivån,grundskole- och vilketgrupp
bör Frånökade möjligheter till effektiva studier. samhällets si-ge
da ibör gengäld klara krav prestationer ställas. Särskilt detnär
gäller komvux, där studieprogrammets omfattning kan variera, är

viktigtdet kraven undervisningstimmar eller föratt poäng rätt
till studiestöd heltid eller deltid speglar motsvarande arbets-en
insats.

Reglerna för studiemedel och vuxenstudiestöd är konstruerade
så heltidsstuderande har rätt till visstatt belopp för l5-etten en
dagars period. Till deltidsstuderande utbetalas motsvarande be-en

förlopp 30-dagars period. Tanken med regeln den inför-nären
des det borde ställas högre krav studieratt minstaettvar av en
längd när det gällde deltid. Särbestämmelsen för deltidsstuderande

svårär omständlig tillämpa och informera l praktikenatt att om.
fyller den någonheller knappast funktion.

l avsnitt 4.2 har jag föreslagit studiestödet för studieratt
minst halvtid skall till faktiskaden studieomfattningen.avpassas

sådanaOm regler införs blir det knappast möjligt ha kvaratt an-
knytningen till SO-dagarsregeln. l stället bör beloppet för del-en
tidsstuderande förhållandeberäknas i till det belopp kan be-som
viljas till heltidsstuderande Någonför lS-dagarsperiod. ök-en en
ning i utflödet stöd slopande SO-dagarsregeln behöverav p.g.a. av

knappast uppstårräkna med. Däremot vissa administrativaman
fördelar. ocksåJag 30-dagarsregeln bör slopas i 4 kap.attanser
för studiemedelstagare.

i
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Stöd kalcnderdag 1991SOU 65per
Kapitel 4

får för varje ka-vuxenstudiestöd stödbeviljats särskiltDen som
läsåret ifråga.pågår Som redan be-studier underlenderdag som

utbildningsbidraget itillskrivits storlek relateratär stödets som
beräkningdagpenningen i A-kassa. Försin tillär knutettur av

underutbildningsbidragomvandlas beloppet ivuxenstudiestöd en
kalen-dagpenning till beloppIS-dagarsperiod ll dagars ett per

alltså för lör-Vuxenstudiestödet betalas ävendagar.derdag IS ut
söndagar.dagar och

utbildningsbidraget kom-vuxenstudiestödet ochsärskildaDet
vuxenstudiestöd. fö-Jagmitt förslag ersättasenligt ettatt avmer

reslår administrationOrganisation ochi avsnittet att ut-senare
CSN-organisatio-skall handhasbetalningen detta stöd avav nya

för beräkning ochnuvarande reglernainnebär deDet ut-attnen.
vuxenstudiestöd kanutbildningsbidrag och särskiltbetalning av

samordnas.
föreslår för särskiltordning gällerdenJag att vuxen-som nu

nämligenbeloppsberäkningen,Grunden förstudiestöd tillämpas.
oförändrad. Omräkningen till ka-dagpenningen i A-kassa, är kvar

fråga. mindre materi-teknisk Vissai huvudsaklenderdagar är en
frånvarouppstå, Görsutbildningen.vid iskillnader kanella t.ex.

l30 nuvarandereduceringen iför bliravdrag veckodag svux-en
utbildningsbidrag.I22 för den harmedan den blirsystemet, som

frånvaron iblandveckoslut kanSträcker sig emellertid över ett re-
troligt beräk-bli Det ärduceringen istörre svux-systemet. att en

något för den enskilde än30ning efter dagar är gynnsammare
i fall knappastskillnader bör22-dagarsberäkningen. Nämnda vart

någon större betydelse.
kalenderdagsberäkning kan nämnasfördelarna medBland att

också utbildningsbi-kalenderdag. Attsjukpenning utbetalas per
sådanautgående fallsjukpenning vanligt.är ldrag reduceras med

sjukpenningen multiplicerasfastställs belopp attnytt genomen
för al-30 22. faktor talarmed och divideras med En somannan

och rutiner redan ärternativet med kalenderdagar är systematt
vuxenutbildningsnämnderna.praktiserade hosuppbyggda och

Stöd under julferie

den har särskiltreglerna kanEnligt de nuvarande vuxenstu-som
frånjuluppehållet studierna fortsätternärdiestöd stöd under

vårterminen. 25Stödet betalas förkan högsthöstterminen till ut
återgår till ellerstuderande arbetetdagar, oberoende denav om

juluppehål-utbildningsbidrag kan stöd underej. Den harsom
sådanNågon möjlighet inteför högst l5 dagar.let, dock stu-ger

diemedelsreglerna.
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Huvudprincipen för studiestödet det skall för fak-är SOU 1991 65utgesatt
tisk studietid. princip jag bör tillämplig i detDenna Kapitel 4menar vara

Uppehållvuxenstudiestödssystemet. i studierna för julferienya
alltså tid,bör inte räknas studiestödsberättigande närutomsom

det gäller deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Med ändringen
utflödet bidrag 907 kap. § blir milj.kr. lägre5 änav av ca oma

står oförändrad.regeln kvar
genomgår arbetsmarknadsutbildningFör börpersoner som

frågahär tillnämnts undantag göras. Det är största delensom om
Till skulle inteär arbetslösa. dessa det, stöd be-personer som om

fråntalas i stället bli aktuellt ersättningbetala arbetslös-att utut
uppehålljulferie i utbildningen vilkethetskassa under eller annat

alltsånågoninte tilltalande lösning. Jag den praxisär attanser
ocksåtillämpas i utbildningsbidragssystemet bör gälla isom nu

fortsättningen.

4.4.6 Längsta tid vilken vuxenstudiestöd beviljasunder kan

studiemedel eller vuxenstudi-Enligt nuvarande regler kan särskilt
gymnasieskolenivåbeviljas för studier grundskole- ochestöd

år studiestödslagen.4 8 § Om särskildaunder högst kap skältre
erhållitfinns beviljas ytterligare tid.kan stöd under För den som

grundskolenivåstöd för studier särskilda skäl finnas, vil-anses
nivåinnebär terminer studiestöd för undantas.ket med dennaatt
någonbeviljasDessutom kan regel studiestöd under ytterli-som

någontermin för slutförande studier eller för värdefullgare av
yrkesinriktad kurs.

Skuldsättningen för gymnasiala studier har jag tagit i fleraupp
föregående. utifrånsammanhang i det bl.a. den aspektenDet är

nivå såstudier genomförasangeläget gymnasial kan snabbtatt
möjligt. studievägledning Inriktning-Här är behovet stort.som av

individuell studieplan förskall upprättas varje studeran-atten en
i komvux tillfredsställande. Antalet studerandede är mycket som

skaffar sig sig fullständig grundskole- eller gymnasieskolekom-en
åren.har minskat de troligt dennaunder Det ärpetens attsenaste

fortsätter flertendens och allt läser enbart ämnen de haratt som
förbehov till högre studier.vidareattav ex.

utifrånMen kostnadssynpunkt för samhälletäven är detsett
Utflödetgivetvis viktigt studierna inte drar tiden. bi-att ut av

idrag blir det betydligt i det äldrestörre änsystemet syste-nya
studierna förlängs Genomolika skäl. regelmet om en omav an-

fråntal terminer för vilka beviljas,studiestöd längst kan markeras
samhällets sida behovet realistisk studieplanering.av en

tid under vilken skall generell tillDen studerande ha rätten en
studiestöd jag fem terminer. dennabör Under tid böranser vara
normalt studier för genomföras.gymnasieskolekompetens kunna

någonDärutöver bör kunna beviljas under ytterliga-stödsom nu

196



Även för grund-tid det finns särskilda skäl. tid SOU 1991 65re om som avser
läggande vuxenutbildning undantag kunnabör göras. Kapitel 4

för deltidsstudierAntalet studerande utnyttjar studiestödsom
deltid.kommer troligen öka. En del kanske heltid ochatt varvar

innebär terminer med heltidsstudierDen nuvarande regeln att
rimligt.och deltidsstudier i princip jämställs, vilket knappast är

CSNs rekommendationer till nämnderna hän-Enligt kan taman
maximi-till förekomst deltidsstudier, det aktuelltnär är attsyn av

möjligheteröverskridas.gränsen år väg För attatt ge samma
till studieomfattning uttryckas i antalstöd bör gränsenoavsett
heltidsmånader år.istället för terminer eller

föreslår nivåför studier gymnasial skall studiestödJag att
heltidsmånader,23 vilketlängst kunna uppbäras under motsvarar

niomånadersläsår.2,5

4.4.7 Ansökningstider

4 § studiestödslagen skall studiemedelEnligt kap ll ansökan om
inom i CSNinges den tid och den ordning bestämmer. Det-som

för särskilt vuxenstudiestöd enligt §gäller 7 kap 6samma samma
fråga internatbidraglag. l korttidsstudiestöd och gäller attom re-

Överlåtit ansökningstidergeringen har till CSN bestämmaatt om
5 6 6 § studiestödslagen 2 kap 3 §kap kap 4 5 kap 6samt
studiestödsförordningen.

förSista ansökningsdag studiemedel den oktober förär an-
läsår och den aprilsökan hösttermin eller ansö-som avser om

vårtermin kalenderhalvår.kan För kursereller startaravser som
efter inges 30 dagar efterdessa datum kan ansökan kurs-senast

För utbildningsarvodc gäller ansökan skall ha kommit instart. att
utgången kalenderhalvårvid det ansökan Närsenast av som avser.

det gäller särskilt vuxenstudiestöd, korttidsstudiestöd och internat-
bidrag finns fyra ansökningstillfällen, nämligen maj, augusti,IS IS
l5 oktober l5 februari. Nämnda datum sista ansökningsdagoch är

påföljandeför studier börjar kvartal.som
För alla de nämnda stöden gäller ansökan kan prövasatt en

kommit in för finns särskilda skäl.även den när detsentom
Ansökningstiderna vuxenstudiestöden har varit oförändradeför

sedan stödens tillkomst. det gäller studiemedel har ändringNär
gång l97l,skett sedan I965, nämligen viss skärpningnären en

gjordes.
föregåendeMina i det framförda förslag innebär tillrättenatt

nivåer.stöd klarare knuten till deltagande i utbildning olikaär
föriolikaDet innebär den nuvarande kvoteringenatt av resurser

nivåer i upphör de kvartalsvis förlagda ansök-ochstort sett att
ningstillfällena för vuxenstudiestöd inte behövs längre. lnte heller

någonbehöver medförurvalsprövning Det i sin möjlig-göras. tur
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heter införa betydligt flexiblare ansökningstider förän närva-att SOU 1991 65
rande. Kapitel 4

Ett alternativ är samordna reglerna för vuxenstudiestödetatt
med de regler gäller för studiemedel. innebärDett.ex. attsom nu

månader.stöd kan betalas retroaktivt för 2-3 framtidenI detärut
emellertid troligt inom det offentliga skolväsendet ochatt man
folkbildningen i större utsträckning kommer tillämpa rul-att en
lande intagning. Man bör därför undvika fastamedett system an-
sökningstider.

pågårCSNInom utvecklingsarbete syftar till ansö-ett attsom
kan antagning till utbildning och ansökan studiestöd skallom om

Påkunna sådangöras samtidigt. sikt kommer säkerligen admi-en
påverkanistrativ samverkan reglerna när ansökanatt om en se-

måste inges.nast
När vuxenstudiestöden infördes tanken den, ansökanattvar

utbildning och studiestöd skulle tillsammans med begäranom om
samladeingåtjänstledighet mås-i den studieplaneringen. Ansökan

sådandärför lämnas in vid tidpunkt besked huruvidate atten
stöd beviljats månadhade kunde lämnas halv före studi-senast en

början. l det finns det inte anledning krävasystemeternas attnya
Ävenansökan före terminenskursens början. flestadeen om na-

turligtvis kommer söka stöd i god tid, bör det enligt minatt me-
någonning möjligt begära studiestöd tid efter detatt att ut-vara

bildningen börjat.
föreslårJag vuxenstudiestöd timersâttningoch skall sökasatt

månad sådanefter utbildningenskursens En regelsenast start.en
åretär enkel och fungerar oberoende när under kursen startar.av

När det gäller arbetsmarknadsutbildningen är det i princip inte
nödvändigt alltsåha sista ansökningsdag. Undantag bör gö-att en

området.för detras

4.4.8 Ledighet under utbildning sjukdomgrund av

Särskilda bestämmelser finns i 4 kap och 7 kap studiestödslagen
l973z349 studiestöd under sjukdom. studerandeEn blirom som

får behållasjuk under studietiden studiestödet under sjukperio-
hållsden. Sjukpenningen vilande under studietiden. För den som

förvärvsarbetar vid sidan studierna kan särskild studietids-av en
SGI sjukpenningsgrundande inkomst fastställas. Vid sjukdom er-
håller dåden studerande studiestödetutöver studietidssjuk-en
penning. Vidare har den studerande tillrätt avskrivning stu-av
dielån för den del sjukperiod överstiger l4 dagar.av en som

pågår,CSNHos enligt vad jag erfarit, översyn regler ochen av
rutiner för frågorstudiestöd sjukdom.under De behandlas ärsom

tillämpningen studieoförmåga,begreppet principerna fört.ex. av
skuldreducering, anmälningsskyldighet m.m.
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deltagare i arbetsmarknadsutbildning gäller reglerFör SOU l99l 65omen
sjukpenning. Utbildningsbi-samordning utbildningsbidrag och Kapitel 4av

innebär i falldraget reduceras med sjukpenningen. deDet att
såutbildningsbidraget blir blir kom-sjukpenningen högreär än

pensationsnivån studierna.vid sjukdom under Genomhögre än
också kompensatio-sjukpenningcn kalenderdagsberäknas kanatt

jämfört med utbildningsbidraget variera.nen
regeringen december 1989RFV har i skrivelse till i begärten

vid sjukdom skall gälla för denersättningsprinciperatt samma
går ii arbetsmarknadsutbildning eller inskriven AMlärsom som

för studiestöd. pekar bl.a. de oön-studerande med andra Man
uppstå med regler. föränd-skade effekter nuvarande Enkansom

information hand-ring skulle dessutom underlätta kassornas och
läggning ärenden.av

förslag riktning inkommit till utred-i delvis harEtt samma
frånningen försäkringskassan i Falun.

erfarit framställning f.n. underJag har RFVs äratt gemensam
i och socialdeparte-beredning arbetsmarmarknadsdepartementet

utbildningsbidragetOm mitt förslag till samordningmentet. av
genomförs, det naturligtoch det särskilda vuxenstudiestödet är att

studiestöd sjukdom blir enhetliga.bestämmelserna underäven om

vid för4.4.9 Resekostnadsersättning till elever skolorstatens
SSVvuxna

SSVstuderande vid för deltar iEn skolorstatens vuxna ensom
undervisningsperiod vid resekostnadsersâttning förskolan kan

ersättninghemorten-studieorten och Ansökanretur.turresa om
vidarebefordrar tilllämnas till efter kontroll denskolan stu-som

diemedelsnämnden utbetalning.för beslut och
Resekostnadsersättning tillägg till studie-lämnaskan ettsom

beviljashjälp, studiemedel vuxenstudiestöd, kaneller särskilt men
något sådanterhållittill studiestöd.även den intesom

också internatbidrag tillSedan den juli I989 beviljas denl kan
eller yrkesinriktadi orienteringskurs, grundskolekursdeltarsom

SSV.vid lnternatbidraget, f.n. 290 dygn,kurs är kr per avsersom
för i samband med kursen.täcka kostnader kost och logiatt resa

LinköpingCSN tillsammans ihar med studiemedelsnämnderna
Umeåoch gjort regler rutiner för resekostnads-ochöversyn aven

framgårersättningen. i april l99l bl.a. följande.Av rapporten
SSV till 6300har beräknat studerande vidMan antalet ca

fåttl98990. resekostnadsersättning harAntalet un-personer som
åren år.2 000 Genomsnittligt beräknasder de varitsenaste ca per

år.varje 2,5 tredjedelstuderande Förgöra av-resor per en var
ståndet 25 mil. Genomsnitts-mellan hemorten och skolan änmer

underkostnaden 300 kr Utbetalt belopp varvar ca per resa.
l98990 2,2 uppfattningen skolorna ärmiljkr. Den allmänna
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ersättningen betydelse för de studerande. Manär 1991SOU 65troratt storav
många avstå från undervisningen ersättningen inteskulle Kapitel 4att om

tredjedelbland studerandefanns. l enkät de attuppger en er-en
för studierna.sättningen nödvändig förutsättning Drygtär en
ersättningen slopades,hälften skulle uppleva det negativt omsom
någon roll.det inte skulle spela störremedan övriga attanser

studiestöd.endast liten del de studerande harDet är av somen
sådana beviljats.fall studiemedelde flesta harl

läggs innebärförslag till vuxenstudiestödDet att stu-som nu
beviljas för studier grund-inte kommerdiemedel längre att

gymnasieskolenivå. innebär reglernaskole- Detoch att om rese-
studiemedelssystemet bör avvecklas.kostnadsersättning inom

studiehjälpen knappast heller motiveratgäller är detNär det
framgårbehålla CSNs detbestämmelserna. Av ärrapport attatt

fåttfå år20 resekostnadsersättning.studerande underytterst som
utgå från ividare kommunerna denMan bör kunna att nya gym-

sådanaför eventuella kostnader.nasieskolan kommer att svara
Återstår föreslagitvuxenstudiestödet. avsnitt 4.3 har jagl att

vid folkhög-beviljas för korta kurserinternatbidrag skall kunna
fördjupningSSV fortsättning ochskolor, komvux eller ärsom en

studier i basämnen. internatbi-cirkelstudier eller motsvarandeav
Ävenför och logi. kur-draget täcka kostnader kostatt resa,avser

föreslås berättigaför utveckling handikappades färdigheteravser
internatbidrag.till

för merskostnader de-Det rimligt reglerna bidrag ärär att om
SSV förför i kurser vidstuderande deltar korta somsamma som

i vid folkhögskola eller i komvux.deltagare motsvarande kurser
föreslår särskilda reglerna för resekostnadsersätt-därför deJag att

ning upphör gälla.att

4.4.10 Utländska medborgare

utländsk till studiehjälp, studiemedel ellerEn medborgare har rätt
sig i Sverigevuxenstudiestöd har bosattsärskilt han eller honom

för till-huvudsakligen syfte studera. Vägledandei änannat att
lagstiftningenämpningen uttalanden i förarbeten tillär bl.a. m.m.

inlemmad i svenskaHuvudprincipen endast den är detär att som
till stöd.samhället och här har rättatt stannaavser
l972. Vid den tidenDe nuvarande har gällt sedanreglerna var

arbetskraftsinvandring. dendel invandringen s.k. Motstoren av
l97l8lbakgrunden i propositionen Det börskall uttalandet ses.

tillståndgiltigamedborgare han medkrävas utländsk attav en
två år innan studiestöd bevil-förvärvsarbetat Sverige i minsthar i

tvåårsregelnfrån för flyktingar, barn tilljas. Undantag kan göras
år fa-20 harinvandrare under näraär samt personer som ensom

miljeanknytning i Sverige.
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åberopat i Sverige haranknytning 1991 65SOUgällerdetNär sompersoner
vistelse-krav Kapitel 4till stödmedgettaldrig rättpraktikeni utanman

sådana fall s.k.också SlV iinvandrarverkettid. Numer gör en
ifrågainnebärinvandrarprövning. Detuppskjuten att personen

uppehållstillstånd, förlängas. Förstkanfår tidsbegränsatett som
två år sökandenkanregelisedan anknytningen varat per-som

föruppehållstillstånd. förekommakanUndantag ex.manent
SlVs god-utomlands.långvarigt sammanboendeharpersoner som

villkor förfallflestaanknytningen i deär att stu-kännande ettav
beviljas.skall kunnadiestöd

utbildnings-timersätting ochkorttidsstudiestöd,det gällerNär
medborga-några för utländskasärbestämmelserfinns intearvode

studiestöd skalltillräckligt förutbildningenDeltagande i är attre.
kunna utges.

uppehålls-fått arbetstill-ochharutländsk medborgareEn som
förmedlingsservice hosfullständigstånd tilli Sverige har rätt ar-

svårigheter förganskaregelbetsförmedlingen. Det är storasom
arbetsmarkna-fotfästeinvandrareeller andraflyktingar att

medbli aktuelltkan detmöjligheterderas ut-stärkaden. För att
förordningen§ iEnligt 11utbildningsbidrag.bildning och om ar-

anställningflykting harbetsmarknadsutbildning kan även somen
få arbetsmarknadsutbildning.

studiestöd ochreguljärtbeviljningförvillkorenJämför avman
så föl-bildennågra ärinvandrare,förutbildningsbidrag grupper

jande

VillkorGrupp

flyktingstatusochATFlyktingar
motsvarande

UATstudiestöd ochReguljärtInvandrare p.g.a.
två års ochvistelsekravregelanknytning som

anknytning
Utbildningsbirlrag UAT

studiestöd UAT ochReguljärtPersoner som
påtvä års vistelse och arbeteerhållit kravarbete

UATUtbildningsbidragSverigei

tvåstudiestödReguljärt KravNordiska
anknytning ellerårs vistelsemedborgare samt ar-

bete
KyrkobokföringUtbildningsbidrag

;AT arbetstillstånd
UAT arbetstilltänduppehålls- och

Somflyktingar.i daginvandrarna utgörsdelEn stor avav
för denframgår detredovisningen ärtidigareden gruppenav

studiestödreguljärttillmöjligheterdet gällerskillnader näringa
ochnordbordet gällerfrämst närDet ärutbildningsbidrag.eller
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s.k. anknytningsfall praxis olika.är Antalet anknytningsfall SOU 1991; 65som
framgårökar f.n., vilket 4.7.tabellmest Kapitel 4av

Tabell 4.7 Den utomnordiska invandringen till Sverige

I989 1990
Antal % %Antal

Flyktingar 24 880 l256 840 34
Anknytning l8 030 40 22 220 59
Arbetskraft 170 260 I
Gäststuderande 820 2 l l4 3
Adoptivbarn 780 2 920 2

Alla 44 680 l00 37 380 l00

Källa SlV

frånAntalet invandrare de övriga nordiska länderna registre-
inte hos SlV. frånEnligt SCB uppgick invandringen Dan-ras

mark, Finland, lsland och Norge I989under till l9 000nära per-
soner.

Mellan de nordiska länderna l975gäller sedan Överenskom-en
melse regler studiestöd för studier iom gemensamma ettom an-

nordiskt land. innebörden är studerande skall kunnanat att en
från frånstudiestöd antingen hemlandet eller det land där han är

bosatt och studerar. Villkoret för studiestöd i studielandetatt
är nämnts han tvåeller hon varit bosatt i landet i minstattsom
år förvärvsarbete eller familjeanknytning.p.g.a.

framgårAv det sagda ifrågaprinciperna delvis skiljer sigatt
förmånerinvandrarnas möjligheter till under utbildning. Närom

det gäller reguljärt studiestöd detär normalt delegationen för ut-
ländska fråganstuderande DUS prövar vistassom om personen

sådanai förhållandenlandet under tillrätt studiestöd förelig-att
från mångaMan DUS utländska medborgareattger. uppger som

söker studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd redan har genom-
gått eller arbetsmarknadsutbildningar, när delegatio-etten par

fråganskall pröva principielladeras tillrätt studiestöd.nen om
frågaOfta detär ocksåupphandlade kurser, det ärom men van-

ligt med kurser inom reguljär utbildning.
föreslåJag har övervägt möjligheterna enhetliga princi-att mer

för beviljning studiestöd till utländska medborgare. Jag harper av
emellertid frågaför förorda denna börstannat utredas iatt att
särskild ordning. bådeDet är angeläget de arbetsmarknadspo-att
litiska och de utbildningspolitiska utifrånaspekterna analyseras

Ävenutgångspunkter.prinicpiella utsikterna frimer av en euro-
peisk arbetsmarknad ingåendebör anledning till prövningge en

vilka ifrågavillkor bör ställas bosättning och arbete iav som om
sådanadet fall studier kan bli aktuella i sammanhang.
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Studielån4.5 1991 65SOU
Kapitel 4

reglerenligt nuvarandeAvskrivning4.5.1

lån grund-erhållit för studieri formstudiemedelDen avsom
gymnasieskolenivå, högskolestu-bedrivitdärefterochskole- eller

ocksåstudielån under denhaftterminer ochminstdier under tre
nivånlånetfå den lägreför studierna50tiden, kan procent av

ifinns 8Bestämmelsenterminer.för högstavskrivet, dock sex
§studiestödslagen.kap. ll

finns det där-lånedelen vuxenstudiestödeti det särskildaFör
sammanställningföljandeavskrivning. Avinga regleremot om

förmånli-någotavskrivning ärefterstudiemedlenkan attman se
förgällervuxenstudiestödet. Detsärskildadeti vissa fall ängare

låg emeller-Man kandagpenning i A-kassa.har enpersoner som
avskriv-efteroch studiemedlenvuxenstudiestödettid hävda att

likvärdiga.ganskaning generelltär sett

ñrvuxenstudiestödavskrivning ochJämförelse elierstudiemedelmellan
gymnasiala studier
Månadsbelopp

VuxenstudiestödStudiemedel
HögstaLägsta

662 7 7654906lBidragsdel
806061l l.. skatt
9593 60l 5l 906Nettobidrag

2 836900ILånedel 4 534
8 795lån 5 5014406Bidrag +

2 267Avskrivning -- 9593 5l73 601Bidrag 4totalt
2 836900återbetala l2 267Att

från skyldighetbefrielse8 §i kap. 11Bestämmelsen attom
studielån studerandeåterbetala nämntsviss del somsomavserav

gymnasieskolenivå.lån ellergrundskole-beviljats för studier
studiemedelförvuxenstudiestöd iställetMitt innebärförslag att

blir isådana bestämmelsennämndastudier. Denförskall beviljas
före debeviljatsså studiemedeltillämplig enbartfall nyasom

Övergångsbestäm-därför intillkomst och börreglernas tas som
lagen.till denmelse nya

grundskole-ochför studierSkuldsättning4.5.2
gymnasieskolenivå

studier i basämnen4.2 innebärförslag i avsnittMina att
Skuldsättning.nivå förenas medinte skall behövagrundläggande

Även kraftigt,skuldsättningenminskarstudierför gymnasiala om
i Skuldsätt-Skillnaderstudiemedel.jämför med nuvarandeman
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återbetalning två årför gymnasialning och den studerar i SOU 1991 65som
nivå med studiemedel och det vuxenstudiestödet illustreras Kapitel 4avnya
exempel

återbetalning.4 SkuldsättningExempel och
Två års gymnasiala studier studieme-med

respektive vuxenstudiestöddel

Studierna börjar ijanuari 1991Antaganden
lånedelenStudiemedlen och i vuxenstudie-

år%stödet ökar med 4 varje
%Dagpenning i 450 kr. Ränta 5,6A-kassa

upplåningsränta %.70 % 8statensav
från% 1991Arlig löneökning 5

Återbetalning %4 inkomst enligtav senas-
taxering.te

då återbetalningenLäsanvisning Skuld börjarrad
år återbetalningför fullAntal

återbetalningsårAntal faktiska
återbetaltTotalt belopp

avskrivaAtt

Ålder när Studiemedel VuxenstudiestödRad
Månadslön Månadslön 1991studierna 1991

börjar 000 13 000 000 13 0011 ll

35 92 420 92 420 950 9501 55 55
2 19 12 1016

16 12 103 19
770 420 72 9904 158 360 143 76

0 0 005

lågaförhållandevis givetvis diskuteras.Den räntan kan l exem-
plet har det antagandet gjorts, nuvarande höga räntelägetdetatt

bestå.inte kommer att
Med de föreslagna reglerna minskar skulden jämfört med stu-

årstvådiemedel i fall drygt 36 000 Den hardetta med kr. som
lånet års ålder,vuxenstudiestöd hinner tillbaka före 65betala

års ålder.vidstudierna börjar 45även t.ex.om
år,utnyttjasOm jämför fall där studiemedel underett treman

tvåår grundskolenivå år gymnasial ni-för och fört.ex. ett
förhållandevå, skillnaden i till vuxenstudiestöd enligt de före-blir

framgårvilket exempel Sammaslagna reglerna ännu större, av
antaganden i exempel 4 används.som
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återbetalning. 1991; 65SOUochSkuldsättningExempel 5
respektiveårs studiemedel Kapitel 4studier medTre
grskmivå,år basämnenvuxenstudiestöd 1

gymn.nivåår2

då återbetalningen börjarSkuldLäsanvisning rad
återbetalningår för fullAntal

återbetalningsårfaktiskaAntal
återbetalt beloppTotalt

avskrivaAtt

Ålder VuxenstudiestödStudiemedelRadnär
Månadslön 1991Månadslön 1991studierna

13000000000 11I3000llbörjar

950S5950290 55290 145145l25
101224282
101228 243

72 990420710 7b287330 9104
00005

95055950290 55290 145145135
101224282
101224263

72 990420780 76720 2872924
00 037 2605

950950 55290 55290 145145l40
101224282
101221213

990420 72860239 7b203 1104
0045 900108 5505

består sinåret ihär falleti detförstadetStudiestödet under
för denblir änskulden inte störregörhelhet bidrag. Det attav
årsförhållandenivå. tilltvå år lgymnasiali stu-läst tresom

90 000 kr.med näraskuldsättningendiemedel minskar
alltså grundskole-studiergenomförs kommerförslagenOm

betydligt mind-gymnasieskolenivå medgenomföraskunnaoch att
utnyttjarför denblir falletvadskuldsättning än nusomsomre

Detreformen.viktig effektärstudiemedel. Detta ytterst aven
genomgår4, denexempelacceptabeltkan inte att ensomanses

ådra skuldsigtvåårig skall behövagymnasial utbildning en
uppföljningsundersökningar kanSCBs000 kr. Avdrygt 90 man

högskoleförbere-studerande iungefär femtesig tillsluta att var
går efter-tillvidarefolkhögskolaniochi komvuxdande kurser

defyra fem ärförbetyderutbildning. Detgymnasial att gym-av
målet, byggerkanske sedandestudierna det närmastenasiala som

någon yrkesutbildning.med
gårnivå vidaresedanochgymnasialstuderatdenFör som

framgått, reglernaföreslagnaderedanhögskolantill somger,
studiemedelmedförmåner dagensungefär systemsomsamma
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och avskrivning. Att skuldsättningen kan bli problem för demett SOU 1991 65
har båda nivåernastudiemedel för studier har jag redansom Kapitel 4

återbetalningsvillkorenberört. Den debatt förts har varitsom om
intensiv. Kritiken har bl.a. gällt den f.n. höga räntekostnaden,

driver den måstetotala skulden. Ur aspektsom upp en annan
återbetalningenemellertid reglerna för förmånligaanses som ge-

årligaden belastningen aldrig blir fyraatt större ännom procent
inkomsten.av

utgår från frågornaJag alla de här kommer beaktas iatt att
samband med uppföljningden CSN har i uppdrag göraattsom
under den kommande budgetperioden.

Låntagare4.5.3 med studieskulder i äldredetstora systemet

Enligt direktiven skall jag belysa situationen för vuxenstuderande
haft studiemedel ådragiti det äldre och sig mycketsystemetsom
studieskulder. En anledning till uppkomstenstora skul-storaav

ider det äldre bl.a. bidragsdelen liten.systemet Dess-attvar var
fanns återbetalningspliktigt,barntilläggutom vilketett som var

medförde skuldsättningen ökade.att
Av framgårtabell 2.5 i 2 låntagarekap. för de 1991att som

återbetalningenbörjade såi det äldre utgjorde andelensystemet,
hade skulder 100 000 och däröver 32 Av allasom procent.

återbetalar lån1991 äldre har 1 skulder 200 000som procent
kr och däröver. Totalt rör det sig 3007 Det ärom personer.

mångaungefär lika män kvinnor. För dem sinstartadesom som
återbetalning i januari 1991 är andelen med skulder 200 000 kr
eller 4 procent.mer

CSNs1 register finns ingen fullständig uppdelning skuldernaav
utbildningsnivå. lån ingåttFör de del i särskiltsom som en

vuxenstudiestöd kan fördelningen grundskole-,man se gymna-
högskolenivå,sieskole- och eftersom kvoterats des-resurserna

nivåer.olika När det sådanagäller studiemedel finns ingasa upp-
gifter.

Av stickprov CSN gjort bland dem sökt studieme-ett som som
del hos studiemedelsnämnden återbetal-i Lund och börjadesom

framgårningen 1990 erhållit76 hade enbart studie-att procent
medel, fyra erhållithade enbart särskilt vuxenstudiestödprocent

20och bådahade utnyttjat stödformerna. För demprocent som
haft bådestudiemedel för gymnasiala och eftergymnasiala studier

10.medianvärdet för antal terminervar
En undersökning låntagareCSN dågjorde 1989som av som

hade studieskuld 300över 000 kr. har refererats kortfattat ien
avsnitt 2.2. Undersökningen visade bl.a. hela hadeatt av gruppen

studielån80 haft för gymnasiala studier före högskolestu-procent
dierna. Ungefär erhållit70 hade barntillägg för ellerprocent ett
flera barn.
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utredning- 1991 65för SOUunder denmigförmöjligtvaritinteDet har att
situa-kartläggning Kapitel 4fullständigtiden göratillgängliga avatt enen

ådragit mycketsig storvuxenstuderandeför detionen ensom
läggasådana omständigheterunderAtti äldreskuld det systemet.

intejagskuldsättningennågot ilättnader varaförslag anserom
den delärövervägtlikväl har attjagtanke avvälbetänkt. En som

hållet och in-ochheltavskrivasskullelånet barntilläggsom avser
Detnuvarande regler.enligtmöjligtvilket ärhälften,medbarate
harensamstående kvinnor,förbetydelseskulle bl.a. somvara av

inkomster änlägrekvinnornaharvårdnaden regelSombarn.om
regel medgenerellmåste konstateraemellertid attJagmän. en

framgår näm-undersökningCSNsAvtveksam.innebörd ärdenna
utbildningar ochkvalificeradelåntagarna harfleraligen att av
subventionytterligareEn utaninkomster.godahaförutsättaskan

betalningsförmåga det knappastfinnslåntagarnasavseende
avskriv-nämndadeanledning ärinföra. En attförskäl att annan
hälftenfrån tilltredjedell990juliökade iningsmöjligheterna en

omstän-Ytterligareterminer.lånebeloppet högst för ensexav
ärlåntagare äldrei detför systemetbetydelsefulldighet ärsom

återbetalning.anstånd Denmedförmånliga reglerna somde om
inkomst äri huvudsakavgiftsunderlag1991 harunder somett

året.anstånd föravgiftenmedtill helt112 700 kr har rättunder
återbetalningsskyl-vårdnaden inträderbarnhardenFör omsom

000 kr. Enl4Savgiftsunderlagvidpraktikenidigheten an-ett.
med detsambandl989 i syste-infördesviktig regel nyasomnan

året bli högre änbehöveraldrigavgiften förtillkomst attmets var
avgiftsunderlaget.fem procent av

alltså finns iredantrygghetsregler systemet,Genom de son1
behövaskallfrånutgå intebetalningsbördankunnabör attman

någon.förbetungandealltförbli
aldrig,studieskulder kommerLåntagare mycketmed omstora

återbetala skul-helafår behövainkomster,avsevärdaintede att
års ålder Men.avskrivs helt.vid 65Den delden. resterarsom

skul-högadenbelastningensåledes ekonomiskadenäven avom
frånändå deninte bortseöverdrivas, kaninte skallden psy-man

sådanhaenskildepåfrestning innebär för dendet attkologiska en
de-övervägaalltså ytterligareanledningfinnaskanskuld. Det att

fråganutgår från ägnaCSN kommer attsituation. Jag attras
ställningstagande.förunderlagframochuppmärksamhet ettta

utformasstudiestödenemellertid attviktigt ärlikaMinst att
förslag,Minaframtiden.iundviksskuldsättninghögmycket som

kommerstudiemedelssystemet,omfattar attinteemellertid en
avseendet.i detpositiv effekt
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studielån4.5.4 Extra SOU 1991; 65
Kapitel 4

studiemedelssystemetl finns möjligheter till s.k. studiemedelextra
studielån. lånebeloppi form Ett kan beviljas för merkost-extraav

uppstårnader i samband med utbildningen, för termins-t.ex.som
avgifter, studieutrustning, dubbelbosättning. Den deltar isom ar-

sådanabetsmarknadsutbildning kan täcktakostnader ettgenom
särskilt bidrag. Den har särskilt vuxenstudiestöd kan intesom er-
hålla något tillägg till grundbeloppet, sig i form bidrag el-vare av

lån. sådanaler Däremot är merkostnader regel avdragsgilla isom
skattehänseende.

Jag idet vuxenstudiestödssystemet bör införas möjlig-attanser
studielån,heter till i de fall den studerande har merkostna-extra

Ävender sammanhänger med studierna. merutgifternasom om
så måstekan medföra ändåvissa skattelättnader, utgiften be-

Någotstridas under studietiden. antalstörre kommer attsom an-
lånsöka behöver sannolikt inte räkna med.extraom man

nivåutbildningarl gymnasial torde merkostnaderna i sam-
såband med studierna inte Däremot kan delstora.vara en vuxen-

studerande ha utgifter för dubbelbosättning. Utflödet ytterliga-av
lån kan beräknas bli marginellt.re

Lån4.5.5 i nuvarande utbildningsbidragssystemet

genomgåttDen arbetsmarknadsutbildning efterkansom ut-en
lån, uppgårbildningens månads-slut till 70ett procentsom av

Lånetbeloppet i utbildningsbidrag. räntefrittär och skall i princip
återbetalas år.inom Den januari 1991l hade drygt 500ett perso-

tillsammans skuld 15 milj.kr. Det är enligt uppgiftner en ca
från svårigheterRFV vissa i falldel tillbakaatten pengarna.

utgår frånJag sådana låndet skall möjligt beviljaatt attvara
också i fortsättningen enligt i huvudsak praxis.nuvarande CSN
har väl låneverksamhet.upparbetade rutiner när det gäller Om
administrationen i enlighet med mitt förslag förs till CSNöver
bör kunna lånenräkna med effektiv bevakningman atten av
återbetalas.

Det lämpligt återbetalningär reglerna beviljning ochatt om av
lån in i särskild förordning.tas en

4.6 Särskilda insatser för kortutbildade

4.6.1 Studie- och yrkesvägledning

många årsFör studieuppehållefter kanske vill börjavuxna, som
finnsstudera, spektra utbildningsvägar välja mellan.ett attav

208



också val mellanutbildningsanordnare, SOU l99l 65valdet sigMen rör avom
ochsammanhållen antal enstaka ämnen Kapitelutbildning eller 4etten

ocksåViktigtdeltid. ärheltid ellerstudiermellankanske val
för-studiernameningeni denrealistisktstudievalet är att geratt

fort-förarbetslivet elleriförändringarför önskadeutsättningar
erhålla informationbehovetstudier. Härtill kommer attsatta av

frågor. eko-studiesociala Deoch andrastudiestödsmöjligheterom
årfleraeller ärstudier undernomiska konsekvenserna ett enav

enskilde be-så planeringen. Dentill idel hänsynviktig att tanog
alternativalltså få vilkainformationallsidighöver somomen

lämpligast i denvad kanför kunna avgörafinns eg-att varasom
situationen.na

speciellamångfald individen alldelesnaturligtvisDenna ger
också upplevaskaninnebärdetmöjligheter, att systemetmen

svårt överblicka.komplicerat och attsom
studietidsinförkortaMånga önskarvuxenstuderande

gynmasieskolenivå. studie-angelägetDet ärgrundskole- och att
utgångspunkten. in-utifrån denMeddenbl.a.skeruppläggningen

hållasutbildningenförkostnaderkan samhälletsriktningen nere
arbetsförtjänst ochförloradformegeninsats iindividensliksom av

grundläg-itroligt det denskuldsättning. Det äreventuell att nya
vuxenutbildningen kom-gymnasialaochvuxenutbildningengande

förbehövsdevälja endast ämnenvanligtbli attatt sommermer
kom-nå studiemålet. studiestödetläggsförslagDeatt omsom nu

Även angelägetockså detriktningen. här äri denverkaattmer
studierådgivning.med aktiven

vägledninginformation ochbehovenuppenbartDet är att av
kortutbilda-dettaSärskilt gällervuxenutbildningen ärinom stora.

otillräckliga. l deinsatserna ärnuvarandeoch invandrare. Dede
för arbetsmarknads-företrädaremedhaftkontakter Finvuxsom

kunskapen arbets-synpunkterframkommitverket har att omom
studievägledning.skolväsendetsmarknaden för inomär svag

kunskaper betonasmed199091285 Växapropositionenl
väl. Enfungerari kommunernasyo-verksamhetenvikten attav

undvi-studieavbrott kanfelval ochtillmedverkagod kan attsyo
förstärktJagunderstryka vikten detta.villkas. attJag tror enav

förutsättning förviktigstudievägledning ärförbättradoch atten
behovstudieval. Dettarealistiskagörastuderande skall kunnade

studiestödssystemförbättrattillmitt förslag ettaccentueras om
Även börerfarenheterfolkhögskolornasgenomförs.för tasvuxna

frågorna jagstudieekonomiskadegällertillvara. det attNär anser
tillstödinsatser föröka sinastudiestödsorganisationen bör att ge

information.medberördaoch andrautbildningsanordnarna organ
och arbets-också mellan skolornakontakternaviktigtDet är att

frågor i avsnittetstärks. Dessamarknadsmyndigheterna tas upp
administration.4.7 organisation ochom
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4.6.2 Uppsökande verksamhet SOU l99l 65
Kapitel 4

avsnitt 2.7 finnsl beskrivning hur den uppsökande verk-en av
framgåttsamheten fungerat. Som erfarenheterna delvisär motsä-

ågelsefulla. Man kan sidan konstatera verksamheten varitattena
nå målgruppeninriktad den prioriterade och godaatt att re-

nåtts. också mångasultat Men det är klarlagt funnitsdetatt pro-
blem. Ambitioner och planer intehar alltid kunnat fulltomsättas

i det praktiska arbetet. omständigheterDessa finns belysta bl.a.ut
i studieden gjorts för Finvux Larsson.räkningsom

lågvisionerDe till förgrund vuxenutbildningsreformensom
1975 gäller i allt väsentligt iäven dagens samhälle. En verksamhet
med syfte stimulera människor inte självmant söker sigatt som
till utbildning är kanske tidigare befogadän grundnu mer av
den snabba tekniska utvecklingen. Med hänsyn till förändring-de

föreslås ifrågasker inom skolan och de förändringarar som som
studiestödet för korta studier är det naturligt verksamhe-attom
delvis ändrar inriktning och effektiviseras.ten

De förslag läggs innebär dels studier grundlägg-attsom nu
nivå iande princip skall förenade tillmed rätt studiestöd,vara

dels stödet förbättras kraftigt. Detta gäller inom vissa gränseratt
både stödet för kortare och längre studier. Resurser till utbildning

facklig områ-med inriktning anvisas särskilt. Därigenom renodlas
dena och uppsökarnas roll klarläggs. förbättradeDet stödet bör
också leda till uppsökarnas arbete underlättas. Genom kla-att en

målgruppenprecisering till dem harstyrsrare av resurserna som
de största behoven. föreslagnaDen utformningen innebär deatt
nuvarande reglerna urval bland sökande inte behövs längre.om
Det är antalet studieplatser och antalet vill studerapersoner som

bestämmer utflödet stöd.som av
åläggs tillhandahållal den skollagen kommunerna attnya

grundläggande vuxenutbildning för alla behöver det.som
Statsbidraget till kommunerna kommer beräknas dels efteratt

20-64-åringar,behovsvariabel antalet dels efter viktningsva-en
lågutbildade,riabler, är andelen andelen utländska medbor-som

andelen arbetssökande glesbygdsvariabel. Kommu-samtgare, en
ocksåskall aktivt verka för med kort tidigareattnerna ut-vuxna

bildning rekryteras till studier. förutsättningarnal för statsbidra-
ingår ocksåtill studieförbunden och folhögskolorna att ut-gen

bildning vänder sig till kortutbildade särskilt prioriteras.skallsom

Fortsatt öronmärkt resurs

Decentraliseringens radikala konsekvens skulle ingamest attvara
särskilda för föruppsökande verksamhet. Medelavsattesresurser

ändamål ingårdetta i statsbidraget till kommunerna för vuxenut-
bildningen. Mot detta kan anföras den uppsökande verksam-att

210



Om arbetetutbildningsanordnare.till flera SOU 1991 65heten bör rekrytera
måste bidra med Denolika anordnare Kapitel 4skall samordnas resurser.

deskett arbetsplatsernaverksamheten harhittills bedrivna av
så-inte iUtbildningsanordnarna ärfackliga organisationerna. en

verksamhetbedriva uppsökandede kandan position att ar-
betsplatser.

verksamhet kanför uppsökandeOm särskilda avsättsresurser
kontaktasoch derekryteringsbehov beaktasolika anordnares son1
möjlighe-information sinaallsidigochkan bredare ommeren

föreslår därför sär-ekonomiskt stöd. Jagtilltill studier och attter
för verksamheten.fortsättningenskilda i avsättsmedel även

verksamhetenInriktningen av

inte detaljregleras.kortutbildade kanrekryteringArbetet med av
stå förfilosofinövergripandei motsättning till denskulleDet

utbildningsområdet. naturligtvisbörDäremotandra delar inom
Därmedinriktningen för verksamhetensyftet och gesanges.

också utgångspunkterna utvärdering.uppföljning ochför
följande för-bör bygga bl.a.uppsökande verksamhetenDen

utsättningar
ståifråga skall iutbildningfria valDen enskildes eget-k om

formulerasutbildningförgrunden. Rekrytering till avsom
ifråga personalutbild-organisation,behov i t.ex. omsomen

förutsätts ske andra vägar.ning,
långsiktig strategi. Denibör inordnasVerksamheten en

studieovanainrikta sig rekryteraskall dels att personer
blirstudier bryggaför kortatill studier, dels verka att en

årli-långsiktiga strategin, änstudier.till längre Den snarare
förarbetet. Formernarutiner, planeringenbör styra avga

lång-förgivetvis variera inomarbetet bör kunna ramen en
siktig plan.

vuxenutbildning börSamverkan anordnareolikamellan av
slåintentionernamöjliggörsDärigenomeftersträvas. att

långa mellan folkbild-studieroch korta ochmellanbryggor
skolväsendet.offentliganing och det

Social och kul-god lokal förankring.haUppsökarna bör en
informationsutby-underlättar samtal ochgemenskapturell

te.
verksamhet skallriktadekortutbildadesärskiltDenna mot

från och utgörarekryteringsverksamhetskiljas ettannan
särskildabetyder dessatill denna. Detkomplement att re-

rekryteringsverksamhetföranvändasinte skall somsurser
stånd.ändå tillha kommitskulle
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Kapitel 4

Ansvaret för samordning verksamheten fördelningochav av me-
del kan enligt min mening anförtros antingen till a länsorganisa-

CSN-områdettionen inom beller kommunerna.
För CSN-alternativet talar vuxenutbildningsnämnderna haratt

lång erfarenhet denna verksamhet. Det kan tala ärav emotsom
länet verksamhetsområdeutgöratt gör samord-ett stort attsom

försvåras.ningen kan Erfarenheterna visathar projektens kva-att
litet ökar, arbetetnär planeras för mindre enheter.

dåFör kommunerna talar troligen genomför projekt iatt man
områden.mindre, får,avgränsade Dessutom nämnts, kom-som

skyldighet aktivt verka för de har behovatt attmunerna som av
grundläggande utbildning rekryteras. särskildaDe kanresurserna
alltså komplettera kommunens insatser. Mot denna lösningegna
talar den uppsökande verksamheten inte alltid sker inom kom-att
mungränser. Dessutom finns risk för rekryteringen kan kom-att

koncentreras komvux. Folkhögskolornasatt ochmot t.ex.ma stu-
önskemåldieförbundens kan bli i mindre utsträckning tillgodo-

sedda.
frågaJag låterde uppgifter det här är sig väl fö-attanser om

CSNs föreslår alltsåmed övriga verksamhet. Jag medlenrenas att
ocksåför uppsökande verksamhet i fortsättningen handhas av

fårCSN-organisationen, samordningsansvar när det gällerettsom
medelsbeviljningen. Det förutsätter nära samverkan med sko-en
lor och uppsökande organisationer. avsnittetl 4.7 organisa-om

föreslårtion och administration samrådsorganjag bl.a. in-att ett
förrättas Frågansäkerställa denna samverkan. samverkanatt om

också längre fram.tas upp

långsiktigEn strategi

Den huvudsakliga nåinriktningen bör ännuattvara personer som
inte har grundläggande kunskaper i basämnen. innebärDet att
den någonrekryterats till studier i samband med tidigare ak-som

fårtivitet, kunna sig tillsöka olika former studierantas utanav
bli särskilt uppsökt. l nuvarande verksamhet riktar sigatt iman

utsträckning till alla medlemmar arbetsplats.stor Följdenen
nårblir målgruppen.bara delvis lång-den egentliga denatt lman

siktiga ingå någonstrategin bör därför form analys de tidi-av av
resultaten. De lokala studieorganisatörerna motsvarandegare

har sannolikt ganska god överblick över den utbildningsverk-en
samhet bedrivits arbetsplatsen och de anställdas deltagan-som

ide olika former utbildning.av
åtgärderAktiva för korta studier skall bli brygga tillatt en

längre studier saknas ofta i den nuvarande verksamheten. Det är
angläget det längre perspektivet kommer in i bilden. Rekryte-att

212



in-följs 1991 65SOUförstastudiecirkel kan stegtill ettringen avsomvaraen
4Kapitelstudier.till fortsattarekryterai avsiktformation att .

visarverksamhetenhittillsvarande attdenErfarenheterna av
någon uppgjordefterskebehöverintearbetetuppläggningen av

fun-samtal harefterföljandeochinformation t.ex.Allmänmall.
vik-Detlän.i Norrbottensgrundskoleprojektets.k.i detvälgerat

lämpligmetoden åralltså metod,inte attutantigaste är typ av
långsiktiga planen.dentillhänsynmed

grundskoleut-många formellt harväl käntDet är enatt som
fallflestaiharDebaskunskaper.brister ifaktiskabildning har

tillsjälvmantsig inteoch sökersig ut-bakomskolmisslyckanden
svårigheter isärskildaharbildning. Till ar-somgrupp,annanen

stårskrivsvårigheter. Härochläs-harhör debetslivet, upp-som
utbildning kansvår uppgift. Behoveninförsökarna varaaven

sådanaifråga. fall börlbåde ochuppsökarenförotydlig personen
stöd.värdefulltskolornamedsamarbete ettvara

verkanSam

fungeratinteverksamhetenuppsökandedenskälen tillEtt attav
berör-samordning mellanbristensannolikttillfredsställande är

svårighe-påtalatharfolkhögskolornaochKomvux t.ex.da parter.
Detorganisationerna.fackligademedkontaktetableraattterna

omfattandeikortutbildadelångsiktiga involverasyftet att mer
ärinblandademellan desamverkan parternastudier gör av av-att

slås från studievâgPå broarkandet sättetbetydelse.görande en
dekanolika aktörersamordning mellanGenomtill enannan.en

verk-dubbleringmaximalt ochutnyttjastillgängliga avresurserna
samordnaövervägaskanskekan attundvikas. Detsamheter t.o.m.

områdegeografisktinomsatsningarför ettgemensammaresurser
kommandedenförutsättning förnågon viktigbransch. Eneller

ochskolornamellanalltså stärkssamarbetetverksamheten är att
organisationernademellanochorganisationernauppsökandede

sinsemellan.

verksamhetuppsökandebedrivaskallVilka

uppsökandeförstatsbidrag1980483förordningenEnligt om
och lo-organisationfackliglokalhararbetsplatserverksamhet

uppsökandeförstatsbidragrättnäringsidkarorganisationkal att
årorganisationers verksamheteniverksamhet. Dessa engagemang

Det ärexistens.fortsattaför dessförutsättningnödvändigen
målgrup-nåfinnsmöjligheternade attstörstaarbetsplatserna som

ävenskeskall kunnarekryteringenemellertidJag attanserpen.
vändaskall kunnaorganisationernaocharbetsplatsenutanför att

Jagmedlemmarna.deänandratillsig till an-även egnapersoner
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också nåandra organisationer har förutsättningaratt SOU 1991 65attser som
erhålla alltsåkortutbildade bör kunna bidrag. Det enligt minär Kapitel 4

mening inte nödvändigt i förordningen precisera vilka organi-att
sationer skall ha Boendeorganisationerrätt söka medel.attsom

ifråga.eller invandrarorganisationer bör kunna komma lt.ex.
från studiefinansieringsfrågorskrivelse Samernas folkhögskola om

har bl.a. aktualiserat behovet uppsökande verksamhet, vil-man av
ket jag bör möjligt överväga. Det väsentliga äratt attmenar vara

ifrågaorganisationen kan redovisa förseriös plan arbeteten som
den beviljande myndigheten för prioriteragrund projektetattger

ifråga. framgåAv planen vilketbör sätt sarnar-attman avser
beta med arbetsgivare, utbildningsanordnare, arbetsförmedling el-
ler andra organisationer.

framgåttAv den tidigare lämnade redogörelsen har det att
nämnderna beviljarregel till flertalet organisationersom resurser

söker bidrag. Eftersom begränsadeär görsom resurserna man
regel prutningar. linje föreskrivsl med vad i 4 § nämn-som som

da förordning bör de projekt prioriteras, har de bästa förut-som
nåsättningarna bristfälligmed utbildning.att personer

Fortbildning och utvärdering

kontinuerligEn utvärdering olika insatser bör och resul-görasav
återföras nivån.till den lokala CSNHär har särskilttaten ett an-

för erfarenheter samlas förmedlas.ochattsvar

4.7 Organisation och administration

Utgångspunkter4.7.1

iakttagelserDe gjorts utredningsarbetet förunder talar attsom
ocksåinförandet samordnat vuxenstudiestöd tillbör ledaettav

såställningstagandet administrationen och organisationen,att
långt sammmanhållendet möjligt,är skall och väl samord-vara
nad.

ocksåDet är effektiv administrationuppenbart ochatt en or-
ganisation inte enbart kan byggas kring direkta hand-denupp

ocksåläggningen studiestödsärenden, infor-bör omfattautanav
mationrådgivning utbildning och studieekonomi.om

Behovet förbättrad information vägledning till denochav en
studiestödsfrågor föregående.enskilde i har beskrivits i Orga-det

måstenisationens närhet till individen är viktig. Närhetskravet
rådgivningen,emellertid prövas kravet kompetens i vilketmot

tillgångfordrar organisation med viss storlek och till vissaen en
särskilda kompetenser.
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närhe- 65behövs SOU 1991utbetalningenärendehandläggningen ochsjälval
rationa-bör Kapitel 4utsträckning. Tvärtomiinteindividentill sammaten

massären-därorganisationsstrukturigöraskunnalitetsvinster en
verk-samtidigttillvaratas,kanfördelardehandläggningens som

utvecklas.kansamhetskompetens
organisa-framtidautgångspunkter bör kravenMed dessa en

Detföljande sätt.formulerasadministration kunnation och
finnasbör

informati-medkommunorienterad,nivå, företrädesvislokaleno
tillanslutning ansö-rådgivande uppgifter iochstödjandeva,

sökande redanmånga kan denfallstudiestöd. lkan om
hanhonutbildningvilkennivå inte barabesked,denna om
beviljas.också studiestöd kommer atttill, attutanantas om

arbetsmarknadsutbildningtill attdenkommerT.ex. antassom
studiestödbeskedsamtidigti dagsätt omsomsamma

fördelsuppgiftmedorganisationlänsorienterad att svaraen0
informa-föri länetkrävskompetensuppbyggnad attden som

likvär-tillgänglig ochbliskallstödenkringvägledningtion och
återbetalningutbetalning ochhandläggning,fördig, dels av

studiestödet
studiestödsverksam-ledauppgiftmedmyndighetcentral atten0

utvärde-förregelverkentolkaochutveckla samtheten, svara
studiestödetuppföljningochring av

förkrävsinformationalli vilketadministrativt somsystem,euo
utbetalninginformationrådgivning, handläggning, samt upp-

Systemetsamordnas.ochregistrerasutvärderingföljning och
medverkande isamtligaförvalda delartillgängligt iskall vara

administrationen
utvärde-ochföljaskanstudiestödeni vilket uppstyrsystemett0

mål.förhållande fastställdatilliras
administrativaväsentligasådan studiestödsorganisationEn ger

uppstårförhållanden. Fördelarnanuvarandemedjämförtfördelar
därför att

nödvändigallstudiestödssökande kanochutbildnings-en0
bådedubbelarbeteundviksDärmedställe.information ett

utbildningsstudiestödsorganisationerna.ochsökandenför
ökarRättssäkerheten

utvecklaskanadministrativtsamordnat systemett
förbättrasochsamordnasinformationen

behövsansökningsförfarandentredubblafalli fleraochdubbla
inte längre.

förutsättningarnaökarförbättringarnanämndasidan deVid av
förbättraochmedelsanvändningennå ieffektivitethögför att en

Effekternaytterligareallmänhetentillservicen utan resurser.
flerablir följden stu-samordninguppstår attden avsomgenom

utbe-ochbeloppsberäkningsammanförs, ochdiestödsformer att
studiestödetsamordnadeDetsamordnas.stöd kanfleratalning av

fårsinivilketminskarsåledes resursbehovet tur orga-innebär att
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nisatoriska konsekvenser. för den renodlade handlägg-Resurserna SOU 1991 65
ningen minskas i omfattning samtidigtkan avsevärd vissa Kapitel 4som

åstadkommabehövs kvalificerad in-andra kompetenser för att en
formationrådgivning.

4.7.2 Organisation

utredningsarbetet organisationsformerl har prövats alternativa
Övervägandeför samordnat studiestöd. skäl talar dock förett att

bibehålls,särskild studiestödsorganisation till vilken all verk-en
På såsamhet avseende studiestöden samordnas. vis formuleras en-

ansvarsområdentydiga för arbetsmarknadsorganisation, sjukför-
säkringsorganisation studiestödsorganisation. Organisationensamt

företrädare utbildningsanord-skall ha nära samverkan med fören
arbetsmarknadsverket riksförsäkringsverketoch central,narna,

nivå.regional och lokal
Beslut arbetsmarknadsutbildning fattas arbetsförmed-om av

ling. Detta beslut arbetsförmedlingen till länssmdiestöds-lämnar
kansliet beslutar studiestödet, betalar ochutsom om pengarna

återbetalning lån.handhar beviljade Försäkringskassan fattarav
beslut stöd för utbildning i rehabiliterande syfte och betalarom

sjukförmåner.ut
Centrala CSN,studiestödsnämnden, central myndighet försom

för uppföljningstudiestödet normgivning, och utvärderingsvarar
studiestöden verksamheten i övrigt.samordnar l samord-samtav

ingår underhållaningsansvaret utveckla och de administrativaatt
bådestödsystem krävs för handläggning och utbetalningsom av

rådgivninginformation och stöden.samt om
Länsstudiestödskansliet skall för den kompetensuppbygg-svara

rådgivningnad krävs i länet för information och kringattsom
studiestödet skall bli likvärdig det är arbetsmark-oavsett om en
nadsmyndighet, försäkringskassa, skola eller kommunal myndig-

informationenhet lämnar till utbildningssökande.densom
Länsorganisationen för dessa samverkansparter harattsvarar

tillgång till och informationkan använda sig relevant deav om
ekonomiska förutsättningarna studiestödet under och efterger

måstestudietiden. därför förutomAv nämnda skäl länskansliet
handläggande för informations-personal ha personal ochäven
rådgivningsarbete. återkommer fråga.tillJag denna

samråds-För närvarande finns vid studiemedelsnämnderna s.k.
frågortillstöd nämnderna i studieresultatpröv-organ som om

ning. Vid vuxenutbildningsnämnderna finns s.k. beredningsgrup-
inför nämndens bereder vissa ärendensammanträdenper som

ingårärendetyper. l för myndighe-företrädare berördagrupperna
och intresseorganisationer. enligt min mening,Det bör, äventer

samrådsorganfortsättningsvis finnas för diskussion principielltom
vuxenstudiestödsfrågor, studiemedelsfrågor frågorviktiga eller
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samrådsorga- 199165Tillverksamheten. SOUuppsökandeprojekt i denkring
från respektive 4erfarenhet Kapitelkunnande ochmedknyts personernen

fackligaelevorganisationer,kommunskolor,område, exempelvis
Af och läns-myndigheternaförföreträdareorganisationer samt
inrättandebeslutaCSNankommabör att avkansli. Det om

så-inrättasskallsamrådsorgan ledamöternasådana och hur utses.
läns-styrelsesärskildsamrådsorgan torde behovetdana enav

nivå begränsad.mycketbli
anordnaförnivåPå kommunernalokal har att vuxen-ansvar

medockså föraktivt verkaskall attutbildning. Kommunen vuxna
kom-Allmänhetenstudier.tillutbildning rekryterastidigarekort

frågori röran-utbildningsanordnareolikamedkontaktatt tamer
sådanfår kunnaförutsättasstudiestöd. Dessautbildning ochde ge

tillhänvisasbehövadockfall kandirekt. vissaservice l en person
information.specielllänsstudiestödskansliet för

denorganisationen ärlokaladen attavgörande krav en-Ett
infor-samstämmigallsidig ochskall kunnaindividen,skilde en

arbets-studiestödskansli,tillsigvänderdennemation, oavsett om
deMedutbildningsanordnare.ellerförsäkringskassaförmedling,

frånmöjligtdetfinns bör attmöjlighetertekniska varasom nu
studie-bibehålla ikompetenslänsnivå därefterochutveckla en

uppgifthabörstödsfrågor. utbildningsanordnare attVarje gesom
nämnda sätt.information

Administration4.7.3

näm-i verksamheten,hörnstenarAdministrationen bygger tre
informationlråd-2utbetalning,handläggningbeslut och1ligen

verksamheten.utvärderingochuppföljning3givning avsamt
ADB-samordnatutvecklasbörarbetsuppgifterdessa ettFör

iintressenterberördaförtillgängligtgörsstödsystembaserat som
får för-rådgivningssystemenochInformations-tillämpliga delar.

lokalförtillgängligagörasPC-miljö ochi s.k.utvecklasutsättas
användning.

ADB-kvalificeratbyggeradministrativa ettDet systemet
stöd som

beloppsbe-handläggning,förinstrumenteffektivtblir ett-
utbetalningräkning och

fördatabasersimuleringsmodeller ochtillmöjligheterger-
rådgivningsverksamhet

utvärderinguppföljning ochförunderlagger-
intressenterna.samverkandeför detillgängligtblir-
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Handiäggning, beloppsberäkning och utbetalning 1991SOU 65
Kapitel 4

föreslåsDet regelverk med bl.a. klarare avgränsningsom nu en
förmånsgruppermellan olika och borttagandet urvalsprövning-av

tillsammansbör, förändrademed den organisation här be-en som
skrivits, kunna medföra ärendena i praktikenatt merparten av
kommer avgöras omfattande beredning. Utvecklasatt utan mer
dessutom samverkan med skolornas administrativa detsystem

påbörjat,CSN redansätt kan ansökningsförfarandet förenk-som
las och delvis bortfalla. Därmed förenklas administrationen mot
skolorna.

De skall stödja den massärendehanterande verk-system som
innehållersamheten är dvs. funk-systemengemensamma, samma

tionalitet och används i sätt i hela organisa-stort sett samma
ingåtionen. Grovt beskrivet bör följande informationssystem i

verksamheten
diarium-
ärendehantering-

pågåendeinformation i ärenden-
reskontra för in- och utbetalningar-

för exempelvis personhantering ochsystemgemensamma-
behörighet
regeladministration-

kommunikation.extern-

Rådgivning informationoch

rådgivningSystem för och information kan sannolikt bli PC-base-
utifrån verksamhetsområdesrade och skräddarsydda respektive

behov. Systemen distribueras till samtliga samverkande intressen-
verksamhetsområdetinom för användning lokalt.ter

Uppföljning och utvärdering

Verksamheten är komplex och kännetecknas den kräverattav
frågorostrukturerad och intern information förextern spontana

och flexibla informationsuttag. hjälpmedelDe utvecklas försom
ändamål måstedetta flexibla, och samtliga intressenter detvara ge

både långsiktigunderlag de kräver för kort- och uppföljning.
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studiestödssystemförslag tillAdministrativa konsekvenser SOU l99l 65nyttav
Kapitel 4

verksamhetUppsökande

fleranuvarande ärförändringenDen enda gentemot system att
får adminis-ingastöd för projekt. Dettaorganisationer kan söka

kommakan personalbehovettrativa konsekvenser. Däremot att
aktivtlänskanslierna skall sätt änöka, eftersom arbeta ett mer

Därvid kun-verksamheten. börhittills med den uppsökande man
infor-vid länskanslierna förbör finnasnyttja dena resurser som

mationrådgivning allmänheten.till organisationer ochlokala

Timersättningen

timersättningenstudiergäller studiestödet för kortareNär det --
någonfortsättningsvis behövasdet förmodligen ävenkommer att

ifrågasätta ansök-naturligtvisform anmälanansökan. Man kanav
grundskolenivå bakgrunden alladenningsförfarandet attmot

princip garanteradeutbildning itill kommer attantassom vara
Å uppföljningvisar erfarenheternastöd. andra sidan att,att om

behövliga uppgifterskall inhämtasoch utvärdering stöden ske,av
emeller-ansökan. förfarande kanenklast i samband med Dettaen

måste huvudsak byggafortfarande itid mycket enkelt,göras men
pågåremellertid hosmanuella dokument. Utvecklingsarbete

förenkla ansökningsrutinerna.CSN för att
framförallt följande regel-Jämfört är detmed dagens system

får nämligenförändringar administrativa konsekvenser,som
slopas för-ansökningsförfarandetoch med det kollektival atto

90000 enskilda rekvi-svinner kollektiva ansökningar,5000ca
enskildasitioner 6000 kollektiva rekvisitioner. Antaletoch an-

000.50 000 till 60 Dessasökningar förväntas öka med gene-ca
månadsutbetalning 180000 rekvisitioner.medrerar ca

minskaroch endast för vissainternatbidrag betalasAntalet uto
uppsamlingskurser i basåmnen.

förenklar administrationen.Urvalsförfarandet försvinner vilketo
gymnasienivå förskall särskild avsättasstudierFör potten

administrativadettimersättning. Detta innebär systemetatt
såmåste beviljnings- och utbetal-länsnåmnderna ibyggas att

uppföljningssystem.besluts- ochningsarbetet arbetar i samma
måste i ADB-systemet.Anpassningar ske

handläggningenvilket förenklarAnsökningstiderna borttaso
terminsstart.ökar arbetsanhopningen vidmen

i timersâttningenrutinsynpunkt arbetssammaste delenDen ur0
inkomstbortfal-förskall betalas helaemellertid stödär utatt

fråninfordras arbetsgivaren löneav-och intyg skalllet, att om
Såvitt måste följan-rutinen utformaskan bedömasdrag. nu

de sätt
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Anmälan studier uppgiftoch bl.a. beräknat in-om SOU l99l 65om
komstbortfall inkommer. Kapitel 4
Beslut utsänds med uppgift det belopp beviljasattom som

frånräknarär det arbetsgivaren lönen.som
månadVarje insänder den studerande rekvisition stödom

bl.a.med uppgift studietid och restid tillsammans medom
intyg faktiskt inkomstbortfall och skolans intygom stu-om
dier.
Utbetalning sker.

Förfarandet relativtär resurskrävande. Detta kan dock försva-
hänsynmed till målstyrningde effekter i form bättre ochras av

uppnås.ökad kvalitet kansom

Vuxenstudiestödet

Som redovisats i tidigare avsnitt är de största problemen iett av
dagens studiestödssystem, administrativ synvinkel sett, att anta-ur

mångalet studiestödsformer är samtidigt enhetliga reglersom
saknas. Detta medför informationen och administrationen bliratt
komplicerad. l administrativt hänseende hade det varit värdefullt

allt studiestöd för längre studier hade kunnat utformasom som
målenda studiestöd. Detta uppfylls inteett helt Finvuxgenom

förslag.
Förslaget innebär förenklingar i handläggningen genom sam-

ordningen förreglerna alla studerande grund- ochav gymna-
sieskolenivå. Andra administrativa förenklingarstora är dels att
urvalsprövningen bort för vuxenstudiestöden, delstas avslags-att
hanteringen i princip elimineras.

En resurskrävande del i handläggningen utbildningsbidra-av
enligtär RFV administrationen det särskilda bidraget, varigen av

ingår utgångspunktMed i CSN-storresor som en grupp. att
kort bör bli aktuellt införa vid samordning, kan denna delatt en

administrationen förenklas avsevärt.av
ocksåDet är enligt min uppfattning klart väsentliga ratio-att

naliseringar kan göras när det gäller beloppsberäkning och utbe-
talning det vuxenstudiestöd ersätter utbildningsbidrag.av som
Standardtiden för ärende enligtär RFV 167 minuter. Den-ett ca

tidsåtgång bör kunna reduceras kraftigt i första handna genom
effektivt utnyttjande ADB-teknikenett och mindremer av manu-

ellt arbete. CSN dåhar ADB-stöd i drift föruppgett att ett togs
handläggningen det särskilda Vuxenstudiestödet 1986 kundeav re-

från årsarbetskraftersursbehovet reduceras 57 vid försäkringskas-
årsarbetskraftertill l7 vid SammantagetVUN. räknar jagsorna

med administrativa besparingaratt motsvarande drygt IOO
årsarbetskrafter kan göras.

Resursbehovet vid förändrad administration enligt mitt för-en
slag kan sammanfattas följande sätt
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FörändringAntalStödform Antal 1991SOU 65
årsarbets-årsarbets- Kapitel 4krafterkrafter f n
förslagFSMNVUN k

Uppsökande
of16verksam 16het

+1735I8fimersättning

325 -141216Vuxenstudiestöd

24+l nformation 0
rådgivning

|0250 400250Totalt -

221





5 Kostnadsberäkningar och 1991SOU 65
Kapitel 5

finansiering

5.1 Inledning

konstnadsef-följande huvudkomponenterna del det redovisas av
fårblir mina förändringsförslag. Manfekter resultatet na-som av

flera osäkerhetsfaktorer i beräkningarna,turligtvis räkna med
frågai studerandeantal.t.ex. om

föregående innebär 4 700 studerandeFörslagen i det att ca
000 stude-studiemedel enligt regler och 7har nuvarande casom

för studier i basäm-har enligt nuvarande reglerrande som svux
grundskolenivå studiebi-kunna förhöjtkommer att ettnen

vilket betyder i sin helhet kommerdrag, stödet utgörasattatt av
bidrag.

gymnasialCa 30 000 studiemedel förstuderande harsom nu
erhållautbildning kan med de reglerna stödett motsva-somnya

nuvaranderar svux.
någoniAntalet utbildningsplatser inte öka störreantas ut-

sträckning, ekonomiska begränsade.eftersom skolornas är lramar
alltså nytillkommande intedagsläget studerandekan antalet antas

så ändå för 2 000bli har inräknatsl kostnadernastort. resurser
heltidsstuderande och 2 000 deltidsstuderande. Därutövernyanya

drygt öka sin studieinsats i komvux till5 000 studerandeantas
frånstudieomfattningen minsthalvtidsomfattning 2 000 ökaoch

halvtid till heltid.
förbättras jag vissTill följd studiestödet räknar medatt enav

från arbetsmarknadsutbildningen. jag haröverströmning Men
också lokalaregionalaantagit ökade samverkan detdenatt
planet och berörda myndigheter, och därmedmellan skolor en

medförainformation bl.a. studiefinansiering, skallförbättrad om
iställetreguljärt studiestöd skall kunna be-del haratt somen nu

viljas arbetsmarknadsutbildning.
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Kostnadseffekter förslagen5.2 1991SOU 65av
Kapitel 5

grundläggandeistudier i basämnenstudiebidrag förFörhöjt
vuxenutbildning

grundskolenivån beräknas läsaUngefär 23 studerandedeav
studiebidra-får förhöjdadetreglernamed deDebasämnen. nya

000 studerande des-Ca 3bidrag.hela stödet utgörsdvs. avget, av
ökninginnebär700 har Detstudiemedel och 5har ensvux.sa nu

Utgiften för bidrag343 milj.kr.totaltvuxenstudiestöd medför ca
32 mi|j.kr.medminskarstudiemedelssystemeti ca

vuxenutbildningi grundläggandeför icke-basämncnStudiebidrag
vuxenutbildninggymnasialför studier isamt

uppstår 30 000 stude-kostnadsökningenstörstaDen attgenom ca
får vuxenstudiestödet.detstudiemedelharrande nyasom nu

betalasmilj.kr. i bidragytterligare 291lSammanlagt beräknas ca
bliberäknasbidrag i studiemedelssystemetMinskningen caut. av

icke basäm-studiemedel och läsermilj.kr. dem har307 Av som
grundskolenivå intedehälften välja bort dessa, närantasnen

nivån. väljerdemgymnasialaden Förbidragstörre än attsomger
Även del33 milj.kr.ytterligareläsa dessa ämnen tillkommer enca

välja bort dessa,för icke-basämnenhardem antassom svuxav nu
64vuxenstudiestöd medutgift förmedför minskadvilket caen

blir ytterli-studiemedelssystemetbidrag iMinskningenmi|j.kr. av
16 milj. kr.gare ca

Nyiillströmning

några antagandensäkradet möjligt göraSom nämnts är inte att
de reglerna.anledningnytillströmningseffekten med nyaavom

också studieplatser.antaletberoendeMycket är nämnts avsom
inrä-Någon kostnaderna harförutsätts inte ske. lökningstörre

0002heltid och2 000 studerandeför ytterligareknats stöd
studerande deltid.

stude-nytillkommandeförkostnadernaSammanlagt beräknas
uppgånivå lS6tillgymnasialgrundläggande ochrande ca
studier i reguljärfrivilligt väljaantalmilj.kr. Därutöver antas ett

nedan.för i AMU seutbildning istället
000 studerandevarje ytterligareför lAllmänt kan sägas att

medbidragutflödetvuxenutbildning ökari gymnasialheltid av
omkring 52 milj.kr.
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Ändrad studieomfatming SOU 1991 65
Kapitel 5

föreslagits kanGenom förändring det sättreglerna somen av
studerandesefter denstudiestödet väsentligt bättre egnaavpassas

önskemål sin insatsminskastudieomfattning. En del väntasom
går frånfrån hel-deltid tilltill andraheltid deltid, medan omvänt

uppstå både för demförändradetid. Detta mönster antas som
be-för har 1idag har studiemedel och dem stort settsom svux.

utflödet varandra.räknas ökningar minskningar ioch ta ut
många sinminst halvtid ökainte läserDäremot kan som nu
så till vuxenstudiestöd. 1studieomfattning de blir berättigadeatt

förutflöde 162 milj.kr.ökatkostnaderna har inräknats ett ca
något omfattande änvilka5000 deltidsstudiestöd, antas vara mer

halvtidsstöd.

utbildningSvux inte för eftergymnasialutges

gymnasiala bör betraktasdel de räknasEn kurser somav som nu
på-sådana inom den kommandeeftergymnasiala, kursert exsom

treårigbyggnadsutbildningen i byggerkomvux gymna-som en
kvalificerade yrkesutbildningar vid folk-utbildning eller vissasial

vuxenstudiestödskolor. Minskningen berä-högkolor och andra av
studiemedlen 30till 89 milj.kr, bidraget i ökar medknas medan

milj.kr.

AMU-områdetFörändringar inom

övergång frånantagit viss mindre AMUSom nämnts har jag en
personer3000 antal stude-reguljär utbildningtill samt ettatt

beviljasförbättrad vägledning skall kunna arbets-rande genom
förmånligare personer.1000marknadsutbildning och stödett

erhålleringår alltså 2 000beräkningarna1 vuxenstu-att personer
utbildningsbi-för utbildningsbidrag. Utgifterna fördiestöd istället

vuxenstudiestöd97 milj.kr. förminskar med och ökardrag ca
antagitsvuxenstudiestödet har kurslängdenmed 88 milj.kr. lca

AMU.större än ivara
många deltagit i AMU-kurservisarErfarenheten att se-som

går Genom studiestödsregler-de förbättradedan till komvux.t ex
ivisst bortfall deltagareräkna medbör kunna ett avna man

del-antagits bortfall med 5AMU-kurser. harHär ett procent av
utbildningsbidrag beräknasi utbildning. Utflödetköpttagare av

uppstårmilj.kr. bespa-minska med ca 167 Dessutomdärigenom
till omkringkurskostnader, beräknaderingar i form minskadeav

vecka.133 milj.kr. l 820 ochkr per person
avförslaget CSN skall utbetalningenGenom övertaatt vuxen-

kunna minska medstudiestödet beräknas personalresurserna sam-
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årsarbetskraftermanlagt IOO eller 24 milj. kr. Jag vidareräknar SOU 1991 65ca
med CSN skall kunna utvidga avtalet för CSN-kortet tillatt Kapitel 5att

ocksåomfatta deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Utgifterna
dåför minska ungefärmed 50 milj.kr.antasresor

förAv kostnader utbildningsbidrag 40 finan-beräknas procent
sieras via arbetsmarknadsavgiften och 60 skatte-procent genom
medel. Belastningen arbetsmarknadsavgiften minskar därför

126med milj.kr. 40 97+ 50167+ och belastningenprocentca av
skattemedel minskar 189 milj.kr. 60 97med procentca av

50.167+ +

Utbildningsarvode

föreslåsUtbildningsarvode för yrkeslärarutbildningarna upphöra
vårdlärarut-och vuxenstudiestöd,ersättas det gällernärutomav

föreslåsbildningarna, studiemedeldär beviljas. Minskningen för
arvodet I20 milj.kr.är Kostnaderna för vuxenstudiestöd ökar med

milj.kr. för studiemedeloch med 6 milj.kr.ca ca

Barntilläggct i vuxenstudiestödct

Förslaget borttagande barntillägget utflödetminskarettom av av
bidrag med milj.kr.157

Särskilt truxcnstudlestöd för arbetslösa

Förslaget medfördet s.k. svuxa-stödet skall bortatt tas ettom
minskat utflöde med 75 milj.kr.

sjukförmånerOmvandling till studiestödav

l avsnitt 4.4.3 har jag lagt förslag förändring studiefi-om en av
genomgårnansieringen för utbildningden längre ettsom en som

led rehabilitering.i Kostnadsberäkningarna bygger denen un-
pågåendedersökning Finvux gjort rehabiliteringsfallsom av un-

der 1990 tabellformseptember och redovisats i i bilagasom
årKostnaderna för sjukförsäkringen för andra och tredjeett ett

har beräknats till 200 milj.kr. finnsDe slutliga kostnaderna detca
någon uppgiftinte eftersom rehabiliteringen inte är avslutadom,

något uppståri fallen. Kostnader för vuxenstudiestöd medav
ungefär 87 milj. kr. för studiemedel bidrag 10och med ca
milj.kr. Enligt riksdagens 38-sjukpenningenbeslut skall ersättas
med rehabilieteringsersättning fr.o.m. januari 1992. Inriktningen

år.rehabiliteringen inteär normalt skall längre tid änatt ta ett
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hälftenungefär deOm utvecklar sig detta blirpraxis sätt, l99lSOU 65av
resultat detkostnadsförändringar Finvux räknat med Kapitel 5ett avsom

fattat.beslut riksdagen redansom

Andra regcländringar

studiemed-betalas dag till skillnadVuxenstudiestödet motut per
l5-dagarsperioder. Utgif-len för sammanhängandeberäknassom

förslaget.22 milj.kr. följdberäknas öka medterna avca som en
räknar jagi efterhand. DärmedVuxenstudiestödet betalas ut

kr.,minska 5 milj.utflöde stöd skallmed läckage i attatt av
förmåner skall vissa be-samordningsreglerna andragentemot ge

uppstå5 kr. vissa räntevinster skallsparingar milj. samt att ge-
månad milj.kr..3medlen betalas utatt senarenom en

dock förstödet julferie skall slopasFörslag underattom
68bidrag medAMU beräknas minska utflödetdeltagare i caav

milj.kr.
i gymnasial vuxenutbildningstöd för studierFörslaget attom

för nuvarandeterminer iställetbeviljas under högst 5skall kunna
utgifter 22 milj.kr.terminer beräknas minska med6 ca

utflöde bidrag iSammantaget blir detta minskatett vuxen-av
22-5-5-68-22.milj.kr. +studiestödet med omkring 78

vskrivningsregler slopasA

2-4 iUppgifter 20 % studerande idetyder etappatt avca
går vidare tillallmänna kurseri folkhögskolornaskomvux samt

årligen får300med 4komvux. Jag har räknat att personer av-
erhållitlånedelen förskrivning studiemedel desom gymna-

studiemedel inte be-studier. Genom mitt förslag kommersiala att
alltså finnas kvarviljas i fortsättningen. Avskrivningsreglerna bör

utgifternaför studiemedel. minskadebara dem har Desom nu
uppgå i nuvärde vidför avskrivning till 59 milj.kr.beräknas enca

år års studierefteravskrivning efter fem dvs. treantagna gym-
högskolenivå.årsnivå två studiernasial och

komvuxEffektivare produktion i

besparingari komvux skall kunna göraJag beräknar att ge-man
Sam-minska sitt studieprogram.del studerande kanattnom en

besparing l00 000 timmarräknar jag medmanlagt motsva-en
40,0 milj.kr.rande
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Timersâttning och internatbidrag SOU 1991 65
Kapitel 5

Förslaget timersättningens storlek skall inkomst-att motsvaraom
bortfallet kommer innebära genomsnittligt högre beloppatt ett

timme än det nuvarande, vissa deltagare i utbild-ävenper om
ningen kan komma mindre belopp timme i da-änatt ett per

föreslår 209Jag milj. kr för timersättningavsättssystem. attgens
föreslåroch internatbidrag. Tillsammans med de jagresurser som

anvisas för fackligskall utbildning blir ungefärdetm.m. samma
belopp anvisats för 199192 för korttidsstudiestöd och inter-som
natbidrag för timersättning till deltagare i sfi och särvux.samt

framgåttSom avsnitt 4.3.4 jag timersättning ochattav anser
internatbidrag skall i första hand för studier iavsättas basämnen
på nivå,grundläggande förutom för studier sfii och särvux. l
andra hand skall beviljasstödet kunna till deltagare i cirklar och

nivå.kurser gymnasial timersättningJag räknar med skallatt
kunna betalas 72 000 förtill i genomsnitt 25 tim-ut ca personer

Den genomsnittliga ersättningen har antagits bli 75 kr. lnter-mar.
Någranatbidrag betalas för 50 000 dygn. kostnadseffek-antas ut

räknar jag inte med.nämntster som

vinsterRänte

låneutflö-Vuxenstudiestödet enligt det lagda förslaget innebär att
lånminskardet betydligt. studerandeFör det antal har isom nu

lån frånstudiemedelssystemet beräknas utbetalningarna i minska
år.525 milj.kr. till 270 milj.kr. under Effekten detta blirett attav

utgifter för räntesubventioner minskar. Enligt Finvux be-;tatens
åkningar kommer de accumulerade ränteutgifterna minska iatt

årstorleksordningen 100 milj.kr. i nuvärde i fortvarighets-ettper
illstånd. studielån två år,l kalkylen har antagits utnyttjas iatt att

upplåningsränta 8 lönernaär stiger med i,tatens procent, att ge-
iomsnitt 5 och diskonteringsräntan 8ärprocent att procent.

risomräkning

års nivåer.Xlla kostnader 1991beräknade efter Förär att
överensstämmelse med anslagen för 199192 aktuellahar de be-

räknats 2,8 vilket hälftenmed är basbe-procent,oppen upp av
frånoppsförändringen 1990 till 1991.

kattepå verkan

Örslagen innebär antal studie-harettatt stort personer som nu
fåriedel skattepliktigt vuxenstudiestöd. medförDetta ökadeett
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Övriga både ökade ochmedförförändringar 1991 65skatteinkomster. SOU
genomgåendeberäkningarna har Kapitelminskade skatteinkomster. 1 5an-

skattein-blir ökadeTotalt de25skattesatsvänts procent.en
443-72-53.318 milj.kr.täkterna ca

kostnadseffekterna5.3 Sammanfattning av

blir följd förslagenförändringarnauppställningen harl avsom en
ökning ellerredovisatsvuxenstudiestödettill det ensomnya

vilket fi-vuxenstudiestödet,särskildaminskning nuvarandedetav
1992fr.o.m. julivuxenutbildningsavgiften den 1nansieras genom

redovisas för sig,utgifterutbildningsavgiften. Skattefinansierade
sjukföräkringsområdet arbetsmarknads-ochutgifterna förliksom

området.

Ändamål Arb.markn-Utbildnings-Skatte-
sjukñrsäkn-avgiftfinansi-
avgiftering

Miljoner kr.

studie-Förhöjt
34332bidrag för -studier i

basämnen

studiebidrag
291lför studier 307-nivå 33gymnasial 16- 64m.m. -
156Nytillström-

ning

Ändrad 162studie-
omfattning

89inte 30Svux utges -för eftergym n.
utbildning

Förändringar
inom AMU

12688189utbildnings- --- bidrag inkl.
resor

13324kurskostnarler --- 0.pers.minskn.

120 71Utbildnings- - 6arvode avvecklas

157Barntillägget -
i ochsvux

slopassvuxa

75Svuxa upphör -
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Ändamål Skatte- Utbildnings- Arbmarkn-I SOU 1991 65
ñnansi- avgift sjukförsäkn- Kapitel 5ering avgift

Miljoner kr.

Sjukförmåner 5 44 100-ersätts med
studiestöd

Andra 3regel 78- -ändringar

Avskrivnings- 59-regler slopas

Komvux 40sparar -
Minskade ränte- 100-subventioner

Summa l 849 l 725 359- -
Prisökningar 21 48 10- -
Summa 2 870 773 3691- -
Skattepåverkan 72 443 53-

Summa 3 798 330 3161- -

5.4 Vuxenutbildningsavgiftenutbildningsavgiften

Vuxenstudiestöden finansieras särskild arbetsgivarav-genom en
Ärgift. 1976 avgiften O,l5 den samlade lönesum-procentvar av
enligt definitionen i lagen allmän försäkring. höj-Enman om

ning gjordes l978 till 0,25 lönesumman. Därefter harprocent av
två mindre höjningar gjorts, den I985 0,0l4 förmed procentena

finansiera det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa ochatt
1987,den andra beslutnär den hade tillrätttogs attom som er-

frånsättning förA-kassa deltidsarbete skulle studiestödkunna
motsvarade heltids A-kasseersättning. Procentsatsen blevsom

därmed 0,27 avgiftsunderlaget.procent av
Fr den juli 1992 kommerl kostnaderna för den arbets-o m

platsförlagda delen i den gymnasieskolan finansierasattnya ge-
arbetsgivaravgifter. Tekniskt är det löst arbetsmark-attnom

nadsavgiften sänks med 0,12 och ökningmotsvarandeprocent
förgörs vuxenutbildningsavgiften. Samtidigt ändras benämningen

till utbildningsavgift.
budgetåret frånUnder 199192 beräknas 871 milj.kr. inflytal

avgiften inkl. slutregleringen för 198990. fördeladeMedlen är
följande sätt
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Anslaganslagsposz 1991 65SOU
Kapitel 570,0studieförbundenCl Bidrag till

43,1kursverksamhetC3 till centralBidrag
l 44,0vuxenstudiestödAdministrationFl av

korttidsstudiestöd ochF4.1
226,0internatbidrag
241,7lVuxenstudiebidragF4.2

55,0verksamhetF4.3 Uppsökande
verksamhetuppsökandePlaneringF4.4 av

20,0studieorganisatörerutbildningoch av
75,0arbetslösaVuxenstudiebidrag förF4.5

Timersättning vid vissaF5 vuxen-
96.2utbildningar

871,0lTotalt

I myndighetsanslagCSNsdelen av

anspråk vuxenstudie-förihela avgiften börJag tasattanser
avlyf-åtgärder. nuvarandeDetrekryteringsbefrämjandestöd och

milj.kr. enligt min70 börstudieförbundentillför bidrag me-tet
konstruktionenförändradeDenfinansieras sätt.ning annat av

tillknytningenfolkbildningen görstatsbidraget till vuxenut-att
tidigare. Re-får motiverad änmindrebildningsavgiften nuanses

milj.kr.39i grundvuxdeltagaretimersättning tillförsurserna
utbild-eftersom dennastöd,för längretill anslagspostenbör föras

då införlivas i komvux.ning
internatbidragettimersättningen ochstudierStöden för korta -

böravgiftsmedel. Detsammai finansierasbör sin helhet genom-
för fackligliksomverksamhet,för uppsökandegälla resurserna
delföreslagitjag4.4.2 haravsnittutbildning l att av re-enm m.

facklig utbild-förskallkorttidsstudiestöd avsättasförsurserna
medlen undermedtillsammansmilj.kr., börning. 75Denna del,

anslagspost,underförasC3 och F4.4 gemensamposterna enupp
föreslås kursverksamhetCentralbenämnas m.m.som

från finansieringanvändas föravgiften börResterande resurser
detskulle därmed,Avgiftenvuxenstudiestödet.det nyaomav nya

följande sätt.199192, användasunderintroduceratssystemet

44,0Administrationo
138,0kursverksamhetCentral mm0 55,0verksamhetUppsökande0
209,0internatbidragTimersättning och0 425,förhöjt lstudiebidrag och0

delfinansieringstudiebidrag

871,0ITotalt

hurförslagCSN lämnabör ankommaDet att resurser-om
fortsättningen.från disponeras iavgiften skallna
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5.5 Finansiering reformenav 1991SOU 65
Kapitel 5

Redovisningen tidigare visar förändringen studiestödetatt av en-
ligt mitt förslag drar sigmed betydande kostnader, denattmen
också besparingar.storagenererar

Finansieringen reformen bör enligt min mening skeav genom
fråna medel utbildningsavgiften,

b områdentillgodoräknande besparingar andra till följdav
förslagen ochav

c skattemedel.
Utbildningsavgiften denär bas vilken finansieringen av re-

formen vilar, därtill kommer behov ytterligaremen av resurser.
uppstårDe besparingar inom arbetsmarknadsverketssom om-

råde frånoch bestrids med medel arbetsgivaravgiften börsom nu
tillgodoräknas studiestödet. Den redovisade besparingen under 5.3
innebär utbildningsavgiften bör kunna höjas med 0,041att pro-
centenheter och arbetsmarknadsavgiften sänkas i motsvarande

Även uppstårgrad. de besparingar inom sjukförsäkringensom
studiestödsområdet,tillförasbör antingen höjninggenom en av

utbildningsavgiften och sänkning arbetsskadeavgiftensjuk-en av
årligförsäkringsavgiften eller överföring medel ba-genom en av

beslutade rehabiliteringsplaner och utbetalt studiestöd.serat
Det totala kostnaderna för studiefinansieringssystemett nytt

för framgåroch finansieringdess följande uppställning.vuxna av
För jämförbarhetens skull redovisningenär gjord för l99l92

reformenäven inte genomförs förränom senare.

Samlad resursåtgångredovisning ñnansieringskällorochav
års199192 kostnader

Resursåtgâng Milj.kr.

Nya förregler timersättning och 209
internatbidrag.
oförändrade resurser

Bidrag till central kursverksamhet 138m.m

Uppsökande verksamhet 55
oförändrade resurser

Administration 44
de administrativa förändringarna
ingår i beräkningarna 5.3under

förResurser vuxenstutliebitlrag enligt 317l
nuvarande regler F42 och F45

Utgifter för reformen enligt 773l
beräkningarna 5.3.jfrunder 2summa
i uppställningen

Totalt 3 536
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Milj.kr.Finansieringskällor 1991 65SOU
Kapitel 5Från 871lutbildningsavgiften

0,27 lönesummanprocent av

Från 263arbetsmarknadsavgiften
0,041 lönesummanprocent av

Från I03överförssjukförsäkringen

870minskadeskattemedel motsvarande
skatteñnansieratle utgifter

5.3beräkningar underenligt

318ökademotsvarandeskattemedel
skatteintäkter enligt

5.3beräkningar under

3 428Totalt

skulle merkost-med gjorda antagandenvisarBeräkningarna att
förstudiefinansieringssystemför förnaderna ett nyttstaten vuxna

uppgå 100 milj. kr.till omkring
företagsvins-särskild skattpropositionenanledningl omav

skatteutskottetl98889zl32prop. uttaladeter m.m.
någon dedelfinnas skäl tillI98889SkU33 det kunde attatt av

utnyttjades förinbringadesärskilda vinstskattenmedel densom
biföllRiksdagen utskottetsutbildning kortutbildade vuxna.av

från in-avgiften beräknas harskr 304. Intäkternahemställan
årlig storleksord-avkastning i2,3 vilketbringat miljarder, ger en

till förfo-min mening ställasenligt200 milj.kr. Denna börningen
förmerkostnadernaför täckabudgetengande över ett nyttatt

studiefinansieringssystem för vuxna.

Anslagskonstruktion5.6

reservationsanslag,F4. Vuxenstudiestöd ärAnslaget ett me-m.m.
vuxenutbildningar ochvissaTimersättning vidanslagetdan F5.

vissa lärarut-vidtill studerandeUtbildningsarvodeF7.anslaget
förslagsvis betecknade.bildningar är

utgår från ochkursverksamhetför centralmedel.lag att m.m.
anvisas medliksom kommerverksamhetför uppsökande attnu

belopp.bestämtett
sfi ochi sär-avsedda för deltagaretimersättningMedlen för är

Jagoch i basämneni cirklar kursertill deltagaresamt m.m.vux
regleringsbrev kanföreslår förslagsvis betecknat. Ibliranslagetatt

får föranvändasdelföreskrivas hursedan stor resurserna somav
i basämnen.ersättning till studerande

studiebidrag iförhöjtstudiebidrag ochförBehovet av resurser
in-till del täckasvisatsdet kommer att storsystemet avsomnya

från i formYtterligareutbildningsavgiften.komster avresurser
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måsteskattemedel emellertid tillföras. Skattemedel blir den SOU 1991 65re-
iutnyttjas sista hand, behövs för att Kapitelsystemet 5surs, som men som

föreslårfungera.skall Jag därför anvisas underatt ettresurserna
förslagsanslag.
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Kommittédirektiv 199165SOU
Bilaga l

19902Dir.

finansieramöjligheterUtredning attvuxnasom
studier

Dir. 19902

1990-02-15regeringssammanträdevidBeslut

Statsrådet anför.Persson

Mitt förslag

föreslår utredatillkallas försärskild utredareJag attatt vuxnasen
gymnasie-grundskole- ochstudierfinansieramöjligheter att

skolenivå. analysera behovetskallHuvuduppgiften att avvara
framlägga där-studiesociala ochnuvarandeförändringar i system

ak-bakgrundskallförslag. Analysen görasföranledda mot avav
pågående reformerplaneradeochproblem ochtuella vuxenut-

bildningsområdet. därvid särskilt belysa;skallUtredaren
använd-ochför studiestöd tillde samladet vuxnaresurserna

fördelningen medleninnefattandeningen dessa avav resurser,
från vuxenutbildningsavgiften,

korttidsstudie-vuxenstudiestöd,för särskiltregelsystemen
uppsökande verksamhetstöd, m.m.,

förochvuxenstudiestöd för arbetslösasärskiltbehoveti av
högskoleutbildning,yrkesteknisk

utbild-vuxenstudiestöd,studiemedel,mellansamordningen
sjukförmåner,ningsbidrag och

nivån vissatimersättningar vidför särskildabehovet och-k av
vuxenutbildningar,

hårdsärskilt skuld-medvuxenstuderandesituationen förir
sättning.

gjorda kartlägg-redovisningiUtredningen skall resultera aven
åtgärder analysernatillde förslagningar analyseroch samt som

föranleda.kan
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Bakgrund SOU 1991 65
Bilaga I

Vuxenstudiestödens tillkomst

l slutet två1960-talet tillsattes parlamentariska utredningarav
med uppgift frågor;utreda studiesociala Kommittén föratt för-

FÖVUXsöksverksamhet med vuxenutbildning och Kommittén
åtför studiestöd SVUX. Utredningarna resulterade ivuxna en

proposition vidgad vuxenutbildning studiestöd tillom samt vuxna
prop. 197523, innehöll bl.a. förslag korta ochm.m. som om

långa studiestöd för medel för uppsökande verksam-samtvuxna
het arbetsplatser.

De första vuxenstudiestöden blev tillgängliga i januari l976
såledesoch har år.existerat åri 15 Under de vuxenstudie-snart

stöden har funnits har regelsystemen förändringaröver ochsetts
gjorts. Huvuddragen i den behål-ursprungliga reformen har dock
lits och förändringarna haft karaktären justeringar änmer av av

förändringar.reella

Utvürderingar

Flera utvärderingar vuxenstudiestödsreformen företagits,harav
bl.a. Vuxenutbildning 1970-talets reformer utvärdering, be-en-

fråntänkande utredningen vuxenutbildningsreformernas ef-om
fekter DsU 198510 och i Olof F. Lundqvists doktorsavhandling
Studiestöd för Utveckling, utnyttjande, utfall Göteborgvuxna -
studies in educational sciences 72. Centrala studiestödsnämnden

ocksåCSN har i rad behandlat de olika stödfor-rapporteren
merna.

Sammantaget konstateras i utvärderingarna vuxenstudiestö-att
når målgruppden i hög grad den stöden är avsedda för. Mensom

framgår ocksådet det fortfarande finnsatt en grupp vuxna som
svårt nåär mycket påståsoch knappast kan ha reell till-att som

gång till sig vuxenutbildning eller studiestöd.vare
Tillgången efterfrågan.vuxenstudiestöd dock intemotsvarar

Särskilt beträffande de efterfrågansärskilda vuxenstudiestöden är
mycket bifallsprocentenoch för stöden ligger för närvarandestor

genomsnittligt 43 för samtliga utbildningsformer. Bi-procent
fallsprocenten för grundskoleutbildningar budgetåretligger
198889 76 medan bifallen för gymnasiala utbildningarprocent
ligger mellan 26 och 36 beroende utbildningensprocent
längd.
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Förändringar i omvärlden SOU 1991 65
Bilaga I

Några vuxenstudie-itne skettgenomgripande förändringar har
stödsområdet år mycketfunnits. Däremot harde harunder de

i omgivning verkarhänt den stöden
områdetPå ändradeefterstudiemedlendet studiesociala har -

år20 ivuxenstuderande1973 tillgängliga för överregler gjorts-
studie-fjärdedeli dag läsergymnasiala utbildningar och avca en

nivåer Studiemedelssystemetunder högskolan.medelstagarna
påverkar vuxenstudiestö-nyligen reformerats sätthar ett som

bidragsnivån kraftigt i studiemedelssy-höjtsGenom harden. att
delvis avskriven harstudieskuldenoch möjligheternastemet att

från gymnasialafortsätterförbättrats för vuxenstuderande, som
många fall likahögskolestudier, blir studiemedel iutbildningar till

förmånligareförmånligt vuxenstudiestö-det lägreeller änt.o.m.
avskaffats medstudiemedelssystemet hardet. Barntilläggen i ung-

ocksåmotiveringar ligga till grundskulle kunnaefär somsamma
vuxenstudiestödssystemet.för avskaffa barntilläggen iatt

och finns ihar byggtsvuxenutbildnignenDen kommunala ut
studiecirkelverksamheteni landet,praktiskt alla kommunertaget

genomgåttpersonalutbildningenframför allt harhar växt, enmen
förexpansion.kraftig förändring och Intressetmycket vuxenut-

bildning har ökat i samhället.
vuxenutbildningsområdet befinner sig för närva-Stora delar av

exempel kanförändring, nämnasunder utredning ochrande som
första del-folkhögskolekommittén, har publicerat sittnyligensom

februarisärvux-kommittén, sitt iavslutar arbetebetänkande, som
förutvärderingen skolorgenomförda1990, den nyligen statensav

särpropositionen utbildningeni beslutadeden dagsamt omvuxna
Även tillformerna för statsbidraginvandrare.i svenska för stu-

myndighetsspecifika direktivendieförbunden diskuteras. Av de
SÖ anslagsframställning förfördjupadeför skolöverstyrelsens

SÖframgårbudgetåren särskilt skall belysa199192-199394 att
verksamhetsområdena och grundvux.komvux

i utbild-samband förändringarnanödvändigt i medDet är att
också finansiera studierna.ningsutbudet möjligheternaöver attse

studiefinan-oftaolika vuxenutbildningsutredningarna nämnerDe
vuxenstudier,förutsättning försieringen viktig tarmensom en

frågorna eftersombehandling,till reellinte de studiesocialaupp
kompetensområden.frågor utanför utredningarsdessa ligger dessa

Riksdagens ställningstagande

dåvarandeårs 198889l00 anmälde1989 budgetpropositionI
avsåg före-hanchefen för utbildningsdepartementet attatt senare

slå detgenomföra översynregeringen CSNuppdraatt att aven
studieme-anledning detsärskilda vuxenstudiestödet med nyaav
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SfU l9888917 anförde social-delssystemet. l sitt betänkande SOU 1991 65
försäkringsutskottet anledning anmälan detmed denna Bilaga Iattav

finnas skäl för regeringen vidga det särskildakan översynenatt av
vuxenstudiestödet till andra delar vuxenstudiestö-ävenatt avse av

sådanarbetet med enligt utskottetsdet. l översyn är det upp-en
fattning viktigt till kunskaper och erfarenhe-deatt tarman vara

området finns parter.hos arbetsmarknadenster som
Regeringen det aviserade uppdraget detöversyngav om en av

särskilda vuxenstudiestödet CSN 2 februari 1989 CSNstill den
9 oktober 1989.uppdrag resulterade i delrapport den Dennaen

årsför 1990 budgetpropositionanmäldes riksdagen i medrapport
budgetåretanmärkningen förslagen hunnit införberedasatt

våren199091. Utbildningsdepartementet tillsatte 1989härutöver
intern för arbetsmarknadensarbetsgrupp med representanteren

för korttidsstudiestöden uppsökandeöver och denparter att se
verksamheten.

CSNs utvecklingsarbete

Sedan juli l986 CSN särskild förord-den l har med stöd av en
bedriva försöksverksamhet friare utnyttjandening kunnat med ett

för vuxenstudiestöd och uppsökande verksamhetav resurserna
CSNarbetsplatser. har den 30 1989 redovisat dennaoktober

försöksverksamhet i särskild rapport.en
CSN har försöksverk-vidare sedan den l januari 1987 bedrivit

frånsamhet med kollektiva ansökningar internatbidrag pen-om
sionärs- och handikapporganisationer. Försöksverksamheten är

frånslutredovisad i CSN den 29 augusti l989.rapporten
bådaDe kommer överlämnas till utredaren förrapporterna att

utredningsarbetetbeaktas i tillsammans med del materialatt en
från korttidsstudiestöden.nämnda interna arbetsgrupp kringovan

särskildeDen utredarens uppdrag

Utgångspunkten för utredningsuppdraget bör överattvara se
möjligheter finansiera former vuxenutbildning.olikaattvuxnas av

Utredaren bör inledningsvis olika former ikartlägga de som
dag existerar för studiefinansiering, deras betydelse ochvuxnas

förhållandeadekvata vuxenutbild-hur de i till studieutbudetär
ningsområdet vidareoch till de studerandes behov. Utredaren bör
samråda pågående vuxenutbildningsområdetmed utredningar

frånoch del det material, finns avslutade utred-redanta av som
ningar, för studiesocia-kunna belysa vilka förändringar detatt

området krävs för i förändrat utbild-möta behovenatt ettsom
ningsutbud. särskiltl detta sammanhang bör utredaren uppmärk-
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utbildnings-mellantill bättre samverkan 1991 65möjligheterna SOUsamma en
studiestödsbeviljning.planering och Bilaga 1

Måluppfyllelsen Särskildutredas.stödformer böri nuvarande
ochkortutbildadeböruppmärksamhet ägnas somvuxnavuxna,

svårast studier ochtillrekryteratillhör de är attsomgrupper,
tillgångfårockså arbetslivetstill växan-utsträckningi minstsom

sammanhang äri dettapersonalutbildning. En viktigde grupp
för-risk drabbaslöperdrabbats ellerhar att avavpersoner, som

bör analyseraarbetsskador. Utredareneller andraslitningsskador
studiestöd försjukersättning tillomvandlamöjligheterna att t.ex.

stånd Jämställdhets-få utbildning.rehabiliteringtillatt genomen
förslag.i analyser ochbeaktasaspekter bör även

huruvida denställning tillochbör analyseraUtredaren ta om
frånmedel inflyterfördelningen denuvarande vuxenut-somav

disposition kan le-bildningsavgiften lämplig ellerär om en annan
måluppfyllelse.tillda större

vuxenstudiestö-första handgranska iUtredningen bör vidare
andrastatistik ochbl.a. tillgängligbakgrundden och mot upp-av

nämndafrån myndigheternastudiesocialagifter de samt ovan
föreslå förenk-degällande regelsystem ochanalyserarapporter,

föranleda.analysen kanförbättringarlingar och som
arbetslösa.vuxenstudiestöd försärskiltSedan 1984 finns ett

då i landet,arbetslösheten sär-periodStödet infördes under en
ställ-Utredaren börskilt regionala arbetslösheten,den tastor.var

vuxenstudiestödsärskiltning till det i dag finns behov ettavom
sådant utredarenföreligger börarbetslösa. Om inget behovför ta
så kanavskaffas ellertill stödet i fall börställning manomom

någon ellerfonderadet möjligtkonstruktion göröverväga attsom
flexi-utnyttjaskanrörligsätt bevaraannat merresurs, somen

belt anslag.än dagens
utgå grundskole- ochförkan i dagSärskilt vuxenstudiestöd

yrkestekniska hög-studier vid vissagymnasieskolestudier församt
vuxenstudie-behovetskoleutbildningar. belysaUtredaren bör av

högskolenivå garanti förfortsattsärskiltstöd och vux-om en
ellernödvändighögskolelinjer ärenstudiestöd yrkestekniska

önskvärd.
inriktninghuvudsakligasinUtredningsarbetet bör ha vux-

fråga dock analyse-viktig för utredaren ärenstudiestöden. En att
med andrafinnassamordningsmöjligheter kanvilka stu-somra

studiemedel ochfinansieringsformer, i första handdiestöd och ut-
lösningarfinnaefterbildningsbidrag. bör strävaUtredaren att

lättförståeliga förochstöden lättare administreragör att mersom
studerande.de

bådestudierfinansierar sinaantal vuxenstuderandeEtt stort
gymnasieskolenivå studiemedel. För demmedgrundskole- och

går bliskuldsättningenhögskolestudier kanvidare tillsedansom
lånede-studiemedelssystemet, därbetydande. Särskilt i det äldre

ochi nuvarandeänproportionellt mycket högrelen systemvar
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återbetalnings-det fanns barntillägg, i sin helhetdär 1991SOU 65ett som var
lånesituationenpliktigt, kan ha blivit mycket besvärlig. Det finns i Bilaga I

låntagare studieskulder,dag mindre med mycketantalett stora en
del dessa vuxenstuderande med dubbel skuldsättning.är Utre-av

hårtdaren belysa skuldsituationen för särskilt skuldbelastadebör
vuxenstuderande möjligheterna inom nuvarande studieso-och att

föreslå åtgärderciala till med dekomma rätta dennasystem samt
påkallade.övrigti kansom vara

Uppmärksamhet bör behovet förändringar deägnas avav
timbaserade studiestöden. det gäller timersättningarna vid vis-När

förslag kom-vuxenutbildningar bör utredaren beakta desa som
vårenföreläggas riksdagen i särskild proposition underattmer en

pågående1990. Vidare bör del CSNs utredningutredaren ta av
särvux-kommitténslägre timersättningen ide grundvux samtom

timersättningarna isynpunkter särvux.

samrådförRamar arbetet, m.m.

såvälsamrådasitt de studieso-Under arbete bör utredaren med
ciala myndigheterna utbildningsmyndigheterna.med Flerasom
utredningar bör intresse för utredningen, särskilt kanvara av

ocksåfolkhögskolekommittén. Utredaren bör inhämtanämnas
frånfrånsynpunkter arbetsmarknaden berördaparterna samt

intresse- och elevorganisationer. Särskilt fackliga organisa-bör de
tionerna möjligheter följa utredningsarbetet och lämnaattges

såvälsynpunkter analyser förslag.som
slutförasArbetet bör den juli 1991.lsenast

dir. 19845För utredningen gäller regeringens direktiv till
angåendekommittéersamtliga och särskilda utrednings-utredare

förslagens inriktning.

Hemställan

Med hänvisning till jag anfört hemställer jagvad har attnu rege-
statsrådringen bemyndigar till uppgift föredradet har attsom

frågorärenden studiesocialaom
kommittéförord-tillkalla särskild utredare omfattadatt en av-

frågorningen 1976119 med uppdrag utreda vissa rörandeatt-
studiefinansiering samtvuxnas

besluta sakkunniga, sekreterare och bi-att experter, annatom
träde utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt att
åttondeskall belasta huvudtitelns anslag Utredningar m.m.
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Beslut SOU 1991 65
Bilaga l

bi-Regeringen sig till föredragandens överväganden ochansluter
faller hans hemställan.

Utbildningsdepartememet
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SOU 1991 65FinvuxFörteckning referensgruppen tillöver
2Bilaga

frånförordnad 1990-08-01

FöreträdareOrganisation

Centralorganisationen SACOSR Gunilla Johannesson
CarlssonLandsorganisationen Sverige Boi

Allan SundqvistLantbrukarnas Riksförbund
förSamarbetsorganisationen

Cawe JohanssonSveriges vuxenstuderande
Småföretagarnas ChristinaRiksorganisation Lundh
Svenska Arbetsgivareföreningen Margareta Nygren
Sveriges Arbetares

LeifCentralorganisation Wegerman
1990-08-31t.o.m

ÄngnellLena
fr.o.m. 1990-09-01
Anna-Lisa ErikssonRiksorganisationSveriges Fiskares

Sveriges Folkhögskoleelevers
LyngbäckFörbund Bengt

t.o.m. 1991-01-31
Ingela Eriksson

1991-02-01from.
Studentkårer JohanssonSveriges Förenade Arne

Eva-Maria DanvindTjänstemånnens Centralorganisation
1990-09-30t.o.m.

KjöllerElse
fr.o.m. 199040-01

Kansli.

byrådirektöringåttfrån ingrid1990l kansliet har septemberl
RenéeEricsson Söderlund assistenten Ahlbom.och
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Överlämnade SOU 199165skrivelserinkomnaoch
3Bilaga

och skrivelserregeringen överlämnadeAv rapporter

friare utnyttjandeförsöksverksamhet medCSN, ett resursernaav
verksamhet.vuxenstudiestöd och uppsökandeför

vuxenstudiestödet.särskildaCSNs detöversyn av
vuxenutbildningsavdelningen harGöteborgs Skolförvaltning,

syfte Studieekonomi förförbättradredovisat förslag i att en
grundvux-studerande.

Sonialandsting,i Stockhoms länsStudierektorn för särvux
anhållit förändringar bestämmelsernavissaNilsson har avom

inom grundvux och sär-för studerandelägre timersättningenden
vux.

Lars-ÅkeÄlvsborg, Sandberg,Västerbotten,ABF iABF, södra
Öre-ioch LO-distriktetOrsa, TCO-distriktetstudieorganisatör,

studiekommitténs pla-Regionala fackligabro län, ABF, Dalarna,
Storstockholmsområdet l990,5-6denneringskonferens i mars

Börje Lus-i NorrbottenGävleborg, LO-medlemmarABF genom
inkommitstudiekommittén i Halland harRegionala fackligatig,

utgåendeiförbättringaransökningar i syftemed att vuxen-nu
studiestöd.

för-handikappkommitté redovisat vissai Gävleborg harABFs
fråninternatbidragansökningarkollektivaslag avseende om

handikapporganisationerpensionärs- och

utredningentillöverlämnade direktSkrivelser m.m.

angående folkhög-Folkhögskolekommittén, studiefinansiering för
skolestudier,

Östergötland mel-fördelning medelurvalsförfarande,VUN, av
lan lånen.

studiestöd försyo-konsulentenKOMVUX, Falkenberg, om
år20 och grundvux.elever under i särskola

i studierarbetslösa deltarCSN, ekonomiskt stöd till avsom
omfattning.mindre
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Härnösands och folkhögskolor,Tärnas elever läs- och SOU 1991 65
angåendeskrivlinje studiestödet. Bilaga 3

Svenska föreningen för studie- yrkesvägledningoch om syo-
vidpersonal Vuxenutbildningsnâmnderna.

angåendeCSN VuxenutbiIdningsnämndernas sammarbete med
intagningsnämnderna.

angående skrivsvårigheter.Roger Jakobsson, lås- och
angåendeHyresgästernas Riksförbund medlemmarnas möjlig-

tillhet studiestöd.
Elevkåren Västeråsvid Granér-Hirdmanskolan, studeran-om

desynpunkter i utredningens arbete.
erhållaFöretagarnas riksorganisation möjligheter kort-attom

tidsstudiestöd.
Samernas folkhögksola kollektiv ansökan studiestödom av

medel för uppsökande verksamhet för samiskasamt grupper.
Kopparbergs läns allmänna försåkringskassa ersättnings-om

principer vid sjukdom.
Synskades Riksförbund kollektiv studiestöd.ansökanom av
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Undersökning försäkrade under september SOU 1991 65somav
65-sjukpenning38- under1990 elleruppbar Bilaga 4

rehabilitering

omfattningSyfte och

ingår analysi FlNVUX-utredningensUndersökningen delensom
försjukersättning till studiestödmöjligheterna omvandla attattav

tillstånd Tidigare under-rehabilitering utbildning.genomen
rehabiliterings-genomförts RFV uppdragsökningar har av av

framgår detSOU 198841. denna undersökningberedningen l
rehabilite-utbildning trendmässigt ökat sin andelreguljäratt av

ringsåtgärderna.
granskaFlNVUX-undersökningen närmareSyftet med är att

Frågan 1990. Om-trendendet förhöll sigdenna trend. hurvar
åtgärdernamånga och hurhöll, hur omfattade de olikapersoner

åtgärder. Vi bestämde för göraomfattande dessa att enossvar
från dataregister.hjälp RFVsurvalsundersökning med uttagav

Från uppgifterjuli 1990 regristreras i RFVs databasden l som
dagersättningsformer i sjuker-möjligt skilja olikagör det att ut

blandgjorde urvalsättningssystemet. Mot den bakgrunden ett
erhållit1990 dagersätt-de under september hadepersoner som
form. Urvalet be-ning enligt ALF38 eller LAF65 eller annan

gränsades till födda dag 15 och 25. Antalet personerpersoner
mätmånaden erhållit 8175.ersättning uppgick till Urvaletsom

procent. 738utgjorde 780 ca 10 dessa harAv personerpersoner
ingått in-slutliga databehandlingen hari undersökningen. l den
gått vidBortfallet brister i kodifieringen7l7 berorpersoner.

från tillöverföring uppgifter personaktutbetalning vidsamt av
bortfallet relativtpartiellaenkätunderlag. Bortfallet det ärsamt

får syftesammanhang och bedömasbegränsat och i detta som
försumbart. tendensertrenderUndersökningen skall belysa mer

exakta punktestimat enskilda variabler.än
ef-för undersökningenuppgifter ligger till grund harDe som

terfrågats försäkrings-ADB-register i personakterna hosi samt
bilaga. Genom förfaran-kassornas enkätlokalkontor genom en

framhållapersonuppgifter viktigtdet har avkodifierats. Det är att
frånfrån faktiska underlagetuppgifterna enkäten detäratt perso-

uppgif-försäkringskassa. En dellämnade varje lokalnakterna, av
registrerade ifinns tillgängliga via akter och ärendast dessater

ADB-format.
procent;Lite statistikuppgifter vikt 10

3600Sjukdagar 4 367totalt
3 274 6900rehab.dagar totalt

8909-9009 659 560rehabdagar l
662Llagersättning kr.max.
332medel. kr.

8909-9009 550 mkr.rehabkostnad
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undersökningenSammanfattning2. SOU 1991 65av
Bilaga 4

omfattadeSOU 198841 tabell 85RFV-undersökningenEnligt
rehabiliteringsåtgärderna 3z8-ersättning, i dagar1986, med antal

716820 för 38100. 1990 motsvarande siffra l dagar033 Förl är
åtgärder omfattartabell 6 för 1516660 dagar. Totaltoch 65

rehabiliteringsåtgärder 3274 690 tabelldagarundersökningen
miljö den vanli-undersökning träning i reell TlR3. 1 RFVs var

frånåtgärden 1982 med28,1 ökning1986 med procent,gaste en
framgår 1990 fortfa-3 TlR10 procentenheter. l tabell att varca

åtgärd oförändraddominerande 28,6 Nästanrande med procent.
visar tabellen reguljärjämfört 1986.andel med Däremot att ut-

åtgärder.står Jämfört medallabildning 1990 för 46 procent av
års anmärkningsvärtsiffra hög1986 7,6 procent, an-som var en

frånVårt 1986 intressant1982 tilldel. antagande trendenatt var
kraftigt för-trend harundersöka visade sig rätt. Dennaatt vara

år. ande-intressantstärkts under Det är även att notera attsenare
åtgärder kraftigt. RFV-undersökning-minskat llen AMUgenom
uppgår minskning27,9 litenAMU-andelen till procent, enen

vårfrån endast 7,11982. undersökning denna andel1 år procent
åtgärderna. reguljär utbildningtroligt ökningenDet är att avav

Ävenpåverkat AMlArbetslivstjänster minskatAMU-andelen. har
från 1990.1986 13,3 Vi kan24,2 tillsin andel procent procent

rehabiliteringsåtgärder högskolestudierformiäven att avse
åtgärderna.uppgår anmärkningsvärtlinje till 7,6 Enprocent av

KOMVUX-studierna förandelen el-siffra. Den störstahög svarar
åtgärderna.29,2 Vi i 4 och 5 delatler har tabellernaprocent. upp

rehabiliteringens omfattning.visar i fyra tidsintervallerVi även
genomgårframgårtabell 41 47 deltagarnaAv ut-att procent av

rehabiliteringsåtgärd månader 53till 12 medanbildning som upp
månader.uppgår 12 Hela 40tillhar änprocent program som mer

måna-18vid mättillfället är längre änharprocent somprogram
der.

åtgärder det sigutläsas övriga och här visarl tabell 51 kan att
månader.åtgärder pågått 12 En tred-till67 harprocent som upp

mer månader,åtgärderpågående 2512 ochjedel har dock i än
framgårpågått månader.18 tabell 6 ersätt-har i än 1procent mer

åtgärder. ersättningningsform för olika Omkring 56 harprocent
ersättning38 570 mkr. Förenligt AFL till kostnad en-en ca

mätperio-uppgick kostnaden till 504 mkr. Underligt LAF 65 ca
rehabliteringsdagarna.miljarder kr. förhar utbetalats 1,1den ca

1,49 miljarder kr.Totalt mätperioden utbetalatshar under ca
eller1,49 miljarder sjukdagarSkillnaden mellan och 1,1 kr. är

åtgärd. 500kostar väntetidenväntetid inför Drastiskt uttryckt ca
mkr.

olika länskassor.tabell 12 visar fördelningen landetsl över
framgår åtgärderna fördelade lan-relativt jämnt överHär äratt

mellan sjuk-13, 131 och 132 har antalet dagardet. 1 tabellerna
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tremåndersåtgärdsdag intervaller.uppdelatsoch SOU 1991 65skrivningsdag
går l2rehabilitering inomin i79kan Bilaga 4Här procentattman se

månader från undersökningen. Ca 15sjukskrivningsdag enligt
månader.månaderfrån till 2412i intervallernaliggerprocent

Någonmånader.24i intervallen längre änfinnsEndast 6 procent
framgår under-inteskillnad mellan könenanmärkningsvärd av

sökningen.
låinskoderföljanderedovisas länsvis enligtTabell 12

Stockholms län
Uppsala län

länSödermanlands
Östergötlands län
Jönköpings lån6.

länKronobergs
Kalmar län

länGotlands
Blekinge10. län
Kristianstads länll.

l2. Malmöhus län
13. Hallands lån

län14. Bohus
Älvsborgs länIS.
Skaraborgs län16.
Värmlands län17.
Örebro18. län

19. Västmanlands län
20. Kopparbergs län
21. Gävleborgs län

Västernorrlands län22.
23. Jämtlands län
24. Västerbottens län
25. länNorrbottens
34. Malmö

Göteborg38.
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på ålderkönl uppdelat ochTabell Antal personer SOU 1991 65
Bilaga 4Ålder Kön

%Man Kvinna Totalt

83 160 21.720 29 77- 238 32.230 39 118 120- 241 32.740 49 18 133- 89 12.150 59 40 49- 104 1.460 6-
383 738 100.0355Totalt

100%40% 52 %

på ersättningsjukersättningsdagar,2 uppdelatTabell Antal typ av
Ålder sjukersättningsdagarAntal

ersättningTyp av

LAF AnnanAFL
% %% AntalAntal Antal

39932 1414 1.820 29 39385 48.8 49.5- 67929 48.0 2493 1.830 39 71191 50.3- 78694 50.3 5233 3.340 49 72481 46.3- 2.327093 23865 45.8 120350 59 51.9- 3399 58.42424 41.660 - . .
212574 213819 10343 2.448.7 49.0Totalt

pårehabilitering,3 Antal och dagar med uppdelatTabell re-personer
habiliteringsform

Rehabiliteringsform DagarPersoner
%% AntalAntal

grundskolenivå 17683 5.444Komvux 6.1
gymnasieskolenivå 62296 19.0103 14.4Komvux

4.2 15630 4.8yrkesinriktad 30Komvux
23321 7.157 7.9AMU

23 3.2 7420 2.3Folkhögskola
Vårdhögskola 2.42.2 776116

552 0.2Högskola enstaka kurs 4 0.6
24877Högskola linje 34 4.7 7.6
1228 0.4Företagsintern 3 0.4utb

2 248 0.1privat 0.3lJtb hos anordn
13056Ovrigt 4.044 6.1

29.4 93523 28.6Träning i miljö 21reell 1
3 783 0.2Arbetsträn arblami 0.4

14279Medicinsk rehabiliter 31 4.3 4.4
Rygginstitut 346 0.17 1.0
Kroppsträning 0.1 853 0.31ex. rygg
ArbetslivstjånsterAMI 43613 13.3104 14.5

327469 100.0fotalt 717 100.0
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påTabell 4 Antal utbildningdagar med rehabilitering, uppdelatsom re- SOU |99|; 65
habiliteringsform Bilaga 4

Rehabiliteringsform
Antal Antal Dagar
Personer Dagar Medel

grundskolenivåKomvux 44 17683 402
gymnasienivåKomvux 103 62296 605

rkesinriktadKomvux 30 15630 521
Folkhögs 23 323ola 7420
Vårdhögskola 16 7761 485
Högskola 552 138enstaka kurs 4
Högskola linje 34 24877 732
Företagsinter 3 1228 409utb
Qtb privat 2 248 I24hos anordn
Ovrigl 13056 29744

Totalt 303 150751 498

41 fyraTabell Antal indelade i tidsintervaller visar rehabi-personer som
literingens omfattning

månaderRehabiliteringsform Tidsintervall

6-12MN l2-l8MN 18MN6MN Tot
Antal Antal Antal Antal Antal

Komvux grundskole
nivå 8 417 15 44
Komvux gymnasie-
skolenivâ 19 5315 16 103
Komvux yrkesin-
riktad 4 307 5 14
Folkhögskola 10 2 235 6
Vårdhögskola 2 3 5 166
Högskola enstaka
kurs 3 1 4. .Högskola linje 4 7 2 21 34
Företagsintern utb 1 1 1 3.ltb privat 2hos 1 1anordn . .Ovrigt 21 10 7 446

Totalt 30384 58 38 123
40 %

l 1l 47 % 53 %

träning rehabilitering,Tabell 5 Antal dagar med uppdelat reha-som
biliteringsform

Rehabiliteringsform
Antal Antal Dagar

DagarPersoner Medel

23321AMU 40957
Träning reell miljö 211 93523 443
Arbetsträn 783arblAMl 3 261
Medicinsk rehabiliter 31 14279 461
Rygginstitut 346 497
Kroppstråning 853 853lex rygg
Arbetsl ivstjånsterAMI 43613 419104

176718Totalt 414 427
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visar rehabi-fyra tidsintervallerindelade i51 AntalTabell 1991; 65som SOUpersoner
literingens omfattning Bilaga 4

månaderRehabiliteringsform fidsintervall
12-l8MN 18MN Totb-llMN6MN

Antal AmalAntalAntalAntal

12 15 5713 17AMU
49 21137 8miljöTräning i reell 117

312Arbetstrån. arbIAMl .. 9312rehabiliter 9Medicinsk 11
7Rygginstitut 16 . .Kroppsträning

l lex. rygg .. . 28 10423 13ArbetslivstjänsterAM] 40

103 4 l 489 35187fotalt
25 %

33 % l%67 ll

6Tabell

lirsättningsformRehabiliteringsform
AnnanAFL LAF

AntalAntalAntal
PersonerPersonerPersoner

grundskolenivå 24 117Komvux
gymnasieskolenivå 354 48Komvux

119 10yrkesinriktadKomvux
333 24AMU

10 114Folkhögskola
Vârdhögskola 10 6 .22Högskola enstaka kurs

26Högskola linje 6
3lFöretagsintern utb

2privatLJtb hos anordnare .23 17Ovrigt .4138 64Träning i miljöreell
2 1Arbetsträn arblAM1 .14 1Medicinsk rehabiliter 17

3 13Rygginstitut
Kroppsträning 1ex. rygg .. 38 5ArbetslivstjänsterAMI 61

20291402Totalt
3 %41 %%S6

miljöträning i TIR.rehabiliteringsform, reellfallTabell 7 Antal med
på könuppdelat

Ålder Män Kvinnor Totalt
%Antal AntalAntal

15.23220 29 1715- 21.929 4030 39 17- 30.27627 4940 49
23.34919 305950 - 3.33 7460 -

210 100.082 128Totalt

252



AMI, uppdelatrehabiliteringsform, AMU eller8 fallTabell Antal med SOU |99|; 65
på kö Bilaga 4

Ålder Kvinnor TotaltMän
%Antal AntalAntal

24.2392320- 29 l6
53 32.9193l 39 34- 32.9S3233040 49- 9.910 16S0 59 6-60 - .. ..

100.016193 68Totalt

reguljär utbildning AMUrehabiliteringsform,9 fall medTabell Antal

Ålder
%Antal

25,77820 29- 40,330 39 122- 92 30,440 49- 3,09S0 59- 2 0,760 -
303 100.0Totalt

på kön ålderochl0 uppdelatTabell Antalet personer
Ålder

%Kvinna AntalMan

52 7.020 2524 27- l0825 52 14.629 56- 112 15.230 34 56 56- 126 17.135 62 6439- 122 16.56440 5844- H9 l6.l50 6945 49- 59 8.023 3650 54- 3013 4.155 59 17- 0.94 760 364-65 -
738 |00,0355 383Totalt

på träningrehabilitering, uppdelatll medTabell Antal som re-personer
habiliteringsform

Rehabiliteringsform
%Antal

13.857AMU
5I.02llTräning i miljöreell

3 0.7Arbetsträn arbIAMI
7.5Medicinsk rehabiliter 3l

7 lRygginstitut
0.2Kroppsträningex. lrygg
25. livstjänsterAMI 104Arbetsl

100.0414Totalt
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1991 65SOUSá-sjukpenning utbetald38- ochRegistreringsunderlagFlNVUxRFV
Bilaga 425.Edda 15 ochdag1990. Urvaletseptember personeravser

ÄRFÖDD

DKÖN KVINNAMAN

KÄNT, YRKETID.OM

SYSSELSÄTTNING

E TÄTORTUTANFÖRTÄTORTBOSATT

KÄNT, UTBILDNINGTID.OM

DAGERSÄTTNING KR.DAG

I ISJUKANMÄLNINGSDAG 10.år-mån-dag

ERSÄTTNING 16.AFLTYP AV

D17.LAF

PÅBÖRJAD år-mån-dagREHABILITERING

REHABILITERINGSFORM10.
O 25.GRUNDSKOLENIVAKOMVUX

GYMNASIENIVÃ 26.KOMVUX

27.YRKESlNRlKTADKOMVUX

28.AMU

FOLKHÖGSKOLA 29.

VÄRDSKOLA 30.

HÖGSKOLA KURSENSTAKA

HÖGSKOLA 32.LINJE
v.g.v.
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få §9 65frånÖvergångEkonomiska konsekvenser av
tagastudierförvärvsarbete till

ekonomiska konsekevenser-exempel belysa deFöljande attavser
Övergång från förstudier dels denförvärvsarbete till somavna

månaden.000 i dels för den tjä-inkomst 10 kr.har somen en
månaden.l3 000 kr. inar

månader kalenderår.pågå under ln-Studierna nio ettantas
icke-studietid jämsides med studier-arbete under ochkomsten av

inkomst53 200 i samtliga fall, vilket är denkr.antas enna vara
får ha stödet reduce-studerande i studiemedelssystemet attutan

ras.
hushåll tvål den inte studerar harmed antas att som envuxna

årsinkomst 120 000 kr.
Skatt 30.har beräknats enligt skattetabell

ensamståen-antagitsberäkning bostadsbidrag harFör attav en
må-2 500 kr.de barn har bostadskostnadutan perperson en

för övriga 3 500och kostnad kr.nad en
hushållstyperolika nämligenhar valts,Fyra

Hushåll ensamståendeEnA
Hushåll GiftasamborB

årHushåll ensamstående två lOC En barn undermed
årHushåll tvåGiftasambor 10D med burn under
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HUSHÅLL EnsamståendeA sou 1991; 55
Bilaga 5

Ãrsinkomsi förvärvsarbetevid

000l$6120 000

Slu- Svux SvuxFör-Svux SvuxFör- Stu-
vârvs- dieme- A-kassa A-kassavårvs- dieme- A-kassa A-kassa

delarbetedelarbete

S234 52 300 52 300inkomst 52 52 300 I50 000Egen 52 300I20 000 300

470|7 |50 2|studiebidrag 52 050 000Zl hI7 150 000-
050 I7 350 30 290Skatt 25 770|30 4129 050 17350890 n

57 So 480Nettoinkomst 79 230 010 9057 50010 820 H4 H0090 ll0 800

540Bostadsbidrag 3 240 2 00 03 240 2 5400

FöreTiotal 58 530 90 48079 H20 bl 04058 550bl 040
l n

studie-Max.
lån 4702532 I2032 I20 Zl 300 4080040 B00

Totalt att
IIS 950230 90 670disponera 670 I20 H4 I0lI0l H090 I l0 I0l M0 90
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HUSHÅLL Giftasamborn en arbetar SOU 1991 65
Bilaga 5

Ãrsinkomst förvärvsarbetevid

120 000 156 000

För- Stu- Svux Svux För- Slu- Svux Svuxe]
värvs- vârvs-dieme- A-kassa A-kassa dicme- A-kassa A-kassa
arbete deldel arbete

Egen inkomst 52 300S2 300 52 300 150120N10 300 52 110 52 300 52 300

Inkomst 120 120 1201201 N10 120001 X Il 120 1211000 120000II
makesambo

studiebidrag 52 05017 150 21 17 150000 21 470bl 011- -
Skatt 7110 550 5559 41 47 240 020 71 550000 41 47 240 00 1110

Nclloinkomst 220 1-17 930 340 1471110 900 140 I20 109 204 12091 1-10 11111590

Bostadsbidrag 0 0 0 00 0 00

föreTotalt
lån 220 147 120 9301110 900 1-10 109 204 3-10 147 590900 1-10130 1110

studie-Max.
lån 32 I20 21 30040x00 40300 I20 25 470.
Totalt att
disponera 220 700 17111110 11111 2-10 191230 201 3-10 70011111 1711340 200000
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HUSHÅLL tvåEnsamstående barnC sou 1991; 65-
Bilaga 5

Årsinkomst förvärvsarbetevid

1100156120 000

SvuxSvux 11 Slu- SvuxSlu- SvuxI-ör- -vän ulicmc- A-kaxsan A-kzmuA-kauxszcvärvs dicmc- A-kuwn Vs
dclaurlwlcdelarbete

52 5252 311 31 3152 52 3110 1501inkomst 52 31 31Egen 1211ll

471152 17 1511 21 N11studiebidrag 21 0511 0817 151 11011 --
emBarntillâgg 200 lolb - --- --

I70511 3511 35 830Skatt 3511 3110711 41 7700511 1729 11890

50Ncttoinkomst 231 57 81 0111 111114115011111 90 11457 481190 1111 81I1

Barnbidrag XX 18 18II1111II1 18 II111II 18II18 1111II

Bidragsför-
25 700 25 700700 25 7011 25 70117011 25 7011 25skott 25 257011

25 35115511 27 900 12Bostadsbidrag 25 15520 H117511 27 11811 815 91

föreTotalt
8511 157250lån 129 1248511 7011 541 4001294011 124 149 100020149

studie-Max.
län 32 25 47012021 300 411811141181 32 120

Totalt att
17112011 1509711 1788211171 5-111disponera 1702011 1509711020 101149 11011
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HUSHÅLL tvåGiftasambonn barn SOU 1991 65-
Bilaga 5

Årsinkomst ñrvirvsarbetevid

120 000 000156

Svux SvuxFör- Stu- Svux För- Stu- Svux
vârvs- dieme-vârvs- dieme- A-kassa A-kassa A-kassa A-kassa

delarbete del arbete

Egen inkomst S2 S2 150001 52 300 S2300 52 300120000 52 300 300 300

Inkomst
makelsambo 120 120 120 120 120 120 120000 000 120000 000 II 000 000 000

studiebidrag |7 150 52 050 |7 150 47021 21 ox000 000- -
Barntillågg 200 200lo lo- - - - - -
Skatt 55059 780 550 47 240 500 71 47 240 05 72041 10 M10 41

Nettoinkomst 147 250220 147 590 204340 900 14h 120 1911110 900 14h 120 180

Barnbidrag 18100 18111000 18 1111M11 1111 II IK IK000 1111M11

Bostadsbidrag 7030 240 7 030240 0 0--
ñreTotalt

lån 222340 177 171 150 209 2501911220 177 140 17I 150 590 140198

studie-Max.
lån 32 47032 120 21 300 40 800 120 25401100

Totalt 217 270 219 222 340 217 203 270 234720att 1911220 940 203 890 940
disponera
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offentligaStatens utredningar 1991

Kronologisk förteckning
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