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statsrådetTill och chefen för

Utbildningsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 28 april 1994 Chefen för Utbildningsdeparte-
statsrådet Per Unckel tillkalla kommitté med uppdragmentet, att atten

förutreda förutsättningarna universitetsstruktur i södra Storstock-en ny
holmsområdet.

tillsattesMed stöd bemyndigandet kommittén U 1994:05 den 16 majav
års1994. Kommittén har antagit Stockholmskommitté.1994namnet

Statssekreteraren Bjarne Kirsebom förordnades ordförande i kommit-som
tén.

finanslandstingsrådetSom ledamöter förordnades Ralph Lédel, professorn
landstingsrådet Ringholm Kerstin Sahlin-Inge Jonsson, Bosse och docenten

Andersson.
Granegård,förordnades planeringsdirektören Christer direk-Som experter

byråchefen ByråchefenHolgersson och Lars Santesson. EwaSvantetören
Ställdal förordnades den 13 juni 1994 expert.som

förordnades ämnessakkunnige John FürstenbachSom huvudsekreterare
kanslirådet Stenqvist.och sekreterare Gunnelsom

varit behjälplig.kommittéassistent har Rauni Paavilainen FörSom pro-
duktion heloriginal har Sonia Gustavsson ansvarat.av

gång. Samrådhar informerats under arbetets har före-Berörda kommuner
samrådvarit Länsstyrelsen i Stockholms län. Vidare har inletts med denmed

försärskilda utredningsgrupp har utreda förutsättningar etableringatt avsom
i Petersburg.svenskt akademiskt S:tcentrumett
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få vårtVi ber härmed överlämna första delbetänkande Kronan Spiranatt
Ä södra Stockholmsområdet.pplet En universitetsstmktur iny

Ledamoten Bosse Ringholm har lämnat särskild reservation. Reserva-en
tionen bifogas betänkandet bilagasom

Stockholm i september 1994

Bjarne Kirsebom

Ralph Lédel Inge Jonsson

Sahlin-AnderssonRingholm KerstinBosse

FürstenbachJohn
Gunnel Stenqvist
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l Sammanfattning

föreslårKommittén såvälstruktur ämnesmässigt geografisktatt en ny som-
etableras för högre utbildning i södra Stockholmsområdet.

ÖstersjöregionenförstärkningEn samarbetet med andra delar ochav av
Östeuropa markeras ämnesinriktning och forskningsprofil.genom
Vidare föreslås vård-organisation för utbildning inom ochen ny omsorg-
sområdet utbyggnad forskning område gårinom detta översamt en av som
fakultetsgränser.

föreslårKommittén samlokalisering vissa konstnärliga högskoloren av
och iLärarhögskolan Stockholm.

föreslåsVerksamheten organiseras nätverksuniversitet medett tresom
och med sin särskilda profil med lokala studiecen-vart ett samtcampus - -

på fler i länet.tra orter
på såKommitténs förslag bygger utbyggnaden organiseras högreatt att

Stockholmsområdet.utbildning upplevs reellt tillgänglig isom
Följande lokalisering och inriktning föreslås för de tre campus

med etablering iCampus Spiran anslutning till Huddinge sjukhus och
på livsvetenskapermed inriktning och ekonomi

Äpplet påmed iCampus etablering Haninge och med inriktning tek-
språknik, ekonomi och med särskilt församt ansvar program som

syftar till kontinuerlig kompetensutveckling
Campus Kronan i anslutning till Stockholms södra innerstad och med

Östeuropa.på språkinriktning kulturvetenskap, och
Utgångspunktema förslagetför dels befintlig verksamhet, dels kommit-är

förslag samlokalisering vissa konstnärliga högskolor. Kommitténténs om av
Äpplet.föreslår uppbyggnaden i Campus Spiran och Campusstartaratt

föreslårKommittén verksamheten byggs etappvis. förstaIatt enupp
budgetåren 199596 budgetåren 1997-1999 bör Söderstruktu-ochetapp - -

såtilldelas verksamheten vid den första slutatt etappens om-ren resurser
helårstudenter.fattar 4 500

helårsstudenterMedel för i storleksordningen 000 bör för2 reserveras
eftergymnasial yrkesutbildning iförsöksverksamhet rörande kvalificerad

Södertäljeområdet.
anspråk för hålla kontaktModern informationsteknologi skall itas att

distansutbildning.inom och mellan stöd tillsamtcampus som





SOU 1994: 127 Kapitel 2 9

2 Bakgrund

2.1 Inledning

Riksdagen vårenbehandlade 1994 med anledning propositionen Ut-av-
bildning och forskning Kvalitet och konkurrenskraft 199394: bet.prop. 177,
199394:UbUl2, frågorrskr. 199394:399 vissa rörande den högre ut--
bildningen i landet. Bl.a. konstaterades behovet ytterligare utbyggnad iav
såväl långadet korta det perspektivet. Vidare betonades behovetsom av nya
strukturer. behandlar frågorKommittén rörande det nationella perspektivet
i kapitel

Riksdagen förordade kraftig utbyggnad den eftergymnasiala ut-en av
bildningen fram till sekelskiftet i första skede med tonvikt denett-
kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen och därefter längre akade-
miska ocksåutbildningar. Riksdagen konstaterade behovet utbyggnadav en

den högre utbildningen i Stockholmsområdet och denna inomattav ramen
för universitetsstruktur borde ske i de södra delarna. Regeringenen ny

frågabemyndigades utreda denna inför Riksdagens slutliganärmareatt
ställningstagande. Till bakgrunden hör Stockholms universitet anmältharatt

klarauniversitetet inte kan nämnvärd ytterligare ökning utbildningensatt av
påomfattning i Frescati. Med anledning detta har uppdrag Utbild-av av

ningsministem förstudie genomförts rörande möjligheterna samlokali-atten
viss högre utbildning i Stockholm. Studien presenterades i rapportsera mars

mångfald.1994 Campus för Vidare har Stockholms läns landsting beslutat-
flytta till NovumområdetHälsohögskolan i Huddinge kommun. Lands-att

ocksåtinget har föreslagit viss utbildning och forskning förläggsatt annan
ytterligare förstärkatill Novum för den akademiska miljön. Haningeatt

kommun önskemålhar framfört förstärkning de högskoleutbildningarom av
idag bedrivs inom kommunen. Kommittén redogör för sina prin-som mer

Stockholmsområdetcipiella högre utbildning i i kapitel 4resonemang om
och lämnar i kapitel 5 förslag till struktur för utbildninghögre i södraen ny
Stockholmsområdet.

Vidare riksdagen fågodkände regeringen skulle tillämpa särskildatt en
beslutsordning i lokalförsörjningsfrågor för vissa konstnärliga högskolor i
Stockholmsområdet. frågorKommittén redogör för dessa i avsnitt 2.4. Kom-
mitténs ställningstagande vad gäller lokal- och lokaliseringsfrågor för vissa
konstnärliga högskolor i framgårStockholm bilagaav
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2.2 StockholmsområdetUniversitethögskolor i

Statliga utbildningsanordnare

helårsstudenter årHögskola Resurser för antal per
199293 199394- 995961

Stockholms universitet 21 00017 300
Tekniska Högskolan 7 813 10 200Kungl.

Lärarhögskolan i Stockholm 5 700 5 600
3 100Karolinska institutet 2 641

557Konstfack
Kungl. Musikhögskolan

532i Stockholm
Kungl. Konsthögskolan 211

600123 1Dramatiska institutet ca
95Danshögskolan

Teaterhögskolan i Stockholm 74
i Stockholm 45Operahögskolan

budgetåret behandlasi kommande bud-för 199596 kommerResurser att
getproposition.

HögskoleförordningenHögskolornas reglerasexamensrätt genom
1993:l00 bilaga 3.

Stockholms universitet

huma-bedriver utbildning och forskning inomuniversitet SUStockholms
matematisk-naturvetenskaplig fa-samhällsvetenskaplig ochnistisk, juridisk,

forskarutbildningenlicentiatexamen inomkultet. doktors- ochFörutom samt
grundläggande hög-denkandidat- och högskoleexamen inommagister-,

socionompsykolog elleryrkesexamina jurist,skoleutbildningen kan som
budgetåret för199293universitetet. SU tilldeladesavläggas vid resurser

199394-199596 universi-treårsperioden kan300 helårsstudenter. Under17
år. Universitetethelårsstudenterpåräkna för 000ersättning högst 21tetet per

utbildningårligen treårsperioden förläggaunderhar regeringens uppdrag att
anslutning till forskningsparkenhelårsstudenter till verksamheten iför 275

omfattande 330Läsåret universitetet utbildningar199394 harNovum. ca
Botkyrka och Huddinge.på till delen ihelårsstudenter Södertörn, större
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Universitetet önskar inte ytterligare expandera utbildningsorganisationsin
och har givit till känna utökning utbildningsplatsema i Stock-att en av
holmsornrådet bör ske inom för fristående högskola. De senasteramen en ny,
årens tillskott utbildningskapacitet har bidragit till förnyelse verksam-av av
heten varför universitetet inte vill få nerdragning antalet platser.en av

Karolinska institutet

Karolinska institutet KI bedriver utbildning och forskning inom medicinsk
och odontologisk fakultet. KI:s omfattar dels alla generellaexamensrätt
examina inom forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning, dels
yrkesexamina logoped, läkare, psykoterapeut, sjukgymnast och tand-som

budgetåretläkare. KI tilldelades 199293 för 641 helårsstudenter2resurser
treårsperiodenoch kan under 199394-199596 påräkna ersättning för högst

helårsstudenter år.3 100 Delar läkarutbildningen med tillhörandeper av
forskning hela odontologiska fakultetens utbildning och forskning ärsamt
förlagd till Huddinge sjukhus. ocksåDär ligger sjukgymnast- och logopedut-
bildningama. Sammanlagt betyder detta utbildning för l 100änen mer
helårsstudenter.

Förläggningen utbildning och forskning till Huddinge betydelsefullärav
för och volymmässigtKI tredjedel KI:s samlade verksamhet,utgör en av
vilken hållasfortsatt bör i organisation. KI eftersträvar inte,samman en men

berett diskutera möjligheten, infoga Hälsohögskolan i Stockholmär att att
i institutet.

Kungl. högskolanTekniska

Kungl. Tekniska högskolan KTH bedriver utbildning och forskning inom
teknisk fakultet. KTH:s omfattar alla generella examina inomexamensrätt
forskarutbildningen och den grundläggande högskoleutbildningen samt
yrkesexamina arkitekt, civilingenjör och ingenjör. KTH har nyligensom
beslutat inrätta teknologie budgetåretkandidatexamen. Högskolan tilldelades

helårsstudenter.199293 för treårsperioden7 813 Under 199394-resurser
påräknas199596 kan ersättning för helårsstudenter år.högst 10 200 Iper

Stockholmsområdet tvåårigahar KTH ingenjörsutbildningar förlagda till
Järfälla och Kista i Haninge, Södertälje och Tumba i söder. Sam-samtnorr
manlagt har ingenjörsutbildningarna helårsstudenterplats för cirka 8001

i Haninge800 och 400 i SödertäljeTumba.varav ca
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organisatorisktKTH planerar knyta ingenjörsutbildningama närmareatt
till utbildningen möjliga förlängningarden övriga vid KTH och diskuterar

ingenjörsutbildningama. geografiska utspridningen förefallerDen dessaav av
ha varit för rekryteringen.att gynnsam

Lärarhögskolan Stockholmi

Lärarhögskolan i Stockholm LHS bedriver grundläggande högskoleut-
bildning undervisningsområdet forskning och forskarutbildninginom samt

pedagogik. omfattar magisterexamen i pedagogik, kandi-i LHS examensrätt
ungdomspedagogisk fri-dat- och högskoleexamen, barn- ochsamt examen

grundskol- ochtidspedagoger och förskollärare, flyglärarexamen, gym-
specialpedagogexa-nasielärarexamen, studie- och yrkesvägledarexamen samt

men.
området.fasta forskningsresurser inom det pedagogiska ExaminaLHS har

samhällsve-forskarutbildningen avlägges vid Stockholms universitetsinom
tenskapliga fakultet.

helårsstudenter.budgetåret 199293 för 5 700LHS tilldelades resurser
påräkna ersättning förtreårsperioden 199394-199596 kan högskolanUnder

helårsstudenter år.högst 5 600 per
adresser i Liljeholmen,utbildningarna spridda till 13Geografiskt är

Rålambshovsområdet.och Södertälje EnBlommensberg, Solna väsent-samt
förlagda till univer-grundskol- och gymnasielärarutbildningamalig del ärav

Kungl. Musikhögskolan.sitetet, Konstfack Idrottshögskolan ochsamt
medinstitutionsstruktur och verksamheten bedrivsLHS ändrat sinhar nu

kunskapsområden vilkafärre antal institutioner inriktade olikamotett var
sammanhållna organisationoch deltar i flera utbildningar. Denna meren

utbildningar och bidra till denunderlätta samverkan mellan olikaberäknas
forsk-forskningsanknytning eftersträvas. Strävan bättrestarkare motsom en

uttryck antalningsanknytning kommer bland till stortannat att ettgenom
flera univer-genomgår positiv till tankenforskarutbildning. LHSlärare är

varken möjligdelning LHSsitetscentra i Stockholm äratt en avmen anser
eller lämplig.

högskolornaDe konstnärliga

Konstfack, Kungl. Konsthögsko-Vid Danshögskolan, Dramatiska institutet,
Operahögskolan i StockholmKungl. Musikhögskolan i Stockholm,lan, samt

grundläggande högskoleutbildningStockholm bedrivsTeaterhögskolan i
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området Vidkonstnärliga konstnärligt utvecklingsarbete.inom det samt
ocksåMusikhögskolan bedrivs lärarutbildning. SkolornaKonstfack och

helårsstu-budgetåret 600199293 för sammanlagt ldisponerade resurser ca
på Musikhögskolanmed vardera Konstfack och identer, fördelade 550ca

återstodenoch övriga skolor.Stockholm

utbildningsanordnareKommunala

StockholmHälsohögskolan i

högskoleutbildning och harStockholm bedriver kommunalHälsohögskolan i
omfattarlandsting huvudman. HögskolansStockholms läns examensrättsom

socialsjuksköterske-,arbetsterapeut-, bammorske-,högskoleexamen samt
hel-omfattar cirka 500tandhygienistexamen. Utbildningen 2ochomsorgs-

Söder-lokaler invid Huddinge sjukhus ochårsstudenter förlagd tilloch är
område Led-och Lindhagensgatan.på Karolinska institutetssjukhuset,

till Gröndal.ningen lokaliseradär
ochHälsohögskolan lokalmässigtsamlaLandstingets strävan är attatt

Forskarutbildning medakademiska förankring.begränsadestärka dess nu
Karolinskatvå vidHälsohögskolan bedrivs vidanknytning till centra, ett

forskarutbildade lärareStockholms universitet. Andeleninstitutet vidoch ett
forskarutbildningsverksamhet, högredennaföljdblandär, annat en avsom

i landet.än resten av

utbildningsanordnareEnskilda

regleras LagutbildningsanordnamasDe enskilda examensrätt genom om
tillståndFörordningochtillstånd vissa examina 1993:792utfärdaatt om

examina 1993:956utfärda vissaatt
helårstudenter i grundut-Stockholm cirka 500Handelshögskolan har 1i

förhållandet mellanerhåller statsbidrag ochHandelshögskolanbildning.
särskilt avtal. Examensrättenreglerat iHandelshögskolan och är ettstaten

kandidat- och högskoleexamen.magister-,doktors-, licentiat-,omfattar
sjuksköterske-Stockholmsområdet privatavårdområdet finns iInom tre

sjuksköterskeskola, Röda Korsetsdiakonissanstaltsnämligen Erstaskolor
utgårsjuksköterskeskola. StatsbidragSophiahemmetssjuksköterskeskola och

till lands-principerlandsting och enligtStockholms länsvia samma som
vårdutbildningar.tingets
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Stiftelsen Stora Sköndal har för socionomexamen erhållerexamensrätt och
statsbidrag för denna verksamhet. Stiftelsen bedriver också diakon- och
kyrkomusikalisk utbildning.

Ericastzjftelsen har utfärda psykoterapeutexamen.rätt Stiftelsen bedriveratt
också vissa andra utbildningar och har statsbidrag.

Teologiska högskolan i Stockholm, nyinrättad, har utfärdaär rätt attsom
högskoleexamen med teologisk inriktning erhålleroch sedan förra budgetåret
statsbidrag.

Stockholms Musikpedagogiska institut har för högskoleexa-examensrätt
80 och 120 med musikpedagogisk inriktningpoäng och erhållermen om

statsbidrag.
Stiftelsen Edsbergs musikinstitut bedriver utbildning med kammarmusika-

lisk inriktning. Stiftelsen har ingen och har inte begärt sådan.examensrätt
Stiftelsen erhåller statsbidrag.

2.3 Kommitténs uppdrag och arbete

Kommitténs huvuduppgift enligt direktiven utarbetaär ytterligare plane-att
rings- och beslutsunderlag för förbereda etableringen den struktu-att av nya

samlat utreda vissa lokalförsörjningsfrågor i Stockholmsområdetsamt attren
och träffa avtal. Kommitténs framgåruppgifternärmare direktivenatt av

bifogas detta betänkande bilagasom som
Kommittén har under gångarbetets orienterat och utbytt synpunkter med

berörda kommuner i Stockholmsområdet samrått med Länsstyrelsen isamt
Stockholms län. Vidare har kontinuerliga kontakter förevarit med företrädare
för de konstnärliga högskolorna i Stockholm.

Till kommittén har inkommit skrivelser från Hälsohögskolan i Stockholm
framtida struktur och utbildningsorganisation, Näringslivshögskola Sydom
Högre utbildning Södertörn, Stockholms Handelskammareom om en ny

universitetsstruktur Södertörn, Tyresö kommun Centrum för livslångtom
lärande C3L, Botkyrka angåendekommun förutsättningar för etablering av
konstnärliga högskolor i Botkyrka, Haninge kommun högre utbildningom
i Haninge kommun, Skanska Universitetscenter vid Novum Forsknings-om

Nacka kommun och KF Fastigheter AB högskoleetableringcentrum, om
Kvarnholmen, Stockholms stad etablering högre utbildning i Södraom av
Hammarbyhamnen, Teologiska Högskolan i Stockholm med anmälan om
intresse för diskussion lokalisering Kvarnholmen eller iom gemensam

ÖversiktSödra Hammarbyhamnen, Stockholms läns landsting och värde-om
ring amerikanska universitets IT-satsningar, HSB Stockholmav nya an-
gående avtal rörande lokaler för LHS m.fl. Kvarnholmen utveck-samt
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för medverkanNacka kommun FormerKvarnholmen i övrigt,lingen omav
forskningetablering högskoleutbildningar ochfrån kommun vidNacka av
högskole-SpritbolagetVin- ochKvarnholmen och Anders Mattson, om

Årstadal.etablering i Sjövik,
riksdagensdirektiven lämna förslag kräverskall enligtKommittén som

betänkande harseptember 1994. förstaställningstagande den 10 Dettasenast
resursfrågor underliggande ställningstagan-på ochkoncentrationdärför en

den.

Lokalfrågor2.4

självaoch högskolorlokalfrågor sådan universitetBeslutsordningen i är att
ingårverksamheten. Vidarelokaliseringenlokaler ochsinabestämmer avom

tilldelas lärosätena. Församladei demedel för lokalhyror attresurser som
medgivande.år emellertid regeringenstio krävshyresavtalteckna längre än

hyresavtalför längrelokalförsörjningsverk krävs änSamråd med Statens tre
år.

angående förut-ingår med förslagkommauppgifterkommitténsI att
högskolorna ikonstnärligadesamlad lokaliseringförsättningarna aven

Konsthögskolan.Kungl.Stockholm utom-
högsko-konstnärligadelokalförsörjningen förvad gällerharRiksdagen
kommit-innebärtillfällig beslutsordning. Dennaloma godkänt attannanen

förkonstnärliga högskolorlokalförsörjningsfrågor företräda deskallitén
verksamheten tillflytta delenaktuelltvilka det kan störreatt gemen-avvara

direktiv,framgår kommitténsvilketMed dettalokalisering. avmenas,sam
förförutsättningarunderlag ochräkning framhögskolorsför berörda taatt

harföreslå avtal. Vidareerforderligaochförhandlingarföra rege-samt om
de konst-föreskrivitbudgetåret 199495förregleringsbrevetringen i att

lokalförsörj-iföre beslutsamråda med kommitténskallhögskolornanärliga
frågorbeslutsrätt ifår högskolornaskommitténningsfrågor och övertaatt

Därefter,för dessa.lokalförsörjningenlångsiktigaför denbetydelseharsom
medgivande.år, regeringenskrävstid tiomån avtal längrei den änavser

Lärarhög-samverkat medlokaliseringsfrågorlokal- ochKommittén har i
Stockholm LHS.skolan i

planernaredovisattill regeringenskrivelsei särskildKommittén har en
LHS.högskolorna ochkonstnärligadelokalisering förför en gemensam

högskolornaskonstnärligafrågan deställningstagande iKommitténs samt
betänkandet.tillbilaga 3fogasframgår skrivelseninställning somsomav
hyrestidhyresavtal medmedgivanderegeringensKommittén begär att omen

berörda högskolor.år får förtecknas20
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3 Kommitténs överväganden -

utbildning och forskningHögre i ett na-

tionellt perspektiv

I det följande redovisas för utredningen relevanta faktorer underlagsom-
utgångspunkteroch för kommitténs ställningstaganden.

3.1 Bakgrund

får allt betydelse för alla länder.Kunskap och kompetens De länderstörreen
har kompetent och väl utbildad befolkning har möjligheterstörre attsom en

ocksåutveckla kunnande och innovationer till sig vadeget att taegna men
områdenhänder olika i andra länder. För konkurrenskraftigtattsom vara

måstei framtiden Sverige litet och exportberoende landär ett satsasom
särskilt kunskapsutveckling.

tillgångDen svenska bildningstraditionen styrka ochär närstoren en
enskildkunskapskraven skärps. Varje människas vilja och möjligheter till

förmåga. måsteökade kunskaper skapar hel nations Utbildning kunnaen
tillhandahållas ålderför människors behov bakgrund, och boende.oavsett

måsteNäringslivets behov kompetent personal tillgodoses. Unika kom-av
binationer kunskaper förhand fixerade yrkesinriktningaränav snarare

betydelsefulla.kommer bli alltatt mer
frågaTillgång utbildning kunskap personlig utvecklingtill och är omen

också vårt välstånd.och bildning förutsättning för lands fortsattamen en
utbildning förutsättningar för personligt liv ochBildning och utgör gottett

bra samhälle.ett

Genomförda insatser3.2

deden högre utbildningen harEn betydande utbyggnad ägt senasteav rum
åren. 1990-talets början innebär antalet hel-beslut fattats sedanDe attsom

frånårsstudenter högskolor cirka 140 000 till cirkavid universitet och ökat
såledesår mitt med omkring 30185 000 vid 1990-talets procent.per -

fattats förutsättningar förändra utbild-Vidare har beslut attsom ger nya
för kunna förändradeningsutbudet vid universitet och högskolor mötaatt

på examina avläggs inombehov i samhället. Krav har ställts antaletatt som
treårigaefter och längre utbildningar ökar liksomuniversitet och högskolor

på examinationen civilingenjörer ökar.att av
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Betydande har tillförts forskning forskarutbildningochäven deresurser
åren och statsmakterna har mål examinationen inomsenaste satt attsom

forskarutbildningen skall fördubblas till sekelskiftet. Vidare har insatser
gjorts för förstärka samarbetet mellan universitet och högskolor åatt ena
sidan och företagen å den andra.

Riksdagens beslut med anledning propositionen Utbildning och forsk-av
ning. Kvalitet och konkurrenskraft prop. 1993942177, bet. 199394:UbUl2,
rskr. 1993942399 innebär utbyggnad den kvalificerade eftergym-en av
nasiala utbildningen och fortsatt utbyggnad de längre akademiska ut-en av
bildningarna. Vidare har resursökning skett bl.a. med motiveringen detatt

särskilt viktigt små länder kan erbjuda internationellt attraktivaär att veten-
Såskapliga miljöer. har ytterligare för forskning skapats t.ex.resurser genom

stiftelse inrättats för stödja forskning områdeninom anknyt-medatt atten
Östersjöregionen Östeuropa.ning till och Vidare stiftelsehar bildats fören
vårdforskningstöd till och forskning allergier.om

3.3 Behov ytterligare insatserav

3.3.1 Ytterligare utbyggnad

Ytterligare insatser måste dock inom utbildning och forskning förgöras att
framtidens utmaningar för enskilda människors efterfråganmöta mötaatt-

högre utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, ökad konkurrens
och undvika hotande arbetslöshet. Insatserna nödvändiga förärpermanenten

nåSverige skall den utbildningsnivåhöga förutsättning föratt är attsom en
kunna konkurrera inom kunskapsintensiv och tjänsteproduktion.varu-

förIntresset och behovet utbyggnad den utbildningenhögre har be-av av
handlats i rad rapporter.en

OECD-studier visar relativt liten andel svenska gymnasieeleveratt en av
genomgår eftergymnasial Såvälutbildning. ifråga kortare längreom som
eftergymnasiala utbildningar släpar Sverige efter viktiga konkurrentländer

USA och Canada. Med den andel studenter i högre utbildningt.ex. som
gällde före höstterminen 1991 skulle arbetskraftens kompetens, mätt som an-
delen i arbetskraften med längre akademisk utbildning ha sjunkitpersoner
efter sekelskiftet. Situationen förbättratshar dock inte Sverige skallmen om
få signifikant lägre jämförbara påbörja-andel OECD-länder måste denänen
de utbyggnaden fortsätta.

SCB genomförde angåendehösten 1993 undersökning intresset fören
högre studier bland gymnasieskolans avgångsklasser. Rapporten visar att

i



19Kapitel 31994:127SOU

söka till högrei gymnasieskolan tänkerhälften alla ungdomar ut-nästan av
åren. visarUndersökningenunder debildning närmaste atttre

tionde ekono-teknik,helst vill studeratio manliga sökandefyra varav
Bland kvinnornamånga idrotthälsa.likamiadministration och nästan
väljer undervis-vårdomsorg och 14%inom16% helst studeravill

ningsområdet
fastaföredrarstudieintresserade ungdomarnahälften de ut-nästan av

fristående kurser,förebildningsprogram
villhögskoleutbildningsig förbestämtbland de ungdomar ensom

språk, humaniora ochstuderatänkerhälften demnärmare somav
tillkurserkombinera olikasamhällsvetenskap själva examenen

universitet ochvidhelst vill studeraungdomarna40% attdrygt av
högskola.medelstormindre ellerplats vidföredrardrygt 20% enen

gymnasieskolans studiein-frånså ungdomardubbelt vanligtDet är att
universitet.linjer föredrarriktade ett

val hög-betydelse förundersökningenligt SCB:sfaktorer harFöljande av
miljö, student-trivselämnesområde, högskolans utbudNärhet,skola: samt

liv.
lagt fram be-juni 1994SACO nyligenVägvaletI rapport somen --

välståndsutvecklingen iförkunskap och kompetensbetydelsenhandlas av
år skisseras.till 2010på arbetsmarknaden framutvecklingenlandet och

starkt.ökaefterfrågan akademiker kommerbedömningSACO:s attär att
näringslivet.får anställning iså få akademikeruppmärksammasSärskilt att

teknikut-Närings- ochskisseradeolika scenarier,beskrivesI trerapporten av
till årframutvecklingenden ekonomiskaNutek,vecklingsverket över

ökningårlig skulle krävatvå tillväxtmedalternativ2010. Ett procents en
årlig bruttorekryteringnäringslivet ellerakademiker imed minst 300 000 en

Även beräknas efter-sektornoffentligainom denakademiker.på 00024
slutsatsSACO:s000 ärmed cirka 70frågan akademiker öka attpersoner.

Deti näringslivet.efterfrågan akademikertillväxt destohögre större
tillutbildning ledersatsning högredockbudskapetväsentliga är att en

tillväxt.högre
Även 94 Be-ochTrenderSCB:sSCB:s rapport prognoserprognoser

hög-behovetvisararbetsmarknadenUtbildningen ochfolkningen, att av
år vilket2015tillmed 420 000ökaskoleutbildade kommer att personer

årarbetskraften 1990.nivån ijämfört med40%ökningmotsvarar omen
sysselsattaantalettotalabl.a. detpå antagandenbyggerPrognoserna attom

i denhögskoleutbildadeandelenochunder periodenökakommer attatt
Överlag betydelseutbildningensbetonasöka.arbetskraften kommer attyngre

deSCB kommerEnligtarbetsmarknaden.framtidapå denfå fotfästeför att
arbetsmarknadenutanförför ställasoch riskenvälutbildade attatt gynnas
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ökar dramatiskt för dem med enbart grundskola eller gymnasieskola med
allmän inriktning.

Enligt undersökning Nutek genomfört Konjunkturbilden fören som -
mindre och medelstora företag inser de mindre och medelstora företagen-

alltmer vikten ha välutbildad arbetskraft. 60% dessaatt företagnu av av
planerar öka antalet anställda med akademisk utbildningatt under den

tioårsperioden.närmaste
I betänkande Utredningen kunskapsbildning i arbetslivet- Kunskapav om

för utveckling SOU 1994:48 framhålls tillväxten i sysselsättning kom-att
ske i service- och tjänstearbete i och kring kunskapsintensivaatt företag.mer

Detta ställer krav kompetensutveckling alla nivåer och universitetens
och högskolornas roll betonas.

Behovet högre utbildning såledeskommer enligt olika samstäm-av men
miga bedömningar fortsatt öka. Enligt statsmakterna Utbildningatt och
forskning. Kvalitet och konkurrenskraft l99394:l77, bet.prop.
199394:UbU12, rskr. 199394:399 måste insatser för öka utbild-göras att
ningskapaciteten så den 20 000 fler helårsstuderande på efter-att motsvarar

nivå,gymnasial huvudsakligen i kvalificerad yrkesutbildning. Förutsättning-
för kontinuerlig kompetensutveckling måste förbättras. För tillgodosearna att

föränderligt behov arbetsmarknaden utreds f.n.ett möjligheterna att ge
den eftergymnasiala yrkesutbildningen former Utredning kvalifice-nya om
rad eftergymnasial yrkesutbildning, dir 1994:36. Enligt direktiven skall ut-
redaren beskriva och definiera behovet sådan yrkesutbildning på efter-av

nivå,gymnasial vilka insatser behövs för stimulera tillväxtenattsom av
sådan utbildning beakta möjligheterna inom för kvalifice-samt att ett system
rad yrkesutbildning tillgodose behoven kontinuerlig komptensutveckling.av
Utredningen skall hur statligaöverväga stödinsatser kan utformas och ad-
ministreras. Inom för utredarens uppdrag har försöksverksamhetramen en

vad gäller utbildning i samarbete med företag.startats Försöksverksamheten
gäller hela landet sju län har utredaren valts för studier.närmareutmen av
En utgångspunkt för försöksverksamheten företagen väsentligtär att tar ett

för utbildningen. Detta eftersom utbildningen syftar till tillgodoseansvar att
näringslivets omedelbara behov. fortsattEn utbyggnad den längre akade-av
miska utbildningen också nödvändig för tillmötesgåär studenternasatt
efterfrågan föroch stärka långsiktigaSveriges konkurrenskraft. Den fort-att

utbyggnaden den tekniska ochsatta naturvetenskapliga utbildningenav
förutsätts i första hand ske vid lärosäten sådanadär utbildningar bedrivs
idag.

Landshövding Anita Bråkenhielm fick våren 1992 utredningsuppdragett
frågan huvudmannaskapetutöver för vårdhögskoloma ocksåsom om om-

fattade styrning, forskningsanknytning och kvalitet i utbildningarna. I betän-
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huvudmannaskap SOUVårdhögskolor kvalitet, utveckling ochkandet -
vårdutbildning-utvecklingsmöjligheter förpresenterades flertal1993: 12 ett

forskning lämnas för-utbildning ochårs proposition högreI 1994 omama.
forskningsanknytning. Imöjlighet till förstärktslag skall pro-ensom ge

infogas i befintligavårdhögskolor skall kunnaföreslogs delspositionen att
avkastning skallstiftelseoch högskolor, delsstatliga universitet att en vars

vårdområdet forskninginomforskarutbildninggå forskning ochtill samt
bildas. Vidareöverkänslighet skulleallergier ochinriktningmed annan

högskolor skall utvärderasuniversitet ochföreslås vårdutbildning vidallatt
skall kunnafortsattomständigheterför under vilka examensrättavgöraatt

biföll propositionen.påräknas. Riksdagen

strukturerförändring3.3.2 Behov nyaav -

studie hösten 1993 konstateratVetenskapsakademien har iKungl. att enen
för i framtiden haidag lägga grundenuppgifternade viktigaste är attattav

naturvetenskap ochutbildning imed kvalificeradtillgång till fler individer
i in-forskarutbildade yrkesverksammahögskole- ochteknik fler forskare,-

kommermånga i framtidenkommerskolan. Till dettadustrin och attatt
samhällsve-såväl naturvetenskapmedbreddad kunskapsbasbehöva somen

humaniora.tenskap och

allt viktigaresamband mellan blirochKombinationer ämnen

i sigpågående forskning skaparanknuten tillvälutbildningAll högre ärsom
universitet och hög-betraktarsamhällsförändringar. Deförberedskap som

månghundra-medorganisationerutifrån sig statiskaoch tyckerskolor möta
utveck-omprövning ochständigdet skeråriga förbiser lätt,traditioner att en
organi-deinriktninginnehåll forskningensochling utbildningens atttrotsav

består.isatoriska stortramarna
traditionellt dis-denmåste beaktadockNär detta även attär sagt man

harFakultetsindelningensvagheter.organisationen har sinaciplinbaserade
faller utanförproblemområdentillvara delämpadvisat sig föga att ta som

Ändå påtalatdet oftaenskilda fakultetema.för de är attdet primära ansvaret
gränsområden.inomutvecklingen skervetenskapligaframtidsdigraden mest
Kungl. Veten-2000-taletinföroch kompetensKunskapskriftenI ger

akade-Med tankebelyser detta.många exempelskapsakademien attsom
naturligtdetnaturvetenskapemahand ärmien i första attrepresenterar man
Dock pekarsådana discipliner.olikamellanvidlagt tonvikten möten man
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också nödvändigheten kompetens inom bl.a. miljöområdetatt byggsav
komponenter från rad andra från ekonomiupp ämnen till juridik.av en -

Forskning och utbildning förenar psykologi, biologi och medicin nämnssom
också särskilt intressanta. Kunskap ekonomi, ledarskap ochsom organi-om
sation bedöms bli allt viktigare inom det tekniska området.

När det gäller humanistiska ämnen inslag i utbildningar, be-som nya
siggränsar urvalet ofta språk.till Detta sker med hänvisning till den växande

intemationaliseringen eller informationsteknologins behov. Det finns emeller-
tid mycket starka skäl betona vikten kulturvetenskapligatt kompetens iav
vidare mening inför den framtid, vilken egentligen inte någotvetom

den kommerän krävaannat hög beredskap föratt förändring.att Om den
inte skall till kaos och anarki fordras fördjupadurarta kunskap våraom egna
grundvärden och traditioner samtidigt måste ha ständigt växandesom
insikter världen omkring Det ställer krav historiskt, idéhistorisktom oss.
och filosofiskt kunnande bådemed bredd och djupstörre vad de flestaän
medborgare har idag.

Många tecken tyder kulturfrågor kommer bli alltmeratt centrala iatt
framtiden mindre tid går för tillgodose materiella behov. Redanattsom
idag har kultursektom blivit ekonomiskt betydelsefulltäven områdeett det-
må räcka med peka musikindustrin belägg.att Här sigöppnarsom
spännande utsikter för kombinationsutbildnin frånmed inslag konstnärligagar
utbildningar, rad humanistiska flera samhällsvetenskaperämnen, och ävenen
tekniska ämnen.

Tekniska och naturvetenskapliga utbildningar

Väsentliga för forskning inom områdena naturvetenskap och teknikresurser
har ställts till förfogande de åren.senaste

En ytterligare expansion grundutbildningen inom de tekniska ochav na-
turvetenskapliga områdena angelägenär bl.a för industrins kunskaps-ytterst
försörjning och naturligtvis också allmänt för rekryteringen till forskar-rent
utbildning och forskning. Frågan i vilken takt grundutbildningen inomom
dessa områden kan expandera avhängig rekryteringsunderlaget.är En radav
åtgärder har vidtagits för stimulera ungdomar inte minst kvinnoratt att- -
välja naturvetenskaplig inriktning i gymnasiet. Vidare det basårets.kären

led i stimulera ochett underlätta valatt naturvetenskaplig och tekniskav
inriktning i de högre studierna. Den beslutade expansionen forskarut-av
bildningen kommer efterhand öka tillgången lärare. En begränsandeatt
faktor därvidlag kan dock bli ökande efterfrågan forskarutbildade ävenen
från arbetsmarknaden i övrigt.
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kompetensutvecklingKontinuerlig

arbetsuppgifter ochbytanaturligtkommer det blide flestaFör attatt an-
snabbtochtiden. Ett ökatyrkesverksammagånger under denställning flera
förut-förbättradenödvändigt skapadetkunskapsbehovföränderligt gör att

möjligheternaVillkoren ochkompetensutveckling.för kontinuerligsättningar
redangymnasiet ellergåttredan igenomför den allt större vuxna somgrupp

dåligt utvecklade.relativti detta avseendeutbildningskaffat sig högre ären
behovetframhålls samstämmigtutbildningspolitiska diskussionenI den

internationelltocksåframhållskompetensutveckling. Denkontinuerligav
Ingenjörsvetenskapsakademien har ifråga.angelägenmycket rap-ensom en

förhållande.framhållit dettalivslångt lärandeIngenjörer i1993:96Dsport
någotkompetensutvecklingkontinuerlig äruppbyggnadSystematisk av

intresse.förutsättningar ochindividensmåste utgå frånför alla. Dennytt
utbild-framhållsarbetslivet. Vidareförankrad imåste samtidigt attDen vara

fun-förförbättrassåväl behöveri tidtillgänglighet, attningamas rum,som
kompetensutvecklingenkontinuerligadendenväl för vuxna somgruppgera

ellerkvällstid, helgerstuderafrämst berör. Att kunna sommaren -
vidutbildningdelta iför kunnaofta villkorväljersjälv är attnär ettman -

informationsteknologi inomAnvändandetfamilj.arbete ochsidan nyaavav
Även inne-sådana möjligheter.utbildning kanför mediaburenformer öppna

från dekompetensutvecklingenkontinuerligasig denhållsmässigt skiljer
mellansamspelfå bättregrundutbildning. Förungdomsstuderandes ettatt

utbildadföretagens behovutbud ochutbildningenseftergymnasialaden av
närings-ochutbildningsanordnaremellankontakterpersonal behövs närmare

liv.
likamåsteungdomsutbildningenKompetensutvecklingen efter ses som
förförutsättningargodaför skapaoch insatser behövsdenna,viktig attsom

kompetensutveckling.kontinuerlig

Internationellt samarbete

llmäntA

infrastrukturinternationellutbyggdlänge välländer har sedanStora en -
för demsamhällslivet. Detolika delar ärinombred kontaktytadvs. enaven

betydelsefulltsärskiltSverige detland attlitet ärsjälvklarhet. För ett som
sådan.bygga enupp

högreinominternationella samarbetetråder det ut-enighetDet attom
på detländermed andraSamarbeteforskning bör förstärkas.bildning och
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akademiska området betydelsefulltär i sig har vidare värdeettmen genom
de ekonomiska och politiska nätverk följdär de personliga kon-som en av
takter etableras mellan studenter och forskare frånsom olika länder i värl-
den.

Det kan vidare konstateras det finns allmäntatt stöd förett ökatett
svenskt samarbete med vissa länder Frankrike, Tyskland,t.ex. Japan och
USA. Särskilda insatser för förstärkagörs ochatt dettapermanenta samar-
bete bl.a. långsiktiga svenska etableringar.genom

ÖstersjöregionenÖsteuropa,Samarbetet med länderna i tidigare harsom
varit omfattande, har under nästan sekel varit mycket begränsadett av om-
fattning. Det naturligtär och angeläget detta samarbete utvecklasatt ochnu
förstärks. De politiska förändringarnastora i Sveriges närhet innebär helt nya
förutsättningar Östersjöornrådetför samarbete mellan länderna i områdeett-

knyts historia och kultursom ochsamman av gemensam ett gemensamt
för miljön i området. En under lång tid iansvar sluten värld harstort sett

öppnats för internationellt utbyte och historisk möjligheten att ut-ges nu
veckla samarbete inom olika områden handel och ekonomi, kultur och-
vetenskap. En ökad Östersjöre-samverkan kring utbildning och forskning i
gionen inte baraär kulturellt och ekonomiskt värdefull ocksåutan ger
förutsättningar för stabilitet och fred.

ÖstersjöregionenÖsteuropa

Bakgrund

Östersjöregionen områdeär beroendeett definition, omfattar mellansom,
50 och 100 miljoner människor. Länderna och regionerna kringnärmast
Östersjön omfattar drygt 50 miljoner innevånare räknar hela Skandi-om man
navien, Finland, de baltiska Tysklands, Rysslandsstaterna och Polenssamt
Östersjöregioner. Sverige står för cirka 17 % denna regions totala be-av
folkning.

Det nuvarande samarbetet, inom de vetenskapliga och kulturella om-
rådena, Östersjöornrådetmed de östeuropeiska länderna i består dels i olika

och mindrestörre enstaka samarbetsprojekt inom olika områden mellan
svenska universitet och högskolor och baltiska, ryska och polska, dels av
projekt finansierade Svenska institutet.genom

Stöd till svenskundervisning Öster-vid vissa universitet och högskolor i
sjöregionen, etableringen Handelshögskolan i Riga, satsningar påav en
långsiktig etablering i Szt Petersburg och ökat universitetssamarbeteett är
alla led i stärka de vetenskapliga ochatt kulturella relationerna mellan
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Östersjöländer. hållbarhetSverige och övriga För skapa i kontakternaatt
med Petersburg har chefen för Utbildningsdepartementet givit uppdragS:t ett

utredningsgrupp studera förutsättningarna ochtill särskild närmareatten
till inriktning för fast etablering i S:t Petersburg.komma med förslag en

områdendirektiven gälla in-Samarbetet bör enligt är gemensamtsom av
Östersjöregionen och högskolor harför och där svenska universitettresse en

Samrådekonomihandel. harframskjuten position naturvetenskapmiljö,t.ex.
Stockholmskommittén.skett med

akademiskaoch nödvändigt bygga den utbildningenDet naturligtär att ut
våraområden anknytning till grannländer.inom med närmaste

Östersjöregionen.igamla traditioner det gäller samarbeteGotland har när
åren långsiktigde utvecklatLänsstyrelsen i Gotlands län har senaste en

för Gotland i förstärkt kultur-skapa och vidgad rollstrategi för ettatt en ny
Östersjögemensam-Östersjöregionen.i förstautbildningssamarbete Denoch

Östersjöns Översättarcentrum, invigdesFörfattar- ochkulturinstitutionen,ma
Öster-iled i utbildnings- och kunskapssamarbetet1993. Som ettsommaren

med siktelänsstyrelsen Gotland inlett arbetesjöregionen har ett en
påskerGotland. Grunden för de satsningarbetydligt vidgad roll för som nu

geografiska historiska och kulturel-självklara läget, deGotland detutöverär
Östersjöregionen. Vetenskapliga semina-länderna iförbindelsema mellan

lärarutbyte serviceinsatserstudent- ochrier och symposier, gentemotsamt
publiceringsverksamhetinstitut i formuniversitetsinstitutioner och t.ex.av

Östersjöregio-för Gotland iför förstärkt kunskapsrollgrundenutgöretc. en
ämnesområden naturligakulturinriktade kommerHumanistiska och avnen.

organiseras i KunskapscentrumVerksamhetenskäl prioriteras. ettatt avses
samarbete med universitet och högskolor.sker ioch planeringen nära

samarbeteFramtida

Östersjöregionen miljöer. Ikonstnärligt kreativavetenskapligt ochrikär
vetenskapli-detpotential för samarbeteStockholmsregionen finns storen

forskningsin-universitet ochområdet S:t Petersburgsi första hand medga -
StockholmUppsala-i Baltikum och Polen.med universitetenstitut samt

Åbo, i växandePetersburg kan förenasHelsingfors och S:tregionen, ett
StockholmUppsala harutbildning och forskning.högresamarbete inom ut-

Östersjöregionen för vetenskapligttill delenvecklat kanaler östra samar-av
grad deutnyttjar i högutbildning. Detta samarbetebete och högre veten-

medicin,utvecklat inomStockholmUppsalaregionenskapliga fördelar som
samspelet medFördelarna förstärkslivsvetenskaper.bioteknik och andra av

och Phar-bedrivs inom Astrabiomedicinska forskningden avancerade som



26 Kapitel 3 SOU 1994:127

macia vid Novum. Det ligger fördelar i ytterligare byggasamt stora att ut
och bredda den livsvetenskapliga forskningen. Det särskilt betydelsefulltär

finna kontaktytor mellan livsvetenskapema, datavetenskap och andraatt nya
informationsvetenskaper, matematik fysik därpåoch baserade tekniskasamt
tillämpningsområden. Vidare bör samarbetet stärkas med den mycket fram-
stående forskning inom olika delar tillämpad matematik kommit attav som
utvecklas i S:t Petersburg.

Östersjöområdet har också förutsättningar spela dominerandestora att en
roll inom kreativa, konstnärliga områden. området mångaI finns intematio-

framståendenellt kulturskapare. Med relativt små, koncentrerade insatsersett
Östersjöregio-kan nå mycket synergieffekt samarbete istorman en genom

nen.
Östersjöregionen har historisk möjlighet utvecklas till globaltattnu en en

betydelsefull region det gäller vetenskapligt kulturelltoch samarbete.när
Regionen innehåller antal vetenskapligt och kulturellt särskilt aktivaett
miljöer i måsteuppbyggnadsskede bilda tyngdpunkter där medettsom man
rimliga insatser nåkan snabba och omfattande resultat. Ett starkt utvecklat

Östersjönsamarbete i nätverk mellan vetenskapliga skulle kom-centra runt
bli viktig del den gemenskap under framväxt i helaärattma en av som nu

Europa.

Användning informationsteknologi ITav -

Begreppet IT kan definieras alla former information i digital formsom av
ljud, stillbilder och video och därmed möjlighet behandla påtext, att- -

signaler till datorer.sättsamma som
Vi ilever tid allt snabbare kunskapsutveckling. Informationstekno-en av

logins ökade betydelse i högre utbildning och forskning allmänt omvitt-är
nad. IT det möjligt snabbt och enkelt del den mycketgör att ta storaav- -
kunskapstillväxt pågår. det möjligtIT med elektroniskgör t.ex.som nu
publicering böcker. dåAnvändaren kan låna bok i USA, Frankrikeav en

fråneller Stockholm sitt fåskrivbord och den blixtsnabbt till sin skrivbords-
dator för utskrift och läsning. dock lång innanDet all kun-är en process
skap tillgänglig år.finns databaserad kanske på 30-50 Samspel mellan
lärare, studenter, kunskapsbaser bibliotekoch blir allt betydelsestörreav
liksom mellan lärare och forskare olika institutioner och universitet. IT
spelar i de sammanhangen fundamental roll.en
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Internationella erfarenheter

I Ny informationsteknologi i undervisningen har docenten Karirapporten
Marklund och Sveriges Tekniska Attachéer i USA, Frankrike och Japan Ds

IT-området1994:21 den internationellabeskrivit utvecklingen inom hög-
framhållsutbildning och forskning. framför allt de interaktivaI rapportenre

utbildningssystemens betydelse för distansutbildningen för undervisningen-
också snabbareför forskningsresultat kan spridas idag. Iänattmen nya

distansutbildningen former läromedel i form datornät ochkommer nya avav
lagringsmedia bli självklarhet. Det kommer sigröraatt attnya en om en

blandning och etablerade överföra information. Den gamlasätt attav nya
spås fåhederliga boken dock fortsättningsvis stark ställning. Ge-även en

nomgående finnskonstateras de tekniska förutsättningarna denattatt men
måste fåpedagogiska i teknologin utvecklas. Det gäller framaspekten att

påstudenter och lärare, fördelar detsystem accepteras av som gersom
till denpedagogiska planet och utbildningsmaterial och metoderatt anpassa

få förteknik finns och inte minst fram interedan ärsystematt somsom
Europa ligger efter Japan och USA dedyra. Man konstaterar attatt men

påbörjades Särskilti slutet 1980-talet börjar resultat.satsningar av nu gesom
del Leonardo och DELTA DevelopingCOMETT numeranämns en av

projekten inomLearning through Technological Advance EU.European -
kakor.Sverige rekommenderas plocka russinen dessaatt ur

landsting har i nyligen publicerad givitStockholms läns rapporten en
universitets IT-satsningar. Insat-översikt värdering amerikanskaoch nyaav

kostnadernamed klar medvetenhet de stegradei USA görs en omserna
IT-ornrådetområdet. mycket markant utveckling har skett inominom En

multimedia, elektronisk kompakta skiv-tillkomsten post,t.ex. avgenom
och utbyggda tele-för interaktiv användning, videokonferenssystemminnen

fåttUtvecklingen skjuts starktkommunikationssystem. har extra ettgenom
förbättrade prestanda.prisfall på all IT-utrustning i kombination med Be-

kommer bättre prestanda ochdömningen utvecklingen justär motatt att
media kommerbilligare utrustning och inte antalet numerärt attmot att

användning ITbreddadförändras. kommer i sin resultera iDetta tur en av
i tillämpningen.och förändringarstora

och deVidare klassrumsgränsema kommerbetonas sprängasattatt geo-
avstånden pedagogiken eller detgrafiska suddas den virtuella gräns-attut -

IT-tillämpning för-Tidigare misslyckanden ilösa klassrummet har skapats.
dåligaoch hade användar-klaras inte behärskade ADB-teknikenmed att man

målformuleringarövergripandemellan människa och dator. Degränssnitt
universitetsområdet vanligtvis knutna till IT-an-på i USA ärsattssom upp

pedagogik, bättre inforrna-skall bättre och effektivarevändning gesom
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tionsinhämtning och inforrnationsspridning, ökad och bättre kommunikation
mellan individer och erbjuda studenterna arbetssättsamtgrupper samma som
de kommer i sin yrkesutövning.möta Ett IT-konceptatt i utbildningssam-
manhang förutsätter kritisk för fungera ekonomiskt, teknisktatten massa -
och pedagogiskt. Som exempel kritiska faktorer investeringar,nämns
tillämpningar, utrustningskapacitet, utbildning, träning och acceptans av
lärarna. Video i olika former och CD-skivans betydelse i distans- och på-
byggnadsutbildning redan yrkesverksamma understryks och fortbildnings-av
kostnaderna förutspås kunna sänkas.

I konstateras flaskhalsen i utvecklingenrapporten idag problemetatt är
välja material, dyra produktionskostnader,att brist kvalificerad personal

för programproduktion, avsaknad överenskommelser tekniskaav stan-om
dards och brister i det pedagogiska upplägget. Nyligen publicerade allmänt
kända tekniska innehåller inga avgörande tekniska förutsätt-prognoser nya
ningar. påMan linjär utveckling med allt bättre prisprestandarelatio-tror en

Stordatorema kommer utvecklas ytterligare och detta kommer fram-attner.
för fåallt betydelse för lagring mängder multimediafiler förstora attav
underlätta åtkomstsamtidig många användare.av

Det amerikanska försprånget i IT-användning ligger i klar ochyttersten
sammanhållen handlingslinje.

IT-utbildningen vid universiteten i USA uppdelade i block. Ettär tre
klassiskt ADB-block med elektronik och systemvetenskap, blockett nytt som
undervisar i hur IT skall utnyttjas media, struktur och integration samt ett
tredje block undervisar i hur IT-media skall produceras ochsom som pro-
ducerar olika kurser i samverkan med respektive institution. Detta starktär
integrerat med mediaindustrin kommer producera och distribueraattsom
olika media världen över.

Nationell strategi

I Sverige har olika insatser gjorts för främja IT. Regeringen har underatt
våren 1994 tillkallat kommission för främja bred användningatten en av
informationsteknologin. Målet för kommissionens arbete i propositionanges
Utbildning och forskning Kvalitet och konkurrenskraft Sverigeattvara se-

år 2010 skall tillhöra den globala utvecklingens spjutspetsar detnast när
gäller varje del utnyttjandet inforrnationsteknologin.av av

Cirka miljard kronor har till stiftelse för främja använd-avsatts atten en
ningen inforrnationsteknologin inom områdenrad främst inom utbild-av en
ning och forskning. detta områdeInom skall kommissionens insatser inriktas
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på två huvudområden nämligen informationsteknologianvändningen i själva
främjandeundervisningen respektive olika former distansutbildning.av av

Informationsteknologikommissionens uppgift undanröja hinder ochär att
pådrivande nå målverka för de angivits.att som

Beträffande användning IT inom högre utbildning forskningoch ställsav
följande mål upp

samtliga universitet och högskolor skall ligga i frontlinjen detnär
gäller utnyttja IT för främja utbildningen och forskningen inomatt att
alla discipliner. Alla studenter skall kunna använda IT. Lärare och

såvälskall med hjälp datorer kunna kommunicera natio-forskare av
internationelltnellt som

skall integrerat hjälpmedel inom utbildningen i alla kurserIT ettvara
humanistiskaoch naturvetenskapliga och tekniska, likavälämnen, som

och estetiska
kvinnor skall kunna utnyttja IT i minst utsträckning mänsamma som

stödja studenter med särskilda behov funktionshin-IT skall kunna t.ex.
drade

såväldistansutbildning med hjälp skall ungdoms-IT somavgenom
kontinuerligavuxenutbildning, den högre utbildningen och den kompe-

tensutvecklingen förstärkas.
bl.a.Detta skall ske genom

universitet och högskola heltäckande plan förvarje upprättar ut-en
veckling IT-användningav

tillgånggod till datorer. studentbostäder skall hastudenterna har
elektroniska kommunikationsmöjligheter

skall alla studenter förtrogna med IT:sinom forskarutbildningen göras
användning och möjligheter. IT-specialister skall finnas tillgängliga för
alla forskare

universitetsdatanätet skall genomföras ochuppgradering SUNETen av
tillgångalla skall ha till dettastudenter

universitet forskningsinstitutioner enligt30% Europas och 1997när av
forskningsnätverk skall allaskall anknutna tillEU ett gemensamtvara

och högskolor medsvenska universitet vara
främjas bl.a. spridningdistansutbildning med hjälp IT skall genomav

tekniska möjligheter. Genominformation pedagogiska och stat-omav
främjartjänster för distansutbildning i formlig upphandling en somav

universitet och högskolorutveckling samarbete mellan skolor ochav
distansteknikskall regeringen sitt stöd till utvecklingenge av

föroch kraftsamling befintliga offentliga insatseröversyn aven en
IT-områdetforskning utveckling inom skall genomförasoch
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ökad andel svenska forskare inom EU:s för IT-forskningen program
skall eftersträvas för säkra bättre tillgång till de resultatatt en som
kommer fram där.

Länsstyrelsen i Stockholms län har påbörjat regionalt IT -projekt,ett som
bl.a. främja användningen inomIT utbildningsområdet. Inomattavser av

för detta arbete planeras antal demonstrationsprojekt skall visaettramen som
hur IT kan användas för effektivisera skolundervisningen, höja kvalitetenatt
och förbättra tillgängligheten till högre utbildning. Redan tidigare har Läns-
styrelsen aktivt utvecklingenstött distansundervisning och datorstöddav
undervisning vid Stockholms universitet IDF och KTH i Haninge.

Slutsatser

Kommittén kan sammanfattningsvis konstatera behovet utbyggnadatt av av
högre utbildning fortsatt kommer mycket Detta gäller såvälatt stort.vara
ungdomsutbildning kontinuerlig kompetensutveckling. Gränsöverskri-som
danden mellan traditionella ämnesområden och fakulteter i såväl grundutbild-
ning forskning fåkommer allt betydelse för ekonomisk, socialstörreattsom
och kulturell utveckling. Distansundervisningen kommer spela viktigatt en
roll för öka tillgängligheten till utbildning och i det sammanhanget kom-att

informationsteknologins tillämpning efterhand bli avgörande.attmer
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4 Kommitténs överväganden -
StockholmsområdetBehov insatser iav

4.1 Behov och förutsättningar

innevånare femtedel landetsmiljoner cirkaStockholms län har 1,7 aven-
stad denfördelade Stockholmsbefolkning 25 kommuner ärvarav-

innevånare. län landetsmed 685 000 Stockholms utgörstörsta mestett avca
områden. i längre perspektiv vuxit likaexpansiva Inget län har ettannat

naturligtvis med tjänstesek-snabbt. snabba tillväxten hängerDen samman
huvudstad. En delfaktum Stockholm landetstillväxt och det är stortoms att

fråninflyttning utlandet.befolkningsökningen i länet förklaras avav
Stockholmsomådet betydelse för helaharUtbildning och forskning i stor

med den betydelse utbildningsut-landet. nationella roll skall förenasDenna
i huvudstadsom-bor och arbetarbudet för näringslivet och för demhar som

består det finns mycket arbets-rådet. i regionen iEn obalans att storen
samtidigt där erbjudsvälutbildade i Stockholmmarknad för ettsom genom-

i landetmindre utbud högre utbildningsnittligt volymmässigt än somav
helhet.

Stockholmsområdet de speciali-för högskolorna iKaraktäristiskt ärär att
sidan i Stock-sin huvudsakliga verksamhetserade, de där haratt norra -

flesta fall saknarSolna och de dessutom i deholms stad eller att expan--
på universitet har betydandeplats. Stockholmssionsmöjligheter ämnes-en

forskningen inom de filosofiska fakultetemamässig bredd i även om man
matematisk-naturvetenskapliga fakultetenfrämst den ärbedömer ännuatt

grundläggande utbildningen har universitetetfullt gäller denutbyggd. Vad
iönskar ytterligare. Regeringen har vidareanmält inte växaatt en pro-man

Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-områdetposition till riksdagen föreslagit att
verksam-Djurgården innebär ingaskall Nationalstadspark. Detta att nyavara

markområden fårFrescatiområdet och ingaheter kan etableras i tasatt nya
måsteutbyggnad högre utbildninganspråk bebyggelse. En framtidai för av

någonske i regionen.annanstans

4.1.1 Nuläge

Stockholmsområdet be-i relation till sinEftersom kan konstatera attman
underförsörjt vad gällerefterfrågan karaktärfolkning, och näringslivets är

utbildning ihögreöka utbudethögre utbildning finns behovett attav av
föremålåren frågan för flerahar varitregionen. Under de tio ut-senaste
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redningar bl.a. Utredning Utbyggd högskoleutbildning i Gotlands ochom
Blekinge län i Fyrstadsregionen och södra delen Stockholmssamt länav
Betänkande rörande södra delen Stockholms län Ds 1989:33 och Stor-av
stadsberedningens betänkande Storstadsliv Rika möjligheter hårda villkor-
SOU 1990:36, Länsstyrelsen i Stockholms län Befolkning och sysselsättning
i Stockholms län utblick år 2000, 4:l993 Campus mångfald,förmot samt-
Utbildningsdepartementet 1994. Riksdagen har behandlat antal motionerett

behovet utbyggnad högre utbildning i Stockholmsområdet ochom av av om
därvid förlägga sådan utbildning till den södraatt delen regionen.av
Inom huvudstadsregionen bor 19% befolkningen. En andel nä-storav av

ringslivet kunskapsintensiv. Samtidigt harär universitetet och högskolorna
i regionen tilldelats för motsvarande endast 17% de 180 000resurser av
helårsstudentema i landet. Detta innebär utbildningsvolymen skulle be-att
höva ökas med åtminstone 12%, vilket 3 600 helårsstudenter, förmotsvarar

Stockholmsområdets innevånare fåskall tillgångatt till högre utbild-samma
ning genomsnittligt i landet.som

Kommittén kan konstatera jämfört med övriga län gäller för Stock-att
holms län

andelen högskoleutbildade i arbetskraftenatt 50% högre riksgenom-är än-
snittet dvs. här finns arbetsmarknad kräver högre andel högut-en som en
bildade andra delar landet. För tillgodoseän detta behov måsteattav
rekrytering välutbildade i dag frånske andra delar landetav unga av
brain-drain

antalet sökande till universitet och högskolor iatt Stockholms län varit-
extremt stort

andelen högskolenybörjare emellertid lägre riksgenomsnittetatt är ochän-
det särskilt gäller den södra regionenatt
antalet ungdomar under 1990-talet inte minskar lika mycketatt i Stock--

holmsregionen i landetrestensom av
utbudet kurser för fortbildning och vidareutbildning bra påatt ärav men-

bekostnad ungdomsutbildningen vilket medfört stark konkurrensav en
bland ungdomsstudentema

andel efterfrågan högre utbildning frånkommeratt stor invand-en av-
rare.
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Stockholmsområdet efterfrågestruktur4.1.2 Behov i -

efterfråganYrkeslivets

tjänstesektorEn omfattande

Den förvärvsarbetande befolkningen i länet uppgick 1992 till drygt 880 000
sysselsatta vilket 21% det totala sysselsattaantalet i landet vilketutgör ca av

Äveninnevånare. efterfråganandelen högutbildadeär större än är större
riksgenomsnittet beroende arbetsmarknadens sammansättning iän att

frånStockholms län skiljer sig riket i övrigt. Till skillnad från den gängse
uppfattningen offentlig sektor inte i Stockholm i andra delarstörreär än av
landet. Däremot den privata tjänstesektom överrepresenterad. Till den pri-är

såvältjänstesektom hör traditionella kommersiella tjänster tjänstervata som
inom vård förklaringoch En till privata tjänster är över-t.ex. attomsorg.

också försäkringsbolag,representerade banker, konsultföretag, intresse-är att
sina huvudkontororganisationer m.fl. har i Stockholms län. Den privata

Äventjänstesektom andel högutbildade.har hög och hotell-restaurang-en
verksamhet och partihandel överrepresenterade i länet.är

Sysselsättningens fördelning i aibetsmarknadssektoier jämfört med riket som
helhet.

Riket Länet

Industri- byggverksamhetoch 27% 19%
Privata tjänster 31% 43%
Offentliga tjänster 36% 36%
Övrigt 3% 6%

Källa: Institutet för regional analys AB Inregia efter Folk- och bostadsräk-
ningen.

Inom industrisektom finns jämförelsevis antal företag med FoU-ett stort
intensiv verksamhet. Det gäller branscher inom data, elektronik, kemilläke-

telekommunikationermedel, transportmedel. Bland de företagenstörresamt
Ericsson,kan Astra, IBM, Philips, Kabi Pharmacia, Telia och Saab-nämnas

Scania. Flera dessa företag lokaliserade till de södra delarna regio-ärav av
genomgångEn de olika näringsgrenama visar söderkommunemaattnen. av

har högre andel industrisysselsatta jämfört med övriga delar regionen.en av
Flera i Storstockholm verksammade södra företagen har framfört starkaav

2 14-1289
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önskemål utbyggnad utbildningar inom teknik, naturvetenskap,om en av
ekonomi och informationsvetenskap.

efterfråganNäringslivets

Utmärkande för de dominerande näringsgrenama i Stockholmsområdet är att
de har behov högutbildad arbetskraft. Utbildningsväsendet i länet har inteav
klarat förse näringslivet med arbetskraft i tillräcklig omfattning. Enattav
snabb ökning högutbildade har slagit igenom kraftigt i närings-samtligaav

åren.tjugode senastegrenar

årenutbildningspmñlen i StockholmsTabell över län i olika näringsgrenar
1970 1990 förändringenoch i sysselsättning under period.samt samma

Utbildningspmfil Sysselsättnings-
andel med efter- förändring
gymnasial utbildning

l 970 1990 1970- 1990

Industri 5 21 65
Byggnadsverksamhet 661 8
Partihandel 6 23 109
Detaljhandel 2 10 77l
Hotell- och 1 7 77restaurang
Transportverksamhet 5 14 107

och Tele 6 98Post 17
Bank försäkring 9 129och 27
Uppdragsverksamhet 21 38 153
Offentlig förvaltning 25 43 107
Undervisning 47 64 92

sjukvård 26Hälso 41 134och
7 28 205Socialtjänst

indexSamtliga näringsgrenar 11 27 100

dåIndex den genomsnittliga förändringen för hela näringslivet 100

Källa: Institiutet för regional analys AB Inregia efter Folk- och bostadsräk-
ningen
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sjukvården stått sysselsättningsföränd-och har för den kraftigasteHälso-
offentlig sektor. Uppdragsverksamhet, bank- och försäkrings-ringen inom

motsvarande utveckling det gäller privataverksamhet närrepresenterar
tjänster.

sysselsättningsmässigt, detindustrin, vikande näringInom ärsom en var
företagen snabbast. Tillväxtnäringarna liggerde kunskapsintensiva växtesom

såvälmånga yrken inomsåledes servicesektorn och inkluderarinom -
krävs högre utbildning.privat sektor för vilka detoffentlig som -

sysselsätt-i Befolkning ochLänsstyrelsen i Stockholms län tar rapporten
år 4:1993 bl.a. StockholmsStockholms län utblick 2000ning i mot upp-

komma förändrasstorstadhuvudstad och hur denna roll kanroll attsom
framhålls idag sin ställning1990-talet. länetunder I rapporten att p.g.a.-

roll det gäller näringslivetshuvudstadslän har dominerande närensom -
högteknologisk produktion FoU-administration,ledningsfunktioner och samt

verksamhet.
de tio näringsgrenama i länet medredovisasI överrapporten prognosen

år 2000 jämfört med läget 1991.flest sysselsatta

2000 Förändring1991Näringsgren
%i

15,4Uppdragsverksamhet 78 000 90 000
76 4,173 000 000Partihandel

Undervisningforskning 58 000 72 000 24,1
sjukvård 70 000 -5,4och 74 000Hälso-

57 000 60 000 5,3Detaljhandel
60 15,452 000 000Samfärdsel
50 -12,3Byggnadsindustri 57 000 000

48 000 46 000 -4,2Barnomsorg
43 000 40 000 -7Off.förvaltpolis m.m.

000 32 000 6,730Bankverksamhet

År sysselsättningen finnas inom dessa tio närings-beräknas 63%2000 av
andelnäringsgrenama har mycket högde redovisadeFlera enavgrenar.

i kombination med fortsattarbetskraft idag. Dettahögskoleutbildad en ex-
undervisningforskning ochuppdragsverksamhet,exempelvis inompansion

högskoleutbildade kommerför behovetbankverksamhet talar attatt varaav
i framtiden.ävenstort

viktig för allautbildningen angelägenhetUtvecklingen den högre är enav
fåAlla län angelägnaför Stockholmsregionen.regioner, äräven attom en

för sin region.högskoleutbildning möjligtså och väl anpassadbra som
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Andelen befolkningen går vidare till högre studier i den södraärav som
delen Stockholmsregionen, tidigare framhållits, låg i jämförelse medav som
hela regionen och landet i övrigt. I den södra regiondelen också andelenär
tillverkningsindustri något i den delen. Behovetstörre kontinuer-än norra av
lig kompetensutveckling är stort.

regionalEn strukturell bristsituation den finns i Stock-typav som nu
holmsområdet särskilt i dess södra delar där näringslivets behov hög-av-

långtskoleutbildade överskrider vad kan tillgodoses leder tillsom an--
passningsmekanismer i form antingen inflyttning högutbildade ellerav av av

företagen väljer expandera sin verksamhet eller etablera sig i andraatt att att
länder.

kan tillgänglighetenDet till högre utbildning i regionensynas som om
skulle god relativt avståndkorta och utbyggda kommunikatio-vara p.g.a.-

Så upplever uppenbarligen inte näringslivet eller innevånamadener. an-
ställda det. Hinder föreligger knyta till befintlig utbildning. Uppen-att an
barligen finns inte utbildningsutbudet där det behövs. Den högre utbild-
ningen i Stockholmsområdet måste organiseras och lokaliseras så den kanatt

näringslivets och de boendes såvälbehov grundutbildningmöta av som
kontinuerlig kompetensutveckling. tillgångenFörutom till högre utbild-att
ning angelägen i sig så påverkar denna etableringsviljan hos kunskapsin-är
tensiva företag.

Studentemas efterfrågan

Kommittén kan konstatera antalet sökande till universitetet och högsko-att
loma i Stockholms län varit och Kommittén har, med hjälpär extremt stort.

från låtituppgifter SCB, undersöka sökandetrycket vad gäller kurserav som
ingår i inom filosofiska fakultetsområdetdet vid Stockholms universi-ämnen
tet.

Det totala antalet sökande uppgick till 35 000. Cirka 80% kom från
Stockholms län. Antalet platser 15 vilket innebär000 drygt 2,3 sö-var ca
kande plats. Motsvarande siffra för universiteten i Lund och Uppsalaper var

respektive och för hela riket 1,6 sökande plats.l,7 1,8 per
Följande hade flest antal ansökningar: Företagsekonomilnatio-ämnen

språk,nalekonomi, moderna Statskunskap, masskommunikationinformations-
svenska.teknologi Det kan masskommunikationinforrna-samt noteras att

tionsteknologi flestdet hade sökande plats.ämnevar som per
Undersökningen visar flera kommuner deleni södra regionen haratt av

i relation till sin folkmängd färre sökandeantagna till kurserna jämfört- -
med norrortskommuner.
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Stockholms universitet har anmält universitetet inte önskar expanderaatt
måsteytterligare i Frescati. En expansion inom filosofisk fakultet kunna

håll regionen.tillgodoses iannat

Social regional obalansstruktur-

målsättningarna för utbyggnaden högre utbildning i södra Stor-En avav
tillgodose och öka intresset för högre utbildning istockholm bör attvara

område. Tidigare har andelen gymnasister gårdetta vidarenämnts att som
till högre studier lägre i Söderkommunema i kommunerna i denänär norra
länsdelen. förklaring till detta lägre andel gymnasieelevernaEn är att en av

vid de studieförberedande linjernaprogrammen.i söderkommunema läser
finns sannolikt flera olika underliggande faktorer.Bakom detta

särskild utredning har behandlat viktig del rekryteringsproble-En en av
perspektiv den sociala snedrekryteringen och redovi-i nationelltettmen - -

och Utbildning Social snedrekryte-sina resultat i Ursprungrapportensat -
ring till högre studier SOU 1993:85. I utredningen redovisas bl.a. omfatt-

tillningen och orsaker till social snedrekrytering högre studier. Bl.a.av
framhålls två huvudskäl varför social snedrekrytering betraktas ettsom

individuell orättvisa, barns livschanser tillsamhällsproblem. Det är attena
del beror de omständigheter till vilka de föds, det andra alla be-attaven

begåvningsreservgåvningar till sin outnyttjad vilketinte kommer rätt - -
kan leda till effektivitetsförluster för samhället i I utredningen belysesstort.

sociala snedrekryteringen. Utredningen skiljer påflera orsaker till den in-
faktorer. de individuella faktorerna fram-dividuella och institutionella Bland

hålls bl.a. uppväxtvillkor vilka innefattar föräldrarnas samhällsklass, utbild-
avståndskänslighet.ning inkomst. Vidare geografiska faktorer ochoch anges

framhålls organisation,Bland de institutionella faktorerna skolans boendeseg-
regation och dimensioneringen högre utbildning.av

tvårekryteringsbilden i Storstockholm kan kom-Ställt i relation till södra
utredningens resultat. innebär utbudettill Dengörasmentarer att rentena av

ochstudieförberedande i gymnasieskolan bör ökas aktiva rekryte-program
högreringsinsatser Den andra tillgängligheten till utbildning. Detgöras. rör

avståndskänsligheten i söderkommunema ochrimligtär äratt anta att stor
geografiska tillgängligheten måste ökas väsentligt.därmed denatt

också långsiktigtfinns motiv till öka utbudet högre utbild-Det ett att av
i den södra länsdelen. Högskoleetableringar markeringning utgör atten av

också söder högskolemiljö och inte bara plats för industri, lager,är en en
höghusområdeninvandrartäta Därigenom kanskogar, södra läns-stora mm.

fådelens profil successivt ändras vilket kommer effektatt en gynnsam
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hela regiondelen. Det finns anledning erinra vilka profilskapandeatt om
Örebro.effekter haft i Umeåuniversitets- och högskoleetableringar ocht.ex.

4.1.3 särskild betydelse förBefintlig och planerad verksamhet av
utvecklingSöderstrukturens

odontologisk omfattan-För närvarande bedriver Karolinska institutet all och
Dit också enligtde medicinsk forskning och utbildning i Novum. skall

beslut Hälsohögskolans nuvarande verksamhetStockholms läns landstings
förläggas. Hälsohögskolan lokalmässi ochLandstingets samlasträvan är att

akademiska förankring. I anslutning till Novumstärka dessatt svaganu
också universitet nämligenfinns verksamhet inom Stockholms i Novum,

Fittja Botkyrka. Kungl. Tekniska Högskolan KTH bedriver viss verk-och
Södertälje.samhet i Botkyrka och

ingenjörsutbildning och i samband med dennaHaninge driver KTHI
frånfinns företagsekonomi Stockholms universitet. Institutet förutbildning i

också till Haninge.datorstödd företagsledning IDF förlagtär
också Lärarhögskolan i Stockholm sin lokal-Till bilden hör omprövaratt

diskussioner samlokaliseringsituation söker lokaler. Vidare försoch nya om
fråga ingårkonstnärliga högskolorna i Stockholm. Denna i kommitténsdeav

frågor ytterligare i avsnitt 5.5.uppgift behandlasDessapröva.att
tvåbeslut har stiftelser för finansiering forskningGenom riksdagens av

bildats för universitetsstruktur i södra Storstock-med särskild relevans en ny
holm.

Östersjöstiftelsen avkastningen det kapitalhar till uppgift medatt som
områden medanförtrotts stödja forskning och forskarutbildning inomden

Östersjöregionen Östeuropa för högreanknytning och vid strukturtill en ny
ocksåStiftelsen skall kunna bidra tillutbildning i södra Storstockholm.

akademiska infrastrukturen i denna.uppbyggnaden denav
vård- uppgift främja forsk-Stiftelsen för och allergiforskning har till att

vårdområdet forskning och forskarut-ning forskarutbildningoch samt
bildning på allergier och överkänslighet.med inriktning annan

forskningframgår propositionen Utbildning och Kva-Vidare bör som av
för forskningsinsatser vid Hälso-litet konkurrenskraft finnasoch utrymme

vårdområdet bör vissahögskolan med etablering i Novum. Föri samband en
ställt i utsikt i samband medStockholms läns landstingdeav resurser som

också kunna förstärkahögre utbildningen i Huddingeförstärkning denen av
forskningen.
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Slutsatser

Sammanfattningsvis kan konstateras råderdet regional obalans i landetatt en
det gäller högre utbildning. För tillgodose arbetsmarknadens behovnär att

sker kontinuerlig inflyttning högutbildad arbetskraft från andraen av ung re-
gioner s.k. brain-drain till råderStockholmsregionen. Vidare inomregio-en
nal obalans och dessutom social hänger ihop med denna. Det före-en som
ligger således behov bygga den högre utbildningen i Stock-ett att utav
holmsområdet och behovet särskilt i den södra regiondelen. Kommit-är stort
tén kan vidare konstatera behovet kvalificerad yrkesutbildning äratt stort.av
Vidare näringslivsstrukturen i södra Stockholmsregionen sådan detäratt att
föreligger behov kvalificerad eftergymnasial utbildning. När det gällerett av
Södertäljeområdet, i särskilt utsträckning kvalificerad eftergymnasialstor
yrkesutbildning, eftersom här finns många företag i branscher sådanamed
behov företag inom verkstads- och läkemedelsindustri före-radt.ex. samt en

i databranschen.tag

Stockholmsområdet4.2 Struktur för utbyggnad i

4.2.1 Utbyggnadens inriktning

Utbyggnaden högre utbildning och forskning Stockholmsområdeti skallav
på tillgänglighettillgodose krav till utbildningen för dem bor och arbe-som

Stockholmsområdet.i södra Verksamheten skall samtidigt uppfylla kravtar
kvalitet i hög internationell klass.
Beslut organisation och lokalisering verksamheten bör ha tre ut-om av

gångspunkter. fråganförstaDen hur konkurrensen med universitetetär om
och högskolorna Stockholmsområdetsi del bäst skall kunna klaras.norra

utgångspunktenandra fråganDen bör hur studenterna skall få devara om
bästa möjligheterna del den utbildning erbjuds. tredjeDen äratt ta av som
kanske viktigaste för regionens fråganden utveckling, hur näringslivetsom
kontakter med utbildning och forskning bäst skall kunna underlättas.

4.2.2 Tillgänglighet

Tillgänglighet till högre utbildning begrepp med flera dimensioner. Treär ett
sådana avståndetdimensioner till utbildningen, utbildningens innehåll ochär
formerna för undervisningen.
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För frågade potentiella studenterna det hur de uppfattar till-är en om
frågagängligheten högre utbildning. Det kan närhet tillvara en omav

bostaden eller arbetsplatsen i restid, relevant det upplevdamätt ärmen mer
avståndet. avståndet såvittgeografiska i och för sigDet är, vet,man av
underordnad verkar tidsmässiga avståndetbetydelse. Inte heller det vara

någonurskilja kritisk faktor skulle denavgörande. Om skall rörasnarastman
möjligheterna för dem bor olika platser inom region uppfattaattsom en
universitetsutbildningen avsedd just för dem. Det gäller kunna följaattsom
bekanta någraoch inte behöva sociala barriärer. Enresmönster att passera
etablering utbildning skall bidra till förstärkt rekryteringhögre som enav
måste hänsyn till de olika inom regionen. Utbildningarna börresmönstrenta
få tydliga detta platser uppfattas näraliggande,identiteter och som som

ocksåinte bara socialt.geografiskt utan
Av tradition finns psykologisk barriär mellan Stockholmsregionensen

kommer till uttryck i attityder och beteen-och södra delar. Barriärennorra
den, lägre söderflyttningsmönster. I genomsnitt har löneläget varitt.ex.som

första lokalise-Slussen därom. Statliga arbetsplatser har i handänom norr
Slussen.rats norr om

hårt kuperad, har bebyggelsen kom-Söder Stockholm, där ärnaturenom
mit huvudsak stråk. Tidigt i sydväst längs järn-utveckla sig längs i treatt

i längs järnvägen HaningeHuddinge och Södertälje, sydöstvägen motmot
Saltsjöba-och Nynäshamn längs Saltsjöbanan Nacka ochösterut motsamt

Ävenden. kommunikationerna förbättrats kommer de naturligaefter det att
stråk. områdegå Varje delregion inom detta harlängs dessaresvägama ett

befolkningsunderlag svensk landsortsstad. kranskom-Iär större änsom en
söder 125 och ifinns i sydväst 225 000, i 000än än östermunerna mer mer

cirka Malmö90 invånare. jämförbart med kommuner000 Detta är som
Örebro Källa Sveriges232 900 400 och Gävle 88 100.respektive 120

Nationalatlas
föregåendeMed utgångspunkt i den obalans redovisats i det avsnittsom

4.1 finns underlag för förse de olika delregionemabehov ochett ett attav
i södra utbildning.Stockholmsregionen med högre

måste innehåll uppfattas in-I dimension utbildningens somen annan
måste innehålloch relevant. Utbildningen hatressant ett motsvararsom

språkstudenternas Så utbildning i för dem inteförväntningar. bör t.ex. som
språkområdeteller professionellt yrkesverksamma inombli forskareattavser

inriktas på sådant yrkesutbildning.har värde komplement tillsom annansom
Normalt språkfärdighet och realia- och kulturkunskaper efter-detär som
frågas.

En undervisning lärarstöd.tredje dimension omfattar och Dessaannat
måste sådana sådanatillgängliga tider och i former studenten harattvara
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möjlighet kombinera sina åtaganden.studier med andra personliga Denatt
traditionella universitetsutbildningen både innehållriktar sig till form och

ungdomsstudenter. Svenska universitet in-och högskolor ligger imot ett
ternationellt långtperspektiv framme vad gäller också tillutbildningatt ge
redan yrkesverksamma. beståttDenna utbildning har dock mestadels av

kurser de förutvecklats ungdomsstudenter, förlagda tillsamma som som
kvällstid med i princip halv studietakt. Om visionema allmänav en mer
kontinuerlig kompetensutveckling skall kunna förverkligas både andrakrävs
former för utbildningen och särskilt kursutbud dettautvecklas föratt ett
ändamål.

Länsstyrelsen har i sin Högskolorna särskiltinför 1990-taletrapport
framhållit mycket del de inskrivna hög-vid universitet ochstoratt en av
skolor i Stockholmsregionen äldre år. detta25 Regionen avviker iär än även

frånavseende landet. I understryks framtida hög-resten rapporten attav
skoleutbildning till del kommer syfta fort-till vidareutbildning ochstor att
bildning, kravvilket ställer särskilda utveckling dettapedagogik förav
ändamål.

De undervisningsmetoder måsteanvänds studenternas förvänt-mötasom
bådeningar. Framtida studentgenerationer, yrkesverk-ungdomar och redan

kommer betrakta användning inforrnationstekno-modernt.ex. attsamma, av
någotlogi Om det intesjälvklart. särskilt uppmärksammas det inteärsom

säkert utbildningen kommer planeras med förutsättning.attatt samma
alltsågod tillgänglighet förutsätter iEn spridning till de delregioneren

länet tidigare identifierats och till vissa delar utbildningenssom en ny syn
innehåll undervisningenoch hur skall genomföras. återkommerKommittén

frågortill dessa i kapitel

4.2.3 Storlek och kvalitet

hållaEn grundläggande förutsättning för utbildningen skall kunnaatt en
långsiktigtjämn och hög kvalitet miljö.den kan bedrivas i godär att en

Både fåmåste sådanalärare och studenter ha arbetsförutsättningar och en
sådan långsiktigtstimulans de kan utveckla enligt sinsin kompetensatt

tillgångintresseinriktning. De behöver fullständig akademisk miljö meden
vetenskapsområden,till kolleger inom andra elektroniskbibliotek, datorer,

förkommunikation och i förekommande fall laboratorier. förutsättningEn
når sådandetta verksamheten volym den kan fastabära deär att atten

kostnader förknippade upprätthålla sådan miljö-med miljö. Iär attsom en
begreppet ingår också fysiska såvälden miljön, den gestaltningsmässiga
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utformningen tillgångden praktiska, dvs. till affärer, restaurangersom mer
och urban nänniljö.annan

Storleken förmodas också avgörande vad gäller själva forsknings-vara
eller utbildningsprocessen. I diskussioner rörande storleken kunskapsorga-av
nisationer förekommer ofta begreppet kritisk Kritisk i detärmassa. massa
sammanhanget uttryck för den mängd professionella, lärare ochett t.ex.
forskare, bör finnas inom förorganisation tillfredsställandeattsom en ge
förutsättningar högtståendeför kvalitativt forskningsverksamhet. Resone-en

utgår från utbytet tankar och idéer tillsammans med denmanget att av
kritiska framåt.granskningen för vetenskapen fler kollegerJu finns isom
den omgivningen, desto möjligheten snabbt och in-närmaste större är att
formellt kunna ventilera idéerna. Ju tidigare i tankeprocess sådantetten
utbyte komma stånd,kan till desto effektivare blir givetvis det aktuella
forskningsarbetet. Tyvärr förefaller det inte finnas entydiga vetenskapliga
belägg vilkaför storlekar kritiska.ärsom

långsiktigtEn grund för hög kvalitet sambandet mellan undervisningären
forskning.och Detta samband har främsta uppgift bevara aktualitetenattsom

och innehåll.relevansen i utbildningens Detta sker lärarna fårattgenom
löpande kontakt forskningenmed inom sitt och närliggande ämnesområden.
På så influeras också Innehållsmässigtutbildningen. kommer densätt att
kunna bedrivas forskningsfronten. Pedagogiskt det styrkanära är atten
kunna relatera pågåendelitteraturen till verksamheter vid universitetet. Det

förutsättning både ståendeför kvalitativt högt forskning och utbildningär en
det finns starkt samband mellan utbildning och forskning.att ett
Föreställningen viss minsta volym gäller också på utbildningensom en

område. Först viss bredd i den ämnesmässiga kompetensen kangenom en
kurser nivåakademisk tillfredsställande kvalitet och djup. Kanslers-ges
ämbetets bedömningar rörande utfärda examina blandrätt att tar annat
hänsyn till den akademiska bredden, dvs. antalet vid respektiveämnen
högskola.

En nödvändig minsta volym kan diskuteras flera olika nivåer. Det som
gäller uppenbarligen för arbetet inom lärare eller forska-sagtsovan en grupp

också sådanaDet gäller emellertid för samspelet mellan Enre. grupper.
lämplig planeringsförutsättning grundad erfarenhetsmässig bedöming är

ungefär 15 lärare och forskare minsta kritisk förutgöratt en massa en
traditionell ämnesinstitution. Att det finns exempel goda institutioner som

såinte inte den generella observationen. dåDetär motsäger ärstora sanno-
frågalikt lyckliga omständigheter gäller delsvad personkonstellationer,om

dels möjligheterna till samverkan med andra institutioner.
Samverkan andra institutionermed kan ske dels med geografiskt närlig-

ämnesområden,gande institutioner inom angränsande dels forskarnasgenom

t
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bådepåfallande forskareinternationella nätverk. Det hur inationella och är
ofta visar lojalitet med sin akademiska tillhörig-Sverige och i utlandet större

Ämneslojaliteten uppstår givetvis inommed sitt universitet.het, ämnet, än
disciplin.forskare byggs inomde nätverk som upp enav

exempel hur forskarna inom olika delars.k. FysikcentrumDet är ett
Utifrånförstärka sitt samverkan. övervägandenfysiken velat ämne genomav

konkurrenskraft har institutionerna för fysiksin framtida internationellaom
högskolan det tidigareStockholms universitet och Kungl. Tekniskavid samt

kommit samarbete i fasta former.Siegbahn institutetManne överens om
manifesteras i satsningsamverkan kommerDenna att gemensammaen

universitetet och KTH.lokaler belägna mellan
nivån kritisk gäller den samling forsk-vadDen högre massa avavser

sådanoftastkursgrupper Detnings- och utgör ärett campus. en gruppe-som
underlag försidan administrativa överväganden,ring vid t.ex. omom-

kårlokaler identifieras storleken universitetbibliotek och när avsom-
i internationellauniversitet och högskolordiskuteras. Storleken mätsav

mellan antalet heltids-antal heltidsstudenter. Relationensammanhang ofta i
från till 201. Exempeloftast i ordningen 101studenter och antalet lärare är

studenter fram-Italien 371 förekommer. Det antalhögre tal, i t.ex. som
förefaller ligga vid l 500 heltidsstudenter.står önskvärt minimumettsom

nivå förfaller uppnås 5 000 studenter.tillfredsställandeheltEn överatt
ocksåmåste emellertid bedömasFrågan i antal studenterstorleken mättom

illustrativtoch profilering utbildningsutbudet. Etti perspektiv bredd avav
helårsstudenter. Han-Handelshögskolan i Stockholm med 1 500exempel är

område,sittfackhögskola med betydande bredd inomdelshögskolan är en
Likväl bedrivsKTH och Chalmers tekniska högskola.mindredock än t.ex.

standard.med mycket högverksamheten
pånivån finns teckenNågonstans på 15 000 till 20 000 studenter att en

oöverskåd-några nackdelarfördelar,fortsatt tillväxt inte snarare genomger
generellt optimum i intervalletanonymitet. spekulera ilighet och Att ett

meningsfullt. Ettstudenter knappastmellan 000 och 15 0005 är resonemang
någon precision. Alltförsåledes föras medstorleken kan inte störreom

förhållanden. exempel iDet tillmycket beroende lokala är ävenär enav -
tillväxt dentill inre obalanserorganisation lättare rättaattstor genom av-

verksam-dominanta delenneddragningar i dendelen än avsvaga genom
heten.
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4.2.4 Avvägningen tillgänglighet storlekmot

alltsåStorleken kan i vissa fall ha betydelse för kvaliteten.ettav campus
Kvalitet definieraskan alla egenskaper hos produktsammantagnasom en

förmågadess tillfredsställa uttalade underförståddaeller behovattsom ger
ISO standard9000, Svensk SS 020104. Med produkt tjänst,avses en en

eller aktivitet eller det ovanstående tvåprocess. I har olika egenska-vara en
diskuterats. första välDen hur den utbildning och den undervisningärper
erbjuds till studentens förväntningar och behov och vilka uppoff-som passar

måsteringar för åtnjutastudenten kunna utbildningen. andraDengöra äratt
Ärinnehållet i det lärs verkligen dendet aktuella kunskapenut. mestsom

förmedlas sådant nårSker det studenten djuparesätt attettsom en
förståelse stoffet det möjligt för honom själv i framtidengör attav som

områdetkunna följa utvecklingen inom
En viss storlek den lärare och forskare arbetar tillsammansav grupp som
liksom viss storlek generellt nödvändiga för denär, ett sett attaven campus,

innehållsliga kvaliteten skall kunna upprätthållas. Olika stordriftsfördelar är
nivådenna starka skäl för organisation.utöver störreen

innehållslig kvalitet har begränsat inteEn värde verksamhetenom upp-
fattas tillgänglig. den årsStora delar diskussion föregick 1975som av som

avsåghögskolereforrn just tillgängligheten. Mycket talar för förbättringatt en
åtgärdtillgängligheten den främsta universitet och högskolorärav som

själva inom sig kan vidta för söka motverka den traditionella socialaatt
snedrekryteringen till studier.högre

såTillgängligheten begränsas angivits hur och närsom ovan av var,
undervisningen beståttsker. Tidigare försök öka tillgängligheten har iatt att
på vid universitetet och högskolorna i Stockholm kursersättsamma som ge
på kvällstid på någonolika platser i regionen. Dessa har dock inte mött stor
efterfrågan från På någotstudenternas sida. vis har dessa kurser inte motsva-

efterfrågan eller förväntningarna högre utbildning. De har uppenbarli-rat
ifrån utgångspunkterflera inte haft tillräcklig kvalitet.gen en

uppföljningar gjorts har visat brister i den undervisningsmiljöDe som
lånadelärare och studenter kvällstid i klassrum i olika skolor.möttsom

också brist kontinuitet i eventuellaDet blir kursgivningen gör attsomen
återtasstudieavbrott inte kan kommande termin. leder också till förDen en

liten blivandeförutsägbarhet de studenterna planerar sina studier.när
En utbildning kan dimension tillgängligheten till högresom ge en ny

måste så så mångautbildning i södra Storstockholm organiseras dessaatt av
felgrepp möjligt kan undvikas. Arbetsmiljön måste bra. krävsDetvarasom

åren måstekontinuitet och verksamheten bedrivas i god miljö.överen en
fylla sådanaFör vissa studenter kan distansutbildning krav. Distansutbildning
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påställer emellertid helt andra krav studenterna traditionella under-än mer
visningsforrner. Direkta kontakter med andra studenter och livet vid ett

också till de erfarenheter kvaliteter ihör högreutgör ut-campus som en
bildning.

finns inte varken reella i form lärare eller ekonomiska,Det resurser, av
hållatillräcklig storlek förför organisera kunnaattatt campus av en en

innehållslig uppståruthållig god kvalitet i varje kommun. Därmedens en
å önskemål åkonflikt mellan sidan närhet till utbildningen och andraena om

på innehållsligsidan kraven kvalitet och kontinuitet.

4.2.5 Universitet med flera campus

Nätverk

kunna undvika avvägning mellan de motstridigaEtt görasätt attatt en
kraven utspridning för ökad tillgänglighet och koncentration för att

djup organisera universitet i formmöjliggöra bredd och är att ett ettav
nätverk kompenseras brister i närmiljön organiseradenätverk. I ett genom

med befinner sig på avlägseneller förenklade kontakter personer som en mer
alltså fåfungerar väl kan studenter, lärare och forskareOm nätverketort.

upprätthålla kontakt med kolleger vid andra noder i nätverket. Genomoch
informationsutbytet mellan intensifieras och bristendessa kontakter kan dem

på på kompenseras,kritisk massa den inte fulltänorten ut.egna om

Svenska exempel

finns eller högskola bedriver verksam-Det exempel hur universitetett en
Göteborg-Mölndal. Verksam-het flera platser i Lund-Malmö ocht.ex.

på bådeheterna de olika dock organisatoriskt och ämnesmässigtärorterna
ocksåstarkt åtskilda. Lokaliseringen har regel i de flesta fall lagts fastsom

Mitt-innan de olika delarna förenades till universitet eller högskola.ett en
1993 nätverkshögskolahögskolan organiserades som genom en samman-en

Östersund.läggning högskolorna i SundsvallHämösand ochav

Utländska exempel

Många utländska flercampusuniversitet, särskilt i USA, egentligen helaär
universitetssystem där varje har mycket självständighet. Destorcampus en
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välkända, tjänar inte exempelär nätverksuniversitet medettmen som en
stark på nivåerrelation flera mellan de olika Det till exempelärcampus.
fallet mångfacetterademed det University of California.

Möjligen kan University of Colorado exempel på universitets-ettges som
likt nätverksuniversitet denär kansystem ett övervägastypsom mer av som

i södra Stockholmsområdet. Vid University of Colorado fattas vissa strategi-
ska resursfördelningsbeslut, återbesättande lärartjänster, ochcentraltt.ex. av
inte vid de olika Vidare har de olika skilda, dock intecampus. campus
varandra uteslutande, profiler.

George Mason University redovisas förstudieni Campus för mångfald
påexempel flercampusuniversitet. Universitetet egentligen inteett ett ärsom

nätverksuniversitet sådant skulle kunna byggas i södraett ettsom upp
Storstockholm. sådanDet har inte balans mellan de olika nodemaen som
egentligen bör känneteckna nätverksuniversitet. Det sig därett rör ettom
huvudcampus med satelliter. Strategien distribuera utbildningen i områdetatt
omkring Washington D.C. dock intresse vid jämförelse.är av en

Flera spanska universitet, ofta har studenttal, bedriver ocksåstorasom
verksamheten vid flera Skälen för etablera fleraattcampus. campus uppges

tryck för sprida utbildningen i regionen. En vanlig ordningett yttre attvara
förefaller de första årens utbildning förläggs till sidocampusatt trevara
medan all utbildning kräver ytterligare specialisering, det.ex.senare som

årensista till civilingenjörsexamen, och forskarutbildningen förläggs tilltre
huvudcampus. Erfarenheterna goda, merkostnademasägs vara men uppges

betydande jämfört med marginellt fler påstudenter huvudatt ta emotvara
campus.

I Norge fanns vid sidan universiteten och de vetenskapliga högskolornaav
antal distriktshögskolor. Dessa läggs till i princip fylkes-ett stort nu samman

visa högskolor. Därigenom skapar högskoleorganisation nätverks-man en av
där flera geografiskt spridda högskolor läggs i organisation.typ samman en

Syftet bl.a. stärka verksamhetens kvalitetär ochatt göra systemet mera
överskådligt.

Administrativa konsekvenser

Ett flercampusuniversitet åblir sidan komplext geografisktän ettena mer
sammanhållet universitet. åDet andra sidan väsentliga samverkansför-ger
delar jämfört byggamed parallella fristående påuniversitet fleraatt upp
olika platser.

De administrativa merkostnadema begränsas emellertid i huvudsak till
kostnader för kommunikation och infrastruktur. funktionerDe normaltsom
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ekonomi-, personal- ochcentrala förvaltning,med universitetetsförknippas
ochFörvaltningen lokalerpåverkas obetydligt.studentadministration av

administrationkomplexa. Denblir givetvisservice sommergemensam
alls, förutsattinstitutionsnivån påverkas knappastpååterfinnsnormalt att

fungerar.kommunikationerna
datoriseradeinfonnationsbehandling medmodernAnvändningen av

till detbör kunna bidradokumenthanteringelektroniskbeslutsstöd och att
nätverksorganisation begränsas.följermerarbeteadministrativa av ensom

på GotlandkulturaktiviteterUtbildning och4.2.6

formellt del Länssty-HUG,Gotland,Högskoleutbildningen är en avsom
påhögskolorfrån universitet ochbeställer kurserGotlands län,relsen i

förhållandet till deframgångsrik ochhar varitVerksamhetenfastlandet.
strikt regio-verksamhet kanGenom dennalevererande lärosätena är gott.

etableraockså möjlighetdentillgodosesutbildningsbehov attnala germen
från fastlandet.studenterrekryterarutbildningsprogram ävensom

påinriktadeockså flertal kulturaktiviteter ärPå Gotland drivs ett som
Östersjöregionen. föri strukturinskulle väl kunnaaktiviteterDessa enpassa

ÖsteuropaÖstersjöregionen ochforskning inriktadochutbildninghögre
nätverket,berikaolika avseendenätverk. De skulle ibyggs ettupp somsom

utlokaliserad utbild-organiseradfasterfarenheternamånnågoni avgenom
förståelse förkulturellade kontakter och denfrämstning, genommen

Östersjöregionen upparbetad.finnssom
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förslagKommitténs5

utbildning och forskningför högrestruktur5.1 En ny

och forskningför utbildningstruktur högreKommitténs förslag: En ny
Stockholmsområdet.i södrabör etableras

Östersjöregionenandra delarförstärkning samarbetet medEn avav
Östeuropa ämnesinriktninguniversitetsstrukturensmarkerasoch genom

organisation förföreslår kommitténforskningsprofil. Vidareoch en ny
vård-inom ochutbyggnad forskningenutbildning samt omsorgs-aven

nuvarande fakultetsgränser.området går översom
nätverksuniversitet med verk-bör organiserasVerksamheten ettsom

profil isärskildaoch med sinsamhet i samtettvarttre campus --
studiecentra.lokala

till Hud-i anslutningförläggas till HaningebörDe samttre campus
Utgångspunktema förStockholms södra innerstad.ochdinge sjukhus

kommitténs förslagverksamhet, delsdels befintligförslaget är om sam-
i Stockholm.konstnärliga högskolorlokalisering vissaav

hållaanspråk föriinformationsteknologi bör kunnaModern atttas
distansutbildning.stöd tillmellanochkontakt inom samt somcampus

Inledning

Stockholmsområdetiökning den högre utbildningenkraftigkrävsDet aven
brain-drain Stockholmför begränsa den utsätter restenatt avsom nu

propositionen Utbildning ochställningstagande tillSverige för. Riksdagens
199394:UbU12,199394:177,konkurrenskraftKvalitet och prop.forskning
hälften varjelångsiktigt innebära1993941399 kanrskr. strävan att ge aven

möjlighet föroch dessutomeftergymnasial utbildningårskull längreen
omfattning.rimligkompetensutvecklingkontinuerligarbetskraften till av

Stockholm medihögskolesystemetutbyggnadkräver ävenDetta aven
mål för Stock-förstaangivits4 500 platserväsentligt deän ettsom sommer

utgå från gäller läggadetholmsområdet. Planeringen bör därför attatt nu
expansion antaletväsentligskall klaratill strukturgrunden avsom enen

sekel.studenter under nästa
både geografiskt ochtillföljande syftarförslag i detKommitténs en

forskning i Stockholm,utbildning ochför högrestrukturämnesmässigt ny
vidarelandet i övrigt. Detförebildligt förverka ärbör kunnavilket även
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nödvändigt utbyggnaden organiseras lösning uppnåsatt på detatt en
grundläggande problemet högre utbildning upplevs reellt tillgänglig.att som

5.1.1 Utbildning och forskning övergripande inriktning-

En grundläggande ambition för kommittén har varit utforma förslagatt som
tillgodoser nationella behov nydanande akademisk organisation ochav
verksamhet. Förslagen skall lika väl tillgodose regionala behov volymök-av
ning i den högre utbildningen till de specifika förutsättningar förtasom vara
synergi befintlig verksamhetsom ger.

Genom riksdagens beslut med anledning propositionen Utbildning ochav
forskning Kvalitet och konkurrenskraft har statsmakterna fastställt ambi-en
tion för den eftergymnasiala utbildningens långsiktigtutbyggnad innebärsom

mycket kraftig expansion. Sett i detta perspektiv det nödvändigtär denen att
universitetsstrukturen såplaneras den organisatoriska och andraattnya ger

förutsättningar för expansion i Stockholmsområdet underäven tids-en en
rymd år.20 till 30av

Ett internationellt kunskapscenter

Den universitetsstrukturen skall inom sina forsknings- och utbildnings-nya
områden hålla hög internationell klass. En betydande roll i det vetenskapliga
utbytet skall eftersträvas. En innovativ forskningsorganisation mång-och en
disciplinär profilering områden skall förutsättningar förmot ett storapar ge

kvalitethög och relevans i forskningsverksamheten. Genom särskiltatt upp-
samarbete och kontakter nationsgränserna understryksmuntra över denna in-

riktning. Genom närhet mellan utbildning och forskning internatio-samt en
nell profilering förstärks rollen internationellt Kunskapscenter samtidigtsom

betydelsen i Sveriges akademiska liv framhävs.som
ÖstersjöregionenGenom forskningens inriktning olika aspekter och

Östeuropa får universitetsstrukturen särskild roll i förmedlingen kun-en av
skaper och kontakter mellan den regionen och det svenska och internationel-

forskarsamhället. Den bidrar till den generella ambitionenäven stärkaatt
landets internationella infrastruktur jfr kap. 3.

Universitetsstrukturen får vidare den första formaliserade organisa-större
tionen vårdforskningför i Sverige. Därmed tillgodoses mycket angelägetett
behov kunskap för systematisk utveckling våra viktigasteav av en av sam-
liällssektorer.
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Stockholm-Uppsalaområdetakademi iEn stark

konkurrenskraftigt tillskott tillskalluniversitetsstrukturenDen ettvaranya
Stockholm ochforskningen iochutbildningenetablerade högretidigareden

finna altema-kunnastudenter skall i dennaochforskareUppsala. Lärare, en
skallUniversitetsstrukturenutbildningsanordnare.respektivetiv arbetsgivare

universitet,Stockholmsuniversitet,till Uppsalakomplementinte ettvara
kvalitets-Karolinska institutethögskolan ochTekniska utanKungl. en

för-ambitionenberördaDen tidigaretill dessa.konkurrent attgrunder stark
lokal-högskolornaskonstnärligaoch deStockholmLärarhögskolans ibättra
dessalokaliseringmöjligheterförsörjning öppnar att avgemensamgenom en

utbildningarnade olikaförstärkauniversitetsstrukturendenoch del nyaen av
in-organisation ellergränsöverskridandeockså tillfalloch i vissa nyen

riktning.
också i övrigtuppgift hörprimärauniversitetstrukturens attTill den nya

forskningutbildning ochbehov högresamhälletstillgodosetillbidra att av
forskning ochlångsiktigheten imåsteDärvidnationellt.regionalt ochlokalt,

samhälletsmedföljsamhetkandärigenomEndastbeaktas.utbildning en
särskilthaUniversitetsstrukturen börkvalitet.med högkombineras ettbehov

helaforskning inomochutbildninghögretillgänglighetenökaatt avansvar
län.Stockholms

inriktningUtbildningens

efterfrågan ochutgångspunkt i studenternasmedskall planerasUtbildningen
mångdis-DenSöderstrukturen.finns inomvetenskapliga kompetensden som

ämneskombi-understryksgränsöverskridandeochciplinära ansatsen genom
ispecialiserade lärosätenadeerbjudas vidinte kannationer merasom

Stockholmsområdet.
fort-Stockholmsområdet denbaserasi södrauniversitetsstrukturEn ny

fakultet,filosofisktidigareinomverksamhetenexpansionen samver-satta av
högskolornakonstnärligaoch deLärarhögskolanHaninge,iKTHkan med

f.n.vårdhögskoleutbildningalllokalisering församladochKI somsamt en
fördettaFörutsättningar sättlandsting.länsStockholmsdrivs engesav

Därmedutbildningen.fördistributionsforrnerochorganisation även nyany
utbild-högreexpansionfortsattför klarabasockså stabilskapas att avenen

Stockholmsområdet.ning inom
smala i sitttämligenalla ämnes-Stockholmilärosätena ärbefintligaDe

därförSöderstrukturenutgångspunkt för ärstrategiskutbud. Enmässiga en
bristtill denMed hänsynutbildningen.ämnesmässig bredd ibetydande som
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råder på studenter med förkunskaper inom tekniknu och naturvetenskap
skall Söderstrukturen anordna behörighetsgivande förutbildning inom dessa

Laborativämnen. naturvetenskaplig högre utbildning skall byggas såut snart
möjligheterna rekrytera lärare och studenteratt medger det.som

Utbildningen skall dels efterfrågan från ungdomsstudenter,mot delssvara
tillgodose behov långsiktig kompetensutveckling. Vid planeringenav ut-av
bildningsutbudet särskild hänsyn till de lokala förhållandenatas och till be-
hovet distansutbildning i länet. Jämställdhetsaspekter skall givetvis ocksåav
beaktas, Äveninte bara vad gäller rekryteringen. möjligheterna för och be-
nägenheten hos studenter det underrepresenterade könet fullföljaav att
studierna och fortsätta inom den högre utbildningenatt måste underlättas.

Forskningens inriktning

En betydande ämnesmässig bredd skall eftersträvas i forskningen. Genom en
problemorienterad organisation och vittförgrenat nationellt och intematio-ett
nellt samarbete i forskning och forskarutbildning kan sådan ämnesmässigen
bredd kombineras med tillräcklig vetenskaplig kompetens för nåen att en
hög internationell nivå.

Två Östersjhuvudornråden förordas. Inom området forskning öornrådetom
Östeuropaoch bör forskning normalt hör till humanistisk, samhällsve-som

tenskaplig inte medän breddsamt matematisk-naturveten-om samma- -
skaplig och teknisk fakultet kunna En inriktning på forskningrymmas. om
ledning och styrformer i samhälle och organisationer möjligheter föröppnar

Östeuropautbyte med forskning iett inledningsvis bl.a. kan effek-som avse
övergång till decentraliseradeter stymingssystem.av en mer

områdetInom livsvetenskaper bör samlas forskning vård ochom omsorg
tidigare inte funnit någon entydig plats inom den traditionella fakultets-som

organisationen och ämnesmässigt väldefinierad forskning inom främstmer
samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet, också inom matematisk-men
naturvetenskaplig och teknisk fakultet samarbete med institutionernagenom
i Frescati påoch KTH. I avsnitt 5.1.5 föreslås forskningen organiserasatt
inom mångdisciplinär fakultet.en

Dessa inriktningar sådanhar profil, både vad bredd och djupen avser
inom forskningsornrådet, det går bygga flexiblaatt organisationeratt upp

möjliggör fortlöpande utveckling och omprövning olikasom gränsöver-av
Ävenskridande ämneskombinationer. i planeringen forskning och forskar-av

utbildning måste nödvändigheten inte splittra inom de labo-attav resurserna
rativa beaktas.ämnena
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Kommittén redovisar sina förslag rörande omfattning och finansiering av
forskningsverksamheten i avsnitt 5.3 nedan.

5.1.2 Tillgänglighet slutsatser-

på tillgång utbildningKravet ökad till högre i södra Storstockholm spelar en
fundamental roll för överväganden rörande den universitetsstrukturensnya
utformning och lokalisering. En utbyggnad universitetet och de befintligaav

Stockholmsområdethögskolorna i delen ökar möjligheterna fåattnorra av
tillträde utbildningtill högre ökar inte studenternas närhet till utbild-men
ningen. Närheten mellan näringliv och forskning, viktig för etable-ärsom
ringen och vidare utvecklingen kunskapsföretag, förbättras inteden heller.av

samlad anordnareEtablering högre utbildning i södraortavav en ny en
Stockholmsområdet bättre kan inte tillgodose de krav närhetär men anses

för ungefär hälften befolkningenställs i södra Stockholmsänannatsom av
hälften befolkningenlän. För den andra har förutsättningarna knappastav

påverkats. den geografiska analys berördes i avsnitt 4.1 kanAv drasom man
lösningslutsatsen distribuerad krävs för väsentligt förbättraattatt en mer

tillgängligheten Storstockholms delregioner.i södra tre
redovisades spridningI avsnitt 4.2 utbildnings- och forsknings-att en av

innehållsliga upprätthål-verksamhet kan medföra den kvaliteten inte kanatt
organisera ökat informationsutbyte därmedlas. Nätverk ochär sättett att ett

nå kunskapsorganisationer någotökad effektivitet i skäl inte centrali-som av
till plats.serats en

både påNätverksuniversitet har förutsättningar tillgodose krav akade-att
frånmisk täthet och tillgänglighet högre utbildning. Erfarenheternaav

utlandet lösningar där utbildning och forskning organiserasvisar att ettsom
nätverk med flera huvudorter kan goda resultat. Det finns in-gottge om

påternationella exempel universitet organiseras geografiskt utspridda.som
fåttoftast tillgängligheten. domineraAvsikten öka Denna aspekt harär att

nåskostnadsaspekten. Genom den samlade organisationen samverkans-över
fördelar både akademisk och i administrativ dimension. Ett nätverks-i enen

flera möjligheternauniversitet sig i delar regionen ökar attsom exponerar av
främst ungdomar inte skulle brutit sigrekrytera som annars urpersoner --

utbildning. tillsitt sociala sammanhang för delta i högre Genomatt att
förbättras tillgängligheten ytterligare.nätverket knyta lokala studiecentra

måste fyllerVerksamheten i nätverk baseras koncentrationerett som
på sådan förutsättningarkrav storlek det finns generellt godaatt sett atten

innehållsmässigupprätthålla kvalitet och kontinuitet i kursutbudet. För att
långsiktigt få utbild-undvika väsentliga kvalitetsskillnader bör ochvar en en
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nings- och forskningsvolym i storleksordning god slagkraft inomen som ger
profilområdena. Genom lokalisering i anslutning till högre utbildning ochen
forskning bedrivs andra huvudmän, näringslivet, ökar tidigtt.ex.som av
styrkan sådani satsning. Verksamhet med olika organisatorisk hemvisten
skulle då samlas i sådantEtt i varje delregionett skullecampus. campus
ingå i ringformigt nätverk till vilket distansutbildningett knyts yttresom en
ring.

Verksamheterna i och de föreslagna bör fåvart ett av campus egna
tydliga profiler. Som komplement till dessa profiler anordnas allmänt efter-
frågad utbildning och utbildning har betydelse för innehållsligtattsom ge en
motiverad bredd i utbudet. Distansutbildning bör från varje inomges campus

anknyterämnen till dess profil. sådanEn organisation skapar ocksåsom
goda förutsättningar för tillgodose människors och företagsatt behov av
kontinuerlig kompetensutveckling.

Även samverkan med befintlig verksamhet med i beräkningarnatasom
begränsar tillgången nätverkets utbyggnad under det närmasteresurser
decenniet. Kommitténs förslag i det följande innebär därför grundutbild-att
ning skall vid noder medan forskarutbildning bara byggs vid tvåtreges upp

dessa. Antalet lokala studiecentra bör i varje fall tills ytterligare erfaren-av
het vunnits begränsas till tiotal.ett

Krav på lokalisering

En grundläggande förutsättning för kunna etablera och bedriva hög-att en
klassig akademisk verksamhet arbetsmiljön bådegod,är för lärareär ochatt
studenter. Utöver de grundläggande kraven de lokaler där undervisning
och forskning bedrivs tillkommer de speciella krav följer verksam-som av
hetens påtagligtMycket gäller det vad skulle kunna kallasart. akade-som
misk infrastruktur, dvs. bibliotek, samlings- och utställningslokaler, tillgång
till modern informationsteknologi och koncentrationstark forskning,en av
utvecklingsarbete och utbildning till lokaliseringen och dess omedelbara
närhet.

ocksåHit hör goda kommunikationer till bostaden också mellanutöver
högskoleutbildningens lokaler och för utbildningen kompletterande institutio-

andra bibliotek och eller för konstnärligt.ex. högskola tillner, museer en
motsvarande konstnärliga institution i Stockholm.

Innehållet i och gestaltningen områdedet dit verksamheten förläggs ärav
också betydelse. Behoven olika kommersiell och allmänsortersav av annan
service måste tillgodoses.



Kapitel 5 55SOU 1994:127

huvudorterVal av

medverksamhet i nätverkSöderstrukturensetableraGenom treettatt cam-
miljöer för-akademiskanäringslivets närhet tillochstudenternaskanpus

lagts för denockså grundendärmedperspektiv harlängrestärkas. I ett
i Stockholmsom-forskninghögre utbildning ochutbyggnadenlångsiktiga av

den be-för medförutsättningarstrukturen harrådet. föreslagnaDen att
00030års sikt väl kunnapå 10 till 20organisationenskrivna emot stu-ta

uppdelningorganisatoriskockså förFörutsättningardenter. att engenomges
likaminstframtid kunnaavlägsenuniversitet itvå flera emoti eller taen

Storstockholm.ilärosätenamånga studenter norrasom

universitetscenua5.1.3 Tre tmcampus -

profilerTre

vid deverksamheteninriktningtillför förslagen treutgångspunktEn av
tillnationellt tillskottkraftfulltskalldessauniversitetscentra utgöra ettär att

utbildningochBåde forskninghögskolor.universitet ochbefintligaSveriges
fylla högtförutsättningarså detgenomförasorganiseras och attskall att ger

nuvarandedenkompletterarinriktningarochpå kvalitetkravställda som
lärosäten.svenskavid andraverksamheten

forskningenochutbildningenutgångspunktlika viktig, ärEn attannan,
Stockholmsregionen. Enifylla behovförankring ochockså skall ha etten

huvudsakefterfrågan, vilken itill studenternaslöpande skemåsteanpassning
arbetsmarkna-förväntade framtidadenåterspeglingkommer att avenvara

Storstockholm.södradens krav i
kunskapenförstärkaockså tillskall bidraUniversitetsstrukturen att om

Östeuropa.Östersjöregionen och ikulturer iländer ochmedkontakternaoch
humanistis-vidmakthållasfördjupas ochområdet kanKunskapen genomom

Områdesstudier medområdesstudier.samhällsvetenskapliga s.k.ka och va-
Söder-skallVaduniversitet.vid flerabedrivsrierande inriktning gesom

påinriktadforskningmedkomplementdesssärställningstrukturen ären
båda sidornaförintresseproblemområden har gemensamtstort avsom

följdÖstersjön. samhällslivet tilliområde förändringarnasådantEtt är av
styrningendecentralistisktillcentralistiskfrånövergången synen meren

organisationer och företagsektorn,offentligadenav
utbildningsamband mellannödvändighetenutgångspunkt,tredjeEn av

utgångspunkterföregående. Med dessai detutvecklatsforskning, haroch
universitetsstruktu-deninriktningallmännadenbakgrundoch mot nyaavav
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verksamhet så den i kommitténs direktiv, föreslår kommitténrens som anges
de och de universitetscentraatt tre delar universitetsstrukturencampus av-

ingår i dessa får följande profiler.som-

Campus Spiran

Vid Novum och Huddinge sjukhus finns idag konkurrenskraftig och inter-en
nationellt uppmärksammad utbildnings- forskningsverksamhetoch inom det
medicinska och Odontologiska området med tyngdpunkt på biomedicin,
bioteknik, medicinsk teknik och miljömedicin. Ungefär l 100 studenter följer
grundutbildning och 400 studenter deltar i forskarutbildning i anslutning till
Huddinge sjukhus. Genom års kraftfulla satsningar frånbl.a. Stock-senare
holms läns landsting och flera industriföretag har forskningen kunnat för-
stärkas inom det biotekniska forskningsfältet inomt.ex. ävenmen mer sam-
hällsorienterade områden folkhälsovetenskap, samhällsmedicin och nä-som
ringslära. Detta har medfört det inom området livsvetenskapema finnsatt

1 500 forskarenärmare och läkare samverkar inom Novum och Hud-som
dinge sjukhus.

Vid sidan den kliniska inriktningen finns antal forskare medett stortav
klar experimentell och basal inriktning sin verksamhet. Enbart vid de fyraav
molekylärbiologiska kärnverksamheterna vid Novum, Centrum för bioteknik,
Centrum för nutrition och toxikologi, Centrum för strukturbiokemi In-samt
stitutionen för medicinsk näringslära, arbetar cirka 300 I nyin-ettpersoner.
vigt kliniskt forskningscentrum samverkar också teoretiska och kliniska fors-
kare från olika discipliner i projekt.gemensamma

Ett viktigt komplement till utbildnings-, forsknings- vårdverk-annat och
samheten vid Huddinge sjukhus landstingetsär beslut lokalisera helaatt
Hälsohögskolan i Stockholm till sjukhusområdet.

Hälsohögskolan redan iär dag de kommunala högskolor i landeten av
har den starkaste forskningsanknytningen. Av skolans 270 läraresom är mer

forskarutbildade.40än Forskning och forskarutbildning bedrivs i samarbete
med Stockholms universitet och Karolinska institutet. Genom flyttningen till
Huddinge bildas plattform för unikaoch utbildnings- och forsknings-en nya

olikaöver ämnesgränser och med anknytning till människa ochnäraprogram
samhälle. Det kommer också underlätta för Hälsohögskolan kompe-att att
tensutveckla sin lärarkår och utbildningarna inom vård ochge omsorg en
starkare vetenskaplig och klinisk anknytning i miljö där samverkan kanen
ske med andra utbildningar. Laboratorieassistentutbildningen kan fördju-t.ex.

och forskningsanknytas kurser i biologi och kemi inkluderasattpas genom
i universitetscentrets utbildningsutbud. Förutsättningarna för kunna ytterli-att
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alltsåvårdutbildningarna goda.forskningsanknytningen ärförstärka avgare
allergiervårdforskning forskningochinrättade stiftelsen förnyligenDen om
förstärk-bidra tillfinansiella stöd kunna kommaockså med sitttorde att en

kontakter.internationellalärarkårens ochkompetensning av
samverkan medLandstinget eftersträvarerfaritKommittén har sta-att en

kontakterochhuvudmannaskapHälsohögskolans framtidavad attrörten
utredare harsärskildelandsting och denStockholms länstagits mellan som

huvudman-överföraönskarförhandla med de landstingtill uppgift att som
förstatligande kommer tilltill Omvårdutbildningennaskapet för staten. ett

Hälsohögsko-universitetsstrukturendenstånd naturligt övertardetär att nya
iuniversitetscentret Cam-ingå ioch denna kommerverksamhetlans attatt

Spiran.pus
Livsvetenskaperförsektionföreslår i det följandeKommittén att en

forskarutbil-fakultet. Demångdisciplinärauniversitetsstrukturensinrättas vid
Hälsohögskolan för-till sektionenbör kunna höradade lärarna oavsett om

basHälsohögskolanfinns för helaDärigenomeller ej.statligas gemensamen
utesluter intevårdområdet. Dennaforskarutbildning inomför forskning och

forskarstudenterforskare ochvissadet skall uppmuntras attsnarare --
Stockholmsområdet ochfakulteterna isig mellan attkommer röra manatt

forskningssamverkan. Härförredan finnsstrukturerutnyttjar dedärtill som
etableratfinnsvårdvetenskapfördetsärskiltbör nämnas centrum som

sjukhus.Huddinge
nuvarande starkadeninnebärforskningsinriktninglivsvetenskapligEn att

breddas tillnaturvetenskapodontologi ochpå medicin,inriktningen att om-
liv och hälsafrån människansutgårämnesinriktningarockså andrafatta som

fakultets- ochområdesamhället. Detta ämnes-,omgivande spänner överi det
i denhemvistfått samladdärför inteoch harhögskolegränser ännu sven-en

universitetsvärlden.ska
utbildning in-ochforskningdärför byggasSpiran börCampus runtupp

komple-miljömedicin. Sombiologi, kemi ochvård ochriktad omsorg,
verksamhetinstitutetsKarolinskamedtillsammanstill dessa,ment som

beteendevetenska-området,livsvetenskapliga kommeri detbildar kärnaen
tvåfår komplette-utbildningtekniska Dennaekonomiska ochpliga, ämnen.

det högteknolo-värde förkunnabörinriktningar. Enrande stortvara avsom
fördjuparStockholmsregionen,delnäringslivet i denna ut-giska somenav

verksam-Uppbyggnadenomsorgsområdet.vård- ochbildningarna inom av
köpdelslärare,universitetscentretsdels skeheten bör genomegnagenom

universitet iStockholmsfrånbiologifrån lärosäten,andrakurser t.ex.av
teknik vid desamhällsvetenskap ochtill lärare idettadels anknytaFrescati,

livsvetenskapemanaturvetenskapliga delarnatvå Deandra geravcampus.
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också forskningsanknytning för behörighetsgivande förutbildning kansom
profilering kemiämnet.motges en

Bl.a. bristen studenter från gymnasiets naturvetenskapliga tekniskaoch
.förhindrar tills vidare uppbyggnad laborativt inriktadprogram en av en

naturvetenskaplig grundutbildning. Det kan heller frågainte bli flyttaattom
verksamhetöver bedrivs i Frescati till Campus Spiran.som nu

Inriktningen på forskning styrformer i samhälle och organisationer fårom
i universitetscentret i Campus Spiran inriktning villkoren för offentligmoten
verksamhet, till exempel demokratifrågor och villkoren för politisk styrning.
Detta komplement till den forskning inom område medsamma men en

inriktning föreslås i Campus Kronan dels länk mellan deannan som ger en
två dels tydlig anknytning Campus Spiran till orienteringencampus, en av

Östersjöområdet Östeuropa.ochmot Den samtidigt utgångspunkter förger
forskningsanknytning utbildning offentlig ekonomi,en ämneav ettom som

också har betydelse för vård ochsätta i samhälleligtatt ettomsorg samman-
hang.

ÄppletCampus

ÄppletI anslutning till Campus i Haninge finns flertal företag, bl.a. Teliaett
Research AB och Ericsson, arbetar med utveckling och forskning inomsom
informationsteknologiområdet. Där finns redan etablerat starkt samarbeteett
mellan Kungl. Tekniska högskolans ingenjörsutbildning och Stockholms uni-
versitet i utbildningar kombinerar teknik och ekonomi. De ekonomersom

deltar i denna utbildning har profilerat sig frågor rörande använd-som mot
ningen datorer i företagen och media för inlärning, både iav som mer
traditionell undervisning och inte minst i distansundervisning. De har också
erfarenhet utbildning inom bank- och finansområdet, bl.a. i Polen, Balti-av
kum och St Petersburg.

Som komplement till den inriktningenett teknik ekonomiochtunga
bör sikt den akademiska miljön också byggas språkutbildningmedut som
främst motiveras arbetsmarknadens krav. I utbudet bör ingåav campus

västerländska, från näringslivets utgångspunkterett stora intressantapar
språk. Språkutbildningen bör inriktad å språkfärdighetsidan ivara ena

åsig, den andra på kultur och samhällsliv i de länder där språkdessa talas.
Den inriktning forskning ledning och styrformer i samhälle, organi-om

sationer och företag i det följande föreslås vid universitetscentret isom
Campus Kronan kan viktiga påaspekter informationsteknologi ochrymma

de förändringar denna i förutsättningarna för kapitalförsörjningensom ger
i bådesamhället, i internationellt, nationellt och företagsperspektiv. Därmed
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också utgångspunkter för forskningsanknytning utbildning i eko-finns aven
finansieringsfrågor. Både nationellti regionalt ochnomi och bank- och ett

mycketStockholm Sveriges finanscentrum sigperspektiv ämnetär ter--
utvecklingsbart.intressant och

inom erfarenhet distansut-speciella kombinationenDen ett campus av av
ekonomi Univer-inom teknik ochbildning och ämnesmässig kompetens gör

Äpplet få försärskiltsitetscentret väl lämpat att ett somansvar program
teknikha sin grund ikompetensutveckling. Dessa kansyftar till kontinuerlig

också främst fallermåste givetvis omfatta utbildningekonomioch sommen
utbildningprofiler, humanistisktvå universitetscentrasinom andrade t.ex.

omsorgsområdet.vård-vidareutbildning inom ochoch
Äpplet för unikblir därmed Sverigei CampusUniversitetscentret en

med lokalasamverkan med näringslivet stöddå gäller idet att avresurs
tillgänglig inomyrkesverksamma lättutbildning för redanstudiecentra göra

hel region.en
Stockholms univer-föreslås fr.o.m. 199596Universitetsstrukturen överta

Äpplet. delsVerksamheten bör byggasverksamhet i Campussitets ut, genom
frånkompetensutvecklingkontinuerligsyftar tillutbildningatt gesensom

Äpplet försiktiglokala studiecentra, delsdeCampus ut-genom engenom
de kurserbyggnad ges campus.somav

universitetStockholmsbefintliga delen äri HaningeDen re-som ovanav
hardistansutbildning. Universitetetframgångsrik anordnaredovisats aven

igrundkursfinansiering främstfortsattansökt hos regeringen enavom
också den verksamhetmöjligt spridablir detföretagsekonomi, Därigenom att

Sverige.i helabudgetåret 199394 till fleraunderbyggts ortersom upp
ochmedsådan nationell rollKommittén finner överensstämmeratt en

kompetensutvecklingkontinuerligsärskilt förförstärker ettatt ansvarsynen
lokaliseras till Campusuniversitetsstrukturenden delbör ligga av som

Äpplet. intressanta organisationdet naturligt denKommittén finner att av
fåutvecklas fortsattfråga kan ochhärdistansutbildning det är omsom

spridning.

Campus Kronan

från främstmed inslagtvärvetenskapligOmrådesstudier välkändär ansatsen
Frågor fakultetshemvistfakultet.samhällsvetenskaplighumanistisk och om
många universitet och haråterkommande vidoftaoch tyngdpunkter är

ornrådesstudier.enheter förtillväxten särskildahindrat framväxten eller av
olikai stället naturligtmångdisciplinär fakultet blir det ämnenInom atten

sådanaområde. Exempelland ellerbefruktar varandra i studiet ett ettav
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språkämnen med litteraturvetenskapär och realia främst slaviska och
baltiska språk, historia, ekonomisk historia, nationalekonomi, statsvetenskap
och kulturgeografi, naturresurshushållning och ekologi.

Den universitetsstrukturen inte tillföraskall bara kunskap ocksåutannya
Östersjöregionen Östeuropa.skapa bättre kontakter mellan Sverige, och Den

verksamhet här byggs bör kunna bli intressant samarbetspart försom upp en
de organisationer Gotland redan med begränsade framgångs-som resurser

Östersjöområdet.rikt förverkar förbättrade kontakter i
Inriktningen forskning ledning och styrfonner i samhälle ochom orga-

Östeuropa.nisationer möjligheter för utbyte med forskningöppnar iett
Kombinationer mellan disciplinema statsvetenskap, ekonomi och tillämpad
matematik kan komma fungera brygga för ömsesidigt värdefullaatt som en

Östeuropa.kontakter mellan forskare i Sverige och i Andra aspekter
problemområde berör användningen informationsteknologi och ka-samma av

pitalförsörjningen på olika nivåer i samhället.
Dessa inriktningar forskningen lämpar sig väl för grundutbild-attav ge

ningen god forskningsanknytning, inte bara för påutbildning olikaen som
Östersjöområdet Östeuropa. Ävenpåinriktad ochsätt är utbildning med

inriktning inom de behörighetsgivandeämnen nämnts t.ex.annan som ovan,
förutbildning med matematisk inriktning, kan den ämnesmässigaen genom
bredd denna forskningsprofil god kontakt med forsk-representerarsom
ningen. delarDetsamma gäller för den ämnesteoretiska utbildningenstora av
vid Lärarhögskolan i Stockholm. Kommittén har erfarit Lärarhögskolanatt
har anhållit medgivanderegeringens teckna överenskommelseattom en om
planering lokaleroch uppförande i Campus Kronanav

Kommittén föreslår också i särskild skrivelse till regeringen bilaga 3en
huvuddelen de konstnärliga högskolorna förläggs till Campus Kronanatt av

i StockholmsSödra Hammarbyhamnen i kommun alternativt Kvamhol-
i Nacka kommun. En utgångspunktviktig för kommitténs förslagmen att

lokalisera delar den till dettauniversitetsstrukturen justärav nya campus
möjligheterna till samverkan lärarutbildningen och demed konstnärliga
utbildningarna. Denna församverkan förutsättningar nyskapandeger en
verksamhet har potential internationell slagkraft dessastorattsom ge
utbildningar.

Campus fårKronan koncentration centrala delardennagenom av av
utbildningsutbudet inom filosofisk fakultet samlokaliserad med kvalificerad
pedagogisk och konstnärlig utbildning möjligheter erbjuda studenternaatt
kombinationer utbildningar organisation befintligaeller utbildningarav ny av

kan både Sverige och Stockholmsregionen dimension i be-som ge en ny
grundläggande högskoleutbildning.greppet
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Verksamheten i Campus Kronan bygger till inte obetydlig del sam-
med Lärarhögskolan och de konstnärliga högskolorna. Tidsplanen förverkan

årligadessas inflyttning, med början 1997 och därefter det integöretapper,
bedriva undervisning inom universitetsstrukturensmöjligt att campus

treårsperiodenorganisation förrän i slutet 1997-1999. Forskningen börav
igångkomma under 1997 och i anslutning därtill bör distansut-dock kunna

studiecentra genomföras.bildning stödd de lokala kunnaav

Gotland

tillformaliserad anslutning verksamhet Gotland nätverkEn ettav
för andra relationer inom grundut-fastlandet skulle sannolikt tillvara men

Från perspek-fria kulturella aktiviteterna. nationelltbildningen och för de ett
forsk-då med söka samordna utbildnings- ochtiv finns inget vinna attatt

påmed de Gotland etable-i den universitetsstrukturenningsaktivitetema nya
tillkommande.rade eller

pågående verksamhet funnitemellertid vid sin analysKommittén har av
ambitionen utvecklabetydande kvaliteter i perspektivetdenna har attatt av

Östersjöområdet. Eftersom kommitténs uppdragrelationer inomSveriges är
södraförslag rörande universitetsstrukturen itill konkretabegränsat att avge

till rekommendera verksam-inskränker sig kommitténStorstockholm attatt
ordning.Gotland stöd iheten ges annan

5.1.4 Lokala studiecentra

följande existerari ungefär den form beskrivs i detLokala studiecentra som
livslångt lärandeNorrland. Planerna förflera iredan centrumettorter

högskolenivåockså stöd till distansundervisningvisar hur lokalti Tyresö
för ökaandra insatser, och AMU,kombineras med Komvuxkan attt.ex.

utbildningen.tillgänglighetendärigenom bidra till ökasynligheten och att av
kompetensutvecklingkontinuerligför dem sökerDet god chans somger en

utbildningssystemet.någon de olika inriktningarna ifram tillhittaatt av
förutbildning nödvändiggeografisk närhet till högrebetydande ärEn

yrkesarbetande studenter,första handsig ivissa studenter. Det rör menom
söka sig till högreockså ungdomsstudenter inte motiveradeär attsomom

utformning.traditionellautbildning i dess
kontaktpunkt medstudentensstudiecentrum skall kunnaEtt lokalt utgöra

distansutbildningen.anordnar Lärarnaeller den högskoladet universitet som
kanmodern teknik. DetUndervisningen stödsfinns normalt vid lärosätet. av
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sig videokonferenser och datoriseraderöra konferenssystem komple-om som
till vissa biblioteksresurser viss undervisning och förläggsment samt att prov

till fleraeller lokala studiecentra. Uppgiften för de lokala studiecentraett är
Ävenalltså stöd till studenterna. studenterutgöra studeraratt ett extra som

ordinarie kurser vid lärosätet bör kunna tillgångha till de lokala studiecentra.
I varje lokalt studiecentrum fåbör studenterna kunna handledning i sina

studier. dels frågaDet normal studievägledning, dels och framförär en om
allt hjälp förståutnyttja och den litteratur och teknik finns tillgängli-att som

Denna handledning kräver delvis nivågod akademisk hos handleda-ga. en
Genom de kontakterna mellan det lokala studiecentret ochnära skolanren.

ökas skolelevernas medvetenhet högskoleutbildning, vilket bör kunnaom
bidra till öka benägenheten välja studieförberedande iatt att mer program
gymnasieskolan, vilket i sin förutsättning för övergångs-högreärtur en en
frekvens till högre utbildning..

De lokala studiecentra skall teknisk bas för användningutgöra en av
informationsteknologi.modern För undervisningen skall finnas videokon-

ferensutrustning kompletteras vanliga seminarielokaler för det fallsom av
läraren besöker studiecentret. För studenternas arbete skall finnaseget
tillgång till det datorstöd kursutbudet förutsätter. För dessaatt motsvarasom
krav måste de lokala studiecentra förbundna med nodema i digitaltettvara
nätverk med tämligen överföringskapacitet. bör också såDetta utnyttjasstor

såde studenter önskar kan modempoleranvända vid de lokalaatt som
studiecentra för kunna använda datorer.att egna

Det lokala studiecentret skall inte bara undervisningslokal ochvara en en
ocksåteknisk basstation. utformas på sådantDet bör det kansättett att

understödja självstudier och fungera möteslokal, bl.a. för organiseradesom
eller gruppstudier.spontana

En viktig funktion för de lokala ocksåstudiecentra bör kunna attvara
verka stimulerande på rekryteringen till högre utbildning.

Lokalisering lokala studiecentraav

de huvudorterna nätverksuni-Kommittén har vid övervägandena hur itreom
utgått frånversitetet skall lokaliseras dels den upplevda tillgängligheten, dels

hårdare påställa krav tillgänglighetrestiderna till dessa. Man bör ännu
också tillräckligt befolkningsunder-de lokala studiecentra. Dessa bör ha ett

utgångspunkt också samverkan medlag. En bör därvid attvara en gym-
i nätverksuniversitetetnasieskola skall eftersträvas. De huvudorternatre

förhållandeförutsätts i till de andra kunna fungeraoch tre ettsomvar en
Stockholms innerstad och demycket kvalificerat lokalt studiecentrum.
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anslutande förorterna förutsätts omland för de redanomedelbart utgöranorra
universitetet i Frescati. Under förutsättningbefintliga högskolorna och för

med kommuner kan träffas och det visarövertenskommelse berörda attatt
pålokala studiecentra inrättas följandetillräckligt underlag börsig finnas ett

orter:

Årskull BefolkningKommunOrt
i gymnasiet i kommunen

länsdelenNorra
000424 48Norrtälje

343 32 000Sigtuna
000252 23Vallentuna

465 36 000Upplands-Väsby
655 57 000JärfällaJakobsberg

länsdelenSödra
698 82 000Södertälje

exkl Tullinge 672 58 000FittjaBotkyrka
399 35 000Tyresö
251 22 000Nynäshamn

n läsår genomsnitt under periodenslutfört studierna iAntal elever persom
198990-9192

Åkersberga, Täby, Solna,länsdelen bedöms Sollentuna,I den norra
tillgång till högreDanderyd och Lidingö ha tillfredsställandeSundbyberg,

000i Frescati. Underlaget i Vaxholm, med 7universitetetutbildning vid
Haninge, Huddingeför litet. I den södra länsdelen harinvånare, bedöms vara

har intehuvudortema. Salemtillgång till studiecentra i deoch Nacka tre
och ligger tämligen Novum.tillräckligt underlag nära

lokalt studiecentrumsin närhet till NovumBotkyrka tas trots upp som--
tämligenför kontinuitet i denförutsättningarför därigenom kunnaatt ge

pågår i BotkyrkaVerksamhetenredan där.omfattande verksamhet som
universitet och KTH.Stockholmsbara utbildningomfattar inte som ges av

Även mångfald.till livaktigaktiviteterbidrar med olikaandra aktörer en



64 Kapitel 5 SOU 1994:127

I avvaktan erfarenhet verksamheten med lokala studiecentraatt av
inom länet byggs bör upprättandet pådröja följandecentra orter:upp av

ÅrskullKommunOrt Befolkning
i gymnasiet i kommunen

2NorrtäljeHallstavik - -
2Upplands-Bro 213 20 000

2Ekerö 199 20 000
2VärrndöGustavsberg inkl B00 200 44 000

Antal elever slutfört läsårstudierna i genomsnitt under periodensom per
198990-9192
2 Saknar gymnasieskola i kommunen.

5.1.5 Organisation

Utgångspunkten den universitetsstrukturen skall fungeraär att nya som en
självständig aktör inom högre utbildning och forskning i Stockholmsområdet.
Enligt propositionen Utbildning och forskning Kvalitet och konkurrenskraft
1993941177 58 bör styrelsen för Stockholms universitet få föransvarets.

vid sidan universitetets nuvarande verksamhet i Frescati ledaatt av av en ny
Söderstruktur. svårtDetta kan visa sig förena med ambitionen denatt att nya
universitetsstrukturen skall fungera självständig och likvärdig ut-som en
bildningsanordnare och forskningsorganisation i konkurrens med de övriga
lärosätena Stockholmsområdet.i Kommitténs bedömning det ytterligareär att
bör inte helt fristående organisationövervägas föredra.attom en vore

I bilaga redovisas2 exempel hur organisation inom Stockholms uni-en
versitet skulle kunna fungera.

Grundutbildningen

Förutsättningen enligt regeringens proposition Stockholms universitetär att
skall få två utbildningsuppdrag för grundläggande högskoleutbild-separata
ning. Det verksamheten i det nuvarande Stockholms universitet,ena avser
med undantag för verksamheten på Södertörn. Det andra verksamhetenavser
i Söderstrukturen. Utbildningsuppdragen byggs för sig påvar upp samma

utbildningsuppdragen till andra universitetsätt och högskolor. Därutöversom
bör samverkan med Lärarhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan
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och Karolinska institutet befästas särskilda anvisningar, vilka utgörgenom
delar dessa lärosätens utbildningsuppdrag.av

Eftersom Söderstrukturen frånorganiseras helt fri Stockholms universitets
måstenuvarande fakultetsorganisation dess Pröv-examensrätt prövas separat.

ningen utgå frånbör därvid endast akademiska kvalitetsaspekter. Eftersom
konkurrens mellan de olika Stockholmsområdetenheterna i eftersträvasen

bör prövningen endast undantagsvis hänsyn till den eventuellata nyttan av
fortsatt akademisk arbetsdelning Stockholmsområdet.inom Strävan bören

Söderstrukturen skall ha för alla generella examinaexamensrättattvara egen
vissa yrkesexamina.samt

Forskningen

Även forskning forskarutbildning förhållandeoch organiseras självständigt i
Stockholmsområdet.till de övriga lärosätena i forskareLärare och vid Söder-

kunnastrukturen bör dock anknutna dels till de disciplinorienteradevara
tillfakultetema vid dessa, dels fakultetsorganisation.en egen

för forskarutbildningenFörutsättningarna skall kunna bedrivas medatt
god kvalitet till delar givna kraftig profilering vilketär stora genom en ger

inom valda områden. tvåtillräcklig volym Koncentration till meden campus
inforrnationsteknologiresurserstarka och med goda biblioteksresurser, som

ocksåmöjligen kan utvecklas i samarbete med kommunernas bibliotek, ger
andra nödvändiga förutsättningar.

kvaliteten deFör lärare och forskare rekryteras böratt garantera som
itjänsteförslagsnämndema uppbyggnadsskedet bygga fråndeltagande de

ämnesinriktade fakultetema i Stockholmsområdet. Utöver de anställdaegna
bör fakultetenslärarna och forskarna sektioner med sin tvärvetenskapliga

karaktär efter också fråntill sig knyta forskare andra lärosäten.sträva att
Rekryteringspolitiken bör successiv, kvalitativt högtståendegrundas en
utbyggnad, inte handi första snabbt bygga lärarkadem.strävan atten upp

inledningsvisSärskilt bör möjligheterna deltid eller kortsiktigt tillatt
sektionerna knyta utnyttjas.goda forskare och lärare

uthålligöka möjligheterna kvalitativt uppbyggnad fors-För tillatt en av
karutbildningen till ochbör denna koncentreras Kronan Spiran. Decampus

kommunikationerna utnyttjas förgoda inom nätverket bör att ge campus
Äpplet stark forskningsanknytning. Först sikt bör forskning änen annan

kompetensuppehållandeden har direkt samband med lärarnas forskningsom
Äpplet.tillföras universitetscentret

3 14-1289
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Funktionella krav på organisationen

Organisationen den universitetsstrukturen måste goda förutsätt-av nya ge
för strategiska förändringarningar verksamhetens inriktning skallatt av

genomföras. Den skall i uppbyggnadsskede bidra tillkunna ett att veteri-en
kritisk uppnåsskaplig kan inom de vetenskapliga profilområdena.massa

Sambandet mellan utbildning forskningoch skall understrykas. Administra-
skall effektiv och understödja forskningtionen och utbildning i de trevara

i de lokalauniversitetscentra studiecentra.samt
universitetscentra skall starka identiteter.De Beslutsfattandettre ges egna

utgångspunktdecentraliseras med i akademisk självreglering. Grundenen
decentralisering beslutsbefogenheter nivåerskall till de ärvara en av som

ägnade fatta olika beslut. Inom denna beslutsordning skall ledningenbäst att
sådanabibehålla medel den kan fatta implementeraoch beslut beröratt som

strategiska inriktningen Söderstrukturens verksamhet.den av

Organisatorisk struktur

ingår ansvarsområdetuniversitetsstrukturen i för Stockholms universitetOm
på universitets ledas vicerektor.den uppdrag Stockholms rektorbör av av en

akademiska administrativa avdelningen, organiserasoch basenheten,Den
utgångspunkt i inriktningen lärarnas forskning. för kvalite-Ansvaretmed av

åvilar till strukturen knutna fakul-den vetenskapliga verksamheten deniten
Fakulteten också för den forskningsverksamhetenplaneringteten. svarar av

För planering och genomförande utbildningen i varjekrävs. av ansvararsom
handledningutbildningsnämnd. Undervisning och skötsuniversitetscenter en

uppdelningknutna till avdelningarna. Den planerings-lärare ärsom avav
å ågenomförandeansvaret för forskningen sidan och all utbildningoch ena

innebär kompenseras alla lärare förut-denna ordningandraden attavsom
både utbildning och forskning i sina arbetsuppgifter.hasätts

Fakulteten

mång-forskarutbildningen 5 § inrättasforskningen och HL 2 kap.För en
fakultet. indelas i sektioner med inriktning olikadisciplinär Denna bör mot

profilområden. den vetenskap-Fakultetens huvuduppgift förär attatt ansvara
upprätthålls. ämnesinriktade fakul-sker, liksom vid dekvaliteten Dettaliga

lärare, faststäl-för doktorsexamina, rekryteringenIetema, avgenom ansvar
planer för utbildningenkursplaner och andralance samt genom upp-av
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följning forskning.utbildning och Fakulteten föreslagitsav svarar som ovan
inte grundutbildningenför HL 2 kap. 6 §.

Tills vidare bör medlemmarna fakulteten också kunna medlemmarav vara
fakultet tjänsteförslagsnämnd varit ansvarigden vid tillsättningen.varsav

Användning informationsteknologi5.1.6 av

Principiell inriktning

modemskall de ledande användarna kommu-Söderstrukturen vara en av av
nikationsteknologi inom högre utbildning och forskning. Därigenom skapas

vetenskapliga administrativa kontakterförutsättningar för goda och mellan
vidi nodema och deras omvärld i mening.de verksamma de tre
med hjälpLikaså verksamheten vid lokala studiecentra modernkan av

förlagdinformationsteknologi stödjas lärare har sin tjänstgöring tillav som
något av campus.

långsiktighuvudsakligen tillgodose behovUtbildning attavser avsom
möjligheterbör i särskilt hög grad kunna använda dekompetensutveckling

informationsteknologin vid utformningen kurser och undervis-ger avsom
ning.

Videokonferenssystem

distansundervisningvideokonferenssystem stöd förGenom användaatt som
får rollkan dimension. De lokala studiecentradenna enny somges en

seminarierum där studenter helst i Stockholmsdecentraliserade länvar som
undervisning medeller på Gotland delta i seminarier ochkan annan samma

förutsättningar alla platser.
videokonferenser,forskning deforskarutbildning ochInom äromger

samarbete mellan forskargrupperlättillgängliga, möjlighet till denära
idag vid Högskolan i Luleåolika huvudorterna. Tekniken används redan bl.a.

andra Söder-för handleda forskarstudenter verksammaär orter.att som
denna teknikerfarenheter pålärare och forskare börstrukturens genom av

också få internationella kontakter.sikt kunna försteg i sinaett
också effektiviseragivetvis tjäna tillVideokonferenssystem kan ad-att

nätverksuniversitetet. Förberedelser för beslut och infor-ministrationen inom
funktioner bör kunna skötasolika administrativamationsutbyte inom utan

deltagandeför de personerna.resor



68 Kapitel 5 SOU 1994: 127

Datorisemde kommunikationssystem

Genom användning moderna datoriserade kommunikationssystem, s.k.av
konferenssystem, underlättas kontakterna inom Söderstrukturen och med dess
omvärld. Konferenssystem bör dels kunna användas konventionell elek-som
tronisk dels för organisera kommunikation efterpost, att ämne änsnarare
efter personkonstellation. Genom konferenssystem möjlighet kom-att attger
municera med tidigare inte kända för avsändaren ökar möj-ärpersoner som
lighetema till och berikande dialoger.spontana

För konferenssystem skall fungera effektivt krävs inte bara datorer,att ett
och överföringsmedia. Det krävs också administrationprogramvara en av

konferensema sådana med syfte bidra till tillgänglighet och kvalitetattsom
i inforrnationsutbytet.

Det också viktigt kontaktenär med de nationella och internationellaatt
datanäten så okomplicerad och lättillgänglig Bådegörs möjligt. anställ-som
da och studenter bör ha möjlighet från platser utanför Söderstrukturensatt
huvudorter eller lokala studiecentra utnyttja de datoriserade kommunika-
tionssystemen.

Databaser

Allt information blir tillgänglig i databaser olika står tillsättmer som
buds för allmänheten. Att söka i dessa kräver viss expertis och kanännu en

förenat med betydande kostnader. Det viktigt lärare och studenterär attvara
har goda möjligheter söka information i nationella och internationellaatt
databaser.

Strävan bör inom Söderstrukturen stödja användningen dessaattvara av
databaser. Det gäller lärare och studenter tekniska förutsättningar,att ge
kompetens och utbildning ekonomiska förutsättningar verkligensamt att ut-
nyttja de möjligheter som ges.

Uthålllig kompetensuppbyggnad

Utvecklingen inom informationsteknologiområdet så snabb planernaär att
för underhålletoch organisationen satsningar informationsteknologiav av
särskilt måste beakta detta. råderDet ständig konflikt åmellan sidanen ena

kompetens åoch den andra förnyelse och utveckling.egen
Till del gäller det köpa tjänster anställa personal,änstor att attsnarare

det också effektivtnonnalt haär anställd kärnaattmen en av personer som



Kapitel 5 69SOU 1994:127

organisationens speciellahar kunskapkan följa utvecklingen och som om
infonnationsteknologin.förutsättningar för användning av

sånätverk utnyttjasföreslår organisationen iKommittén sätt attettatt
får för implemen-olika tidpunkteruniversitetscenter vidoch ansvaretvart ett

några års intervall,troligen medDå det blir aktuellt,teknologi.tering av ny
få för den modernastealltså universitetscentrenkommer ansvaretett av

så det ända-bibehåller, längetvå andra huvudortema ärteknologin. De som
satsningar.underhåll drift tidigareför ochmålsenligt, sitt avansvar

tillämpningarteknologigenerationer ellerfinns stöd för äldreDärigenom
imple-samtidigt denlång övergångsperiodtillgängligt under som nyaen

utgångspunkt i andramedintressenmenteringen kan obundengöras av
tillämpningar.lösningar ochtekniska

Finansiering

informationsteknologinlångt användningenframme iAtt ligga storagerav
områden. medförDetlångt inom andraockså frammeliggamöjligheter att

dessa kunnaTill del börsynliga kostnader.också förhållandevis höga stor
framståintemånga fall kommer dettailöpande intäkternadetäckas menav

många projektbör det finnasstrukturendenrimligt. Inom somnyasom
där-informationsteknologi ochmoderninnovativ användninginnebär somav

kunskaps- och kompe-Stiftelsen förfinansierasför kommakan att genom
få södraockså möjligheternabörfortsatta arbetettensutveckling. I det att

EG-komrnissio-digital vids.k. siteStorstockholmdelen upptagen som enav
undersökas.nen

användningockså till satsningarstödför sin delKommittén finner att
Östersjöstiftelsensingå ikunnainformationsteknologi börmodern merav

infrastruk-akademiskadenuppbyggnad och förnyelselångsiktiga stöd till av
turen.
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5.2 Grundutbildning i den universitetsstrukturennya -
omfattning och inriktning

Kommitténs förslag: Grundutbildningen i den universitetsstrukturennya
byggs etappvis. Uppbyggnaden bör ske så verksamheten kva-attupp ur
litetssynpunkt får tillfredsställande omfattning och bredd.en

förstaI omfattande budgetåren 199596 och 1997-1999etapp bören
Söderstrukturen tilldelas så det sammanlagda antalet helårs-attresurser
studenter vid slutet perioden uppgår till 4 500 900 börav varav avse

Äppletlokala studiecentra. Uppbyggnaden bör i Spiran och därstarta
högre utbildning redan etablerats och i slutet perioden i Kronan.av

Planeringsperspektivet för andra bör budgetårenetappen vara
2000-2002.

föreslåsResurserna fördelade så Söderstrukturen vid slutetatt av
1 tillförts för verksamheten ietapp resurser

ÄppletCampus Spiran och Campus motsvarande sammanlagt
helårsstudenter.3 500 Till detta kommer befintliga helårsstu-425

denter Stockholms universitet.
Campus Kronan helårsstudenter.motsvarande 000l

Ersättning bör utgå enligt det resurstilldelningssystem gäller försom
statliga universitet och högskolor fr.o.m. budgetåret 199495.

För budgetåret månader199596 18 bör beräknas ramanslagett om
totalt 53 891 budgetåret000 kr. För 1999 bör ramslagett om
180 875 000 kr beräknas.

I den andra bör motsvarande ytterligare l 900 hel-etappen resurser
årsstudenter anslås för Söderstrukturens verksamhet i Campus Spiran

Äppletoch och för ytterligare helårsstudenter2 000 för verk-resurser
samheten i Campus Kronan. Detta innebär för sammanlagtresurser

Äpplethelårsstudenter5 400 i Campus Spiran och exkl. befintliga 425
3 000 i Campus Kronan vid slutet den andra I läng-etappen. ettresp. av

perspektiv bör ökas med ytterligare 30%.re resurserna
Grundutbildning i den universitetsstrukturen bör finansieras inomnya

för beslutad expansion de medel anvisats församtramen genom som
uppbyggnad eftergymnasial utbildning fram till sekelskiftet ochav ge-

avtal med Stockholms läns landsting utbildning vård-inom ochnom om
omsorgsområdet.

Vid sidan utbildningar leder till bör utbildningav som examen ges
syftar till kontinuerlig kompetensutveckling.som
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5.2.1 Bakgrund

Den sammanlagda omfattningen verksamheten vid de statliga lärosätenaav
i Stockholms län Stockholms universitet SU, Karolinska institutet KI,-
Kungl. Tekniska Högskolan KTH, Danshögskolan, Dramatiska institutet,

Stockholm, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan,Idrottshögskolan i Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm, Lärarhögskolan i Stockholm LHS, Opera-

Teaterhögskolan i Stockholm motsvaradehögskolan i Stockholm och -
helårsstudenter.budgetåret drygt 000199394 37

utförligt beskrivits i kapitelVerksamheterna har mer
alla belägna i Stockholms stad eller Solna.Lärosätena är

helårs-förlagt motsvarande cirka 425Stockholms universitet har resurser
Huddinge kommun ochtill Södertörn 275 till Novum istudieplatser varav

60 lDFzs verksamhet.150 till Haninge kommun varav avser
för grundutbildning motsvarandeKarolinska institutet har förlagt resurser

främst tand-helårsstudieplatser till Södertörn. Resursemacirka 1 100 avser
sjukgymnastutbildning.läkar- läkarutbildningoch samt

framhållits i före-förslag till resursfördelning syftar,Kommitténs som
gående akademiska miljöer i de delregionemaavsnitt, till skapa tätaatt tre

NovumHuddinge, HaningeStockholmsregionen nämligen ii södra delen av
i alternativHammarbyhamnen SH Stockholms kommun Kvarn-och Södra

kommun. Ett inslag i den universitetsstrukturenholmen K i Nacka nya
ÖsteuropaÖstersjöperspektivet.kommitténs förslag I N0-skall enligt vara

vårdkvarstår förstärks därutöver inriktningen och Denoch mot omsorg.vum
påtagligt internationell prägel. detta skallstrukturen skall ha Utövernya en

främjas. och kaninteraktion Mellan SHK Novummellan t.ex.orterna
sjukvårdsekonomiområdet vård- utvecklas. Haninge och SHK kanoch

förenar ekonomi, kultur och teknik. Mellanutveckla verksamheter som
vården beröringspunkter.och finna Sam-Haninge och Novum kan tekniken

för samarbete.mankopplingen i sig skapar förutsättningar

delregionemaoch omfattning i de5.2.2 Utbildningens inriktning tre

SöderstrukturenUtgångspunkten för kommitténs förslag rättär attatt ges
högskoleförordningen 1993:100följande examina enligtutfärda

följande yrkesexaminahögskoleexamenmagister-, kandidat- och samt
och socialsjuksköterske-, socionom-arbetsterapeut-, barnmorske-, omsorgs-

tandhygienistexamen.och
påi dess helhet. Kravställas SöderstrukturenExamenskrav bör ett

bör inte ställasomfattar minst 120visst examinaantal avlagda poängsom
under den första etappen.
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Förslaget bygger tidigare framhållits profileringar i respektivesom
anknyter till redan etablerad verksamhet. Alla skallcampus som campus

kunna erbjuda utbildning stöd till kontinuerlig kompetensutvecklingsom en
inom profilområde.sitt

Förslaget bygger etappvis uppbyggnad. För den första etappen om-
fattande budgetåret 199596 inklusive andra halvåret 1996 budgetårensamt
1997-1999 föreslås för sammanlagt helårsstudenter4 500 vid slutetresurser

perioden.av
Enligt kommittén bör finnas inkludera Södertäljeområdet iutrymme att

den försöksverksamhet rörande kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning
omtalats i kapitlen 3 och detI sammanhanget bör också möj-prövassom

lighetema utveckla den yrkestekniska högskoleutbildningen. Medel föratt
helårsstudenter2 000 bör för ändamål.dettareserveras

I det följande förslag till planeringsförutsättningar för respektiveanges
vilket utbildningsuppdrag till Söderstrukturen bör följasamtcampus som av

dessa.

Äpplet,Campus Spiran, Huddinge kommun Campusoch Haninge
kommun

I Campus Spiran bör i första hand bedrivas utbildningar leder till yrkes-som
vård-examina inom och omsorgsområdet kompletterande utbild-ävenmen

Ämnenaningar leder till generella examina intresse för näringslivet.som av
kan biologi, kemi, ekonomi och psykologi.vara

Detta innebär utbildningsuppdrag bör till Söderstrukturen för verk-att ges
samhet i Campus Spiran inom utbildningsområdena humaniorasamhällsve-
tenskap och naturvetenskapvård.

Söderstrukturens verksamhet i Campus Spiran bör planeras med förut-
sättningen bedriva distansutbildning vid lokala studiecentra. Vidare medatt
förutsättningen bedriva utbildning i kommunal ekonomi.att

ÄppletVerksamheten i Campus bör profilerad utbildningar inommotvara
områden med anknytning till näringslivet i Haninge till den högresamt ut-
bildning redan bedrivs där. De utbildningar blir aktuella för Söder-som som
strukturens dåverksamhet blir i första hand ekonomi, datasystemvetenskap

språkoch föreslårtyska. Kommittén IDF överförs till Söderstruktu-t.ex. att
från Stockholms universitet.ren

Detta innebär det utbildningsuppdrag bör till Söderstrukturensatt som ges
Äppletverksamhet i Campus bör omfatta utbildningsområdena humaniora

samhällsvetenskap.



Kapitel 5 731994:127SOU

Äpplet utifrånbör planeras förut-Söderstrukturens verksamhet i Campus
ibedriva distansutbildning vid lokala studiecentrasättningen samt att ettatt

IT-verksamhet skall ligga iför Söderstrukturensinledningsskede ansvaret
Äpplet.

verksamheter inomplaneringsförutsättning för SöderstrukturensSom
Äpplet bör gälla devid Spiran och Campusgrundutbildningen Campus att

helårsstudenter Hälsohögskolans 2 500cirka 3 500skall omfatta totalt samt
utgångs-första Envid slutet denvid Campus Spiranstudenter etappen.av
sin verk-planerats och ökarfullföljer den utbyggnadKTHpunkt är att som

helårsstudenter.Haninge med 300samhet i ca
helårsprestationerhelårsstudenter ochersättningen försammanlagdaDen

månader till 53 891 000 kronor.budgetåret bör beräknasför 199596 18
455 000sammanlagda ersättningen 147bör denVid slutet 1etapp varaav

kronor.
ochverksamheten i Campus SpiranförutsätterKommitténs förslag att

Äpplet omfatta 8 425sammanlagt kommervid slutet lCampus attetappav
huvudmänföljande fördelninggrundutbildning enligthelårsstudenter i

helårsstudenterAntalHuvudman

SpiranKI Campus
100sjukgymnastutbildning lmed, odont och

ÄppletKTH Campus
600bygg,elingenjörsutb
300utbyggnadplanerad

Säderstrukturen
2 500Campus SpiranHälsohögskolan

ÄppletCampusförslag Spiran ochKommitténs Campus
3 925Stockholms universitetsinkl.

nuvarande verksamhet
8 425Totalt

4 I4-IZ89
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Campus KronanSödra Hammarbyhanmen, Stockholms kommun
alternativt Kvamholmen Nacka kommun

Den verksamhet byggs i Campus Kronan bör inriktad hu-som upp motvara
manistiska språkämnen polska, estniska, tjeckiska, ryska,t.ex. som unger-
ska, Slovakiska, samhällsvetenskapliga ekonomi, kulturgeografi och juri-som
dik kulturvetenskapliga musikvetenskap. Vidaresamt t.ex. naturveten-som
skapliga matematik och ekologi.som

Lärarhögskolans och de konstnärliga högskolornas lokalisering till områ-
det innebär ytterligare inom filosofisk fakultetämnen konstnärligaatt samt

kommer kunnaämnen erbjudas i Campus Kronan och därmed förstärkaatt
nämnda profil.

Detta innebär utbildningsuppdrag bör inom utbildningsområdenaatt ges
humaniorasamhällsvetenskapjuridik och naturvetenskap icke laborativa äm-
nenmatematik.

Som planeringsförutsättning för Söderstrukturens verksamhet inom grund-
utbildningen i Campus Kronan bör gälla den totalt skall omfatta 1 000att
helårsstudenter budgetåret 1999.

Den sammanlagda ersättningen för helärsprestationer helårsstudenteroch
bör budgetåretför 1999 beräknas till 33 420 000 kronor.

Söderstrukturens verksamhet i Campus Kronan bör planeras med förut-
sättningen bedriva distansutbildning inom de lokala studiecentraatt fö-som
reslagits kunna erbjuda behörighetsgivande förutbildning basår.samt att

Kommitténs förslag förutsätter verksamheten i Campus Kronan vidatt
slutet budgetåretl 1999 sammanlagt kommer omfatta 600etapp 7attav - -
studenter med fördelning på huvudmän enligt följande

Huvudman helårsstudenterAntal

Lärarhögskolan Stockholmi 5 000ca
Konstnärliga högskolor: 6001ca

Danshögskolan-
Dramatiska institutet-
Konstfack-
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm-
Operahögskolan i Stockholm-
Teaterhögskolan i Stockholm-

Söderstrukturen
Kommitténs förslag l 000

Totalt 7 600ca
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grundutbildningenfinansiering5.2.3 Kostnader och av

strukturårs fattar beslut199495 riksmöteförutsättningUnder att om en ny
planeringsförutsätt-Stockholmsområdet följandebörutbildning iför högre

Söderstrukturen:förningar kunna gälla

halvåret 1996Budgetåren199596 och andra1Etapp samt
vissa verksamheterOrganisationplaneringstaitbudgetåren 1997-1999 av

uppbyggnadBudgetåren fortsatt2000-2002Etapp 2
årskull skallhälften varjeperspektiv börlängre strävanI attett avvara

Vidare böreftergymnasial utbildning.från längreexamineraskunna enen
kompetensutveckling. Om dettaerhålla kontinuerligbetydande andel kunna

drygtår ha ökat medhelårsstudenter 2010uppnås antaletkunna börskall
slutetjämfört med30% etappav

År 2010Etapp 21Etapp

11 0008 4004 500Omfattning
etapphelårsstudenter i slutetantal av resp.

Äpplet 7 0005 4003 500ochSpiranivarav
000000 431 000i Kronanvarav

medHärtill kommer annan
omfattningnuvarandehuvudman

Äpplet 925925 44i Spiran och
6 6006 600i Kronan

721875 302180tkrErsättning
etappi slutet resp.av

Äpplet.1 i Spiran ochverksamhetuniversitetsExkl. Stockholms

Finansiering

förersättningsbeloppochgällande principerske enligtErsättning förutsätts
högskolor. Dennaochför universitethelårsprestationerhelårsstudenter och

finansie-lokaleradministration ochför utbildning,ersättning samtinkluderar
anläggningstillgångar.ring av

möjligfinansieringsmöjligheter. EnalternativaKommittén har övervägt
kommittén tidigaretill den obalansmed hänsynfinansiering somvore -

frånomfördelningföreslåi landetpåtalat föreligger att resurseraven-
i ställetvill dockKommitténi landet.högskolorochövriga universitet
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föreslå den riksdagen redan beslutade expansionen i huvudsakatt av utnytt-
jas för uppbyggnaden den universitetsstrukturen fram budgetårettillav nya
1997. Den fortsatta expansionen föreslås finansieras ianspråktagandegenom

medel för de helårsstudenter20 000 riksdagen anvisat för eftergym-av som
nasial utbildning fram till sekelskiftet med anledning proposition Ut-av
bildning och forskning Kvalitet och konkurrenskraft.

Finansieringen uppbyggnaden den akademiska infrastrukturen förut-av av
ske bl.a. medel frånsätts den stiftelse Stiftelsen för forskning inomgenom -

Östersjöregionen Östeuropaområden med anknytning till och inrättatssom-
för forskning forskarutbildningoch i södra Storstockholm.

Lokala studiecentra kostnader och finansiering-

Vid lokala studiecentra i Södertälje, BotkyrkaFittja exkl. Tullinge Nynäs-
hamn och Tyresö i södra länsdelen och NorrtäljeNoritälje, Sigtuna, Vallen-

Upplands-Väsby och JärfällaJakobsberg i den skall kunna erbju-tuna, norra
das

stöd till distansutbildning-
kontinuerlig kompetensutveckling för näringslivets behov.-

Verksamheten skall organiseras Söderstmkturen.genom
Kostnaderna bör finansieras inom för de medel Söderstruktu-ramen som
tilldelas för sitt utbildningsuppdrag. Kommittén förordar Söderstruktu-attren
bl.a. ansöker medel för vissa uppbyggnadskostnader hos den särskil-ren om

da stiftelse Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling in-som- -
bl.a. till stöd för ökad användningrättats informationsteknologi. I övrigtav

bör samfinansiering påräknaskunna från övriga utbildningsanordanare som
intresserade samutnyttjandeär lokaler, administration Det kan gäl-etc.av av
anordnare arbetsmarknadsutbiIdning, kommunal vuxenutbildning ellerav

företagsutbildning.
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universitetsstruktureniForskning den5.3 nya

organise-börforskarutbildningenochForskningenKommitténs förslag:
Östersjöom-delsoch inriktasmångdisciplinär fakultetinom motras en

Östeuropa, livsvetenskaper.delsrådet och mot
väl forskarna kanhurblir beroendeforskningenOmfattningen avav

frånmedelbasfinansieringEnmedel. utgörstill sig s.k.dra externa av
Östersjöstiftelsen forskningvårdforskning ochföroch Stiftelsens.k.den

allergier.om

ingår förslageniorganisationinriktning ochforskningensrörandeFörslag
igång så dekommabör kunnaForskningsverksamheten snarti avsnitt 5.1.

personal rekryterats.ochfastställtsorganisatoriska formerna
särskildadefinansierasförutsättsforskarutbildningForskning och av

Ös-tillanknytningområden medinomför forskningbildatsstiftelser som
ÖstersjöstiftelsenÖsteuropa ochvårdforskningförochtersjöregionen samt

Östersjöstiftelsens vidforskningstödjasyfteallergier. ärforskning attom
Östeuropa.Östersjöregionen Stiftel-ochinriktadSöderstrukturen ärsom

försärskiltallergier harforskningvårdforskning ochför ett ansvaromsen
kompetensutveck-förområdeHälsohögskolansforskningsinsatser inom samt

vårdområdet vissabör1993:94:177 71. Förjfrdärling lärarna s.prop.av
medi sambandställt i utsiktläns landstingStockholmsde enresurserav

förstärkaockså kunnai Huddingeutbildningenhögreförstärkning denav
medsambanditillförasbör kunnaYtterligareforskningen. statenavresurser

vidbör forskningenHälsohögskolan. DärutöverÖvertagandestatligtett av
forskningsråd,frånfå sedvanlig konkurrensiSöderstrukturen kunna resurser

finansiärer.och olika privatastatliga sektorsorgan
Östersjöstiftelsen 30forskningenstöd tilllämnakunnabedöms ca

vårdforskningen bör tillsammansdirekt tillårligen. Bidragenmiljoner kronor
Hälsohögskolantillanslutningforskningsverksamhet ipågåendemed redan

medvidare kunna räknabörManlika mycket.uppgå till ikunna settstort
minstfinansiering tilltill sigdrakonkurrens kanforskarna i sam-att annan
relativt kortalltså iskulleforskningsverksamhetentotala ettbelopp. Denma

kronor.miljoner120beräknaskunnatidsperspektiv omsätta
starktpräglasskalluniversitetsstruktureni ettVerksamheten den avnya

alla lärareskallutbildning. Strävanochforskning attsamband mellan vara
antagandetnivåer. Omallaundervisningoch attbåde forskningdeltar i

kommerSöderstrukturen omsättavidforskarutbildningen attforskningen och
omfattadessakommerkorrektkronor attungefär 120 miljoner ärper
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ungefär 70 personår forskare och lika många forskarstudentersom samt
kringkostnader för dessa.

I grundutbildningen kommer vid sekelskiftet uppskattningsvis behövasatt
350 heltidslärare. Man bör räkna med alla lärare måsteca minstatt ägna 10

sin arbetstid verksamhet iprocent sig eller kanär medverka tillav som
kompetensuppehållande forskningsverksamhet.en

Det skulle då innebära vid den tidpunkten 420 lärare, 350att lärare i
grundutbildningen och forskare,70 får för undervisningansvaret mot-m.m.
svarande 315 personår och personår105 för forskning. Därtill kommer det
bidrag till forskningen lämnas de cirka 70 forskarstudentema.som av

Möjligheterna bygga kvalificerad kår forskarutbildadeatt lärareupp en av
kan dock visa sig begränsande för hur snabbt så forskningsorganisa-storen
tion kan komma till.
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utredningsarbete6 Fortsatt

konstnärli-för delokalerplaneringmedKommitténs Arbetetförslag: av
medsamverkan Lärar-långt möjligt isåbör fortsättas,högskolornaga

Stockholm.högskolan i
självstän-organiserasskalluniversitetsstrukturenOm den ensomnya

organisations-fungerafå uppdragikommitténhögskola bördig att som
199596. Kom-läsåretverksamheten fr.o.m.förkommitté och ansvara
samordningförfå i uppdraghärtilli anslutningmittén bör att avsvara

utbildningsanordnareolikaoch mellande olikalT-frågor mellan campus
varjeinom campus.

organisationskommitté bör denskall fungera ut-kommitténOm som
vetenskapssarnhället.ledamötermed ytterligareökas ur

Campus Kronanplanering6.1 Fortsatt av

redovisatbilaga 3till regeringensärskild skrivelseiKommittén har en
iLärarhögskolanomfattaruppbyggnadenförslag till ett somcampusav

deninomutbildningvisshögskolorkonstnärligavissaStockholm, samt nya
alltFramförmåste fortsättas.planeringsarbeteDettauniversitetsstrukturen.

lokalsituation lösashögskolorsnågra konstnärligaochmåste Lärarhögskolans
dröjsmål.utan

försitt intresseuttrycktutbildningsanordnare attenskildavissaVidare har
överläggningar förmed dessabör attKronan.Campusbli del tas uppen av

planeringenochin iskall kunna förasdeför hurfinna formerkunna campus
för detta.

Organisation6.2

Stockholmsfrånutgick199394:177propositionen attförslag iRegeringens
universitetsstrukturen.denförskulle hastyrelseuniversitets ansvaret nya

samrådetiifrågasatts, bl.a.organisationhar dennaarbetekommitténsUnder
utredasorganisationsfrågan behöverhändelseFör denLänsstyrelsen.med att

utred-sådangenomförauppgiftkommitténsdetytterligare bör att envara
ning.

fåså fallkommittén ibörgenomförandet attförsenainteFör ansvaratt
gällaskallutbildningsuppdragdetförbeställarorganisationfungera somsom
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för 199596. Kommittén bör därvid också få i uppdrag föra de lokalaatt
förhandlingar och sluta de lokala avtal kan bli aktuella vid eventuellsom en
överföring Hälsohögskolan i Stockholm från Stockholmsav läns landsting
till statlig högskola.en

Kommittén har också föreslagit lokala studiecentra inrättasatt i flera
kommuner. Det bör del organisationsarbetet för verksamhetenses som en av
inom det utbildningsuppdraget också förhandlingarattnya ta med deupp
möjliga värdkommunema hur dessa skall organiseras, lokaliserascentraom
och utrustas.

I de lokala studiecentra utbildningär syftar till kontinuerligsom en
kompetensutveckling viktig del. Kommittén bör i anslutning till deten
organisationsarbete beskrivits också hur kurserpröva syftarsom ovan som
till kontinuerlig kompetensutveckling bäst skall kunna utformas inom univer-
sitetsstrukturen.

För kunna fullgöra dessaatt uppgifter bör kommittén, heltom en ny
fristående universitetsstruktur skall organiseras också få ytterligare ledamöter
hämtade vetenskapssamhället.ur

6.3 Användning modern informationsteknologiav

Kommittén har föreslagit den universitetsstrukturenatt särskilt skallnya vara
inriktad användning modern informationsteknologi.mot Förberedelser förav
detta kräver kontakt dels med teknikutvecklingen inom området, dels med
användningen inom högre utbildning och forskning och andra närliggande
områden. Kommittén fåbör för förett södra Stockholmsregionensattansvar
del följa utvecklingen.

Kommittén bör vidare få till uppgift i uppbyggnadsskedetatt samordna
användningen modern informationsteknologi mellan de olikaav ochcampus
lokala studiecentra mångamedsamt huvudmän. Som led icampus ett
detta arbete bör det ankomma på kommittén plan förgöra användningatt en

modern informationsteknologi inom högre utbildningav och forskning i
södra Storstockholm och vid de lokala studiecentra.
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Övrigt6.4

frågorUtöver de kan förutses kräva ytterligare utrednings- ellersom nu
planeringsarbete anledning för-kan remissbehandlingen komma tillatt ge
djupade studier i olika avseenden.
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:34

En struktur för högre utbildning i Stockholmny

Dir. 1994:34

Beslut vid regeringssammanträde den 28 april 1994.

Sammanfattning uppdragetav

kommittéEn skall utreda och komma med förslag till verksamhetnärmare
skall kunna bedrivas inom universitetsstruktur i Stockholmsområ-som en ny

det förslag till hur denna bör organiseras och lokaliseras. Hänsyn skallsamt
därvid till möjligheterna samlokalisera bl.a. de konstnärliga utbild-tas att
ningarna i Stockholm med denna.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen Utbildning forskningoch Kvalitet och kon-
kurrenskraft prop. l993l94zl77 föreslagit den fortsatta utbyggnadenatt av
högre Stockholmsområdetutbildning i skall ske inom förramen en ny
universitetsstruktur. Den universitetsstrukturen föreslås omfatta södranya
Storstockholmsområdet fåoch inriktning främjar förstärkningen som en av

Östersjöregionende kulturella och ekonomiska banden mellan Sverige och
i övrigt. Förbättrade förutsättningar för vård-utbildning och forskning inom
området framhålls angelägna.som

föreslås från återstodenMedel Fond 92-94 till stiftelseavsättas av en vars
avkastning skall gå till forskning och forskarutbildning i den universi-nya

Enligt förslaget ocksåtetsstrukturen. skall stiftelsens medel under ett upp-
byggnadsskede kunna användas för bl.a. täcka kostnader för akademiskatt

föreslåsinfrastruktur. Vidare fond skall medel tillavsättasatt ur samma en
stiftelse avkastning bl.a. skall användas till forskning och forskarutbild-vars

vårdområdet.ning inom
Förslagen lämnas bl.a. bakgrund Stockholms universitet harmot attav

anmält universitetet inte kan klara ytterligare nämnvärd ökning utbild-att av
ningens omfattning i nuvarande lokaler. På chefen för Utbild-uppdrag av
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ningsdepartementet har förstudie genomförts rörande möjligheterna atten
samlokalisera viss högre utbildning i Stockholm Campus mångfald.för-

föreslåsI förstudien sammanfattningsvis att
för högre utbildning forskningoch etableras i Stockholmett nytt campus

och administreras universitet eller beställarorganisationett nyttav av en
antingen helt fristående eller del Stockholms universitetärsom en av

den också fårorganisationen för högskoleutbildningansvaretnya
Södertörn

fården organisationen för verksamhet till sin omfatt-nya ansvar en som
ning helårsstudenterminst 8 000 fördelat mellan ochmotsvarar campus
Södertörn
utbildning skall erbjudas inom utbildningsområden,alla dock med undan-

för civilingenjörs-, läkar- och tandläkarutbildningtag
forskningsverksamhet med ämnesmässig bredd och inriktning kanen som

Östersjöområdetstärka Stockholms ställning i påskall bedrivas det nya
campus
det lokaliseras till Stockholms innerstad eller till södra Stock-nya campus
holmsområdet, eventuellt till Kvarnholmen
befintlig iverksamhet Novum, Haninge och FittjaSödertälje förstärks
inom nätverk tillsammans med detett nya campus.
Vidare har Stockholms läns landsting beslutat flytta Hälsohögskolanatt

till GenomNovum. samla högskolans verksamhet, för närvarande äratt som
utspridd i Stockholm, till Novum underlättas enligt landstinget anknytningen

forskning,till utbildning och klinisk verksamhet vid Huddinge sjukhus, till
forskningsstiftelsema påi Novum till övrig högskoleverksamhet Söder-samt

förstärker HälsohögskolansDetta akademiska karaktär. Landstingettörn.
föreslår viss ytterligare utbildning och forskning vid Stockholms universi-att

förläggs till för ytterligareNovum förstärka den akademiska miljön.tet att
Grundutbildningen skall sikte de forsknings-behov det ochta ut-som
vecklingsintensiva näringslivet och forskningsverksarnheten kan haväntas
framöver och tillgodosesinte kan befintlig högskoleutbildning.som genom
Flera ämnesområden framhålls angelägna, bl.a. med biologiskämnensom
inriktning med inriktning kommunal ekonomi och adminis-ämnensamt
tration infonnatik föreslårdata, och systemvetenskap. Landstingetsamt att

och landstinget bildar stiftelse Universitetscenter vidstaten gemensamt en
Novum med uppgift genomföra projektet och fungera stöd-att att som en
och paraplyorganisation för utbildning forskningall akademisk och vid
Novum.

framfört önskemålHaninge kommun har förstärkning de högskole-om av
utbildningar i dag bedrivs inom kommunen.som
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Vidare har Länsstyrelsen i Gotlands län projekt omfat-presenterat ett som
Öster-kultur- och utbildningssatsningar med inriktning på länderna kringtar

sjön.
En särskild arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet med representan-
för berörda konstnärliga högskolor i Stockholm har bl.a. undersökt olikater

lokaliseringsaltemativ för samlokalisering.
detta har vissaUtöver ytterligare skrivelser kommit in till Utbildningsde-

partementet.
Regeringen begär i propositionen riksdagens bemyndigande vidtaatt

förberedelseåtgärdernödvändiga för etablera universitetsstruktur iatt en ny
Stockholmsområdet. Regeringen begär vidare riksdagen skall godkännaatt

särskild beslutsordning fåskall tillämpas för samordning vissaatt en av
lokalförsörjningsfrågor i Stockholmsområdet. Vidare begärs bemyndiganden

inrätta stiftelser.nämndaatt

Uppdraget

Kommitténs huvuduppgifter bör utarbeta ytterligare planerings- ochattvara
beslutsunderlag för förbereda etableringen den strukturen föratt av nya
högre utbildning frågorsamlat utreda vissa andra rörande lokalför-samt att
sörjningen för högre utbildning i Stockholm.

utgångspunkt förEn kommitténs arbete bör vad regeringen i proposi-vara
framhållittionen det inte behöver finnas någon konflikt mellan deatt treom

lokaliseringsorter i södra Storstockholm först och främst har aktualise-som
En den huvudsakliga inriktningen bör humaniora,ärrats. attannan vara

vårdkultur, ekonomi, och teknik och ickelaborativasamt naturveten-omsorg
skapliga ämnen.

Kommittén bör, inom för de i propositionen,ramen resurser som anges
analysera kostnaderna för precisera och komma med förslagnärmaresamt
vad gäller

verksamhetens inriktning och omfattning
lokalbehov inklusive inredning och utrustning
lokaliseringar och i det sammanhanget klarlägga förutsättningar för att
tillgodose dessa med goda kommunikationer och tillgodo-sättett som

på långsiktigt hushållningkraven god miljö och god medser en en resur-
serna

uppnåförbättringar i infrastrukturen för goda betingelser för verksam-att
heten
strukturens organisation
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förutsättningar för konstnärlig utbildning och lärarutbildningatt ge en
samlad lokalisering inom strukturen.den nya
Regeringen har i propositionen berört fakultetsstrukturens betydelse för

möjligheter för forskningensuniversitetens och högskolornas att ta ansvar
förnyelse. Kommittén bör den bakgrunden hurkvalitet och övervägamot en

inrättas vid dentvärvetenskaplig forskningsorganisation skulle kunna nya
universitetsstrukturen.

Östersjö-profilverksamheten särskild ochMöjligheterna motatt enge
Östeuropafrågor ocksåDärvid bör analyseras detbör undersökas. nämnare

angående Länsstyrelsen iprojekt kultur- och utbildningssatsningar som
Gotlands län presenterat.

förslag särskilt uppmärksamma möjligheternaKommittén bör vidare i sina
informationsteknologi.använda modernatt

under förutsättningmed den stiftelseKommittén skall samverka avsom,
den akademiskagodkännande, skall inrättas för uppbyggnadriksdagens av

forskning forskarutbildning inom den struktu-infrastrukturen och för och nya
ren.

till inriktning verksamheten och organi-Kommittén skall lämna förslag av
budgetåret 199596.skall gälla fr.o.m.sationen denna somav

högskolornabl.a. de konstnärligaKommittén skall vidare samverka med
samlokaliseringlokalförsörjning. Om medi vad gäller derasStockholm en

stånd kommittén komma medskulle komma till skallden strukturennya
skall organiseras.utnyttjandetförslag till hur av gemensamma resurser

lokalförsörjningsfrågor för vilkaföreträda de högskolorKommittén skall i
tilldelen verksamhetendet kan aktuellt flytta störreatt gemensamavvara

fram under-för berörda högskolors räkninglokalisering. Därmed taattavses
föreslåoch erforderli-för föra förhandlingarlag och förutsättningar samt om

avtal.ga
sitt arbete hänsyn tillKommittén skall i ta

frågai huvudmanna-kan kommade ställningstaganden görasatt omsom
till KarolinskaStockholm relationenför Hälsohögskolan iskapet samt

institutets verksamhet i Novum
högskolans utbild-för Kungl. Tekniskaexamensrättatt ansvaret m.m. --

åvila denna högskolafortsättningen skalli Haninge iningar även
nuvarande verksamhet SödertörnuniversitetsStockholms

önskemål i utbildnings- ochsamarbeteutbildningsanordnaresenskilda om
lokalfrågor.

samrådalokaliseringsfrågoma med Läns-medKommittén skall i arbetet
Stockholmsstyrelsen i län.

förutsättning riksdagensskall bedrivas underKommitténs arbete av
forskning Kvalitet och kon-propositionen Utbildning ochgodkännande av
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kurrenskraft prop. 199394: Tills dess177. riksdagen fattat de beslutatt som
behövs skall kommittén arbeta med planerings- och förberedelsearbete.

Kommittén skall, i enlighet med de myndighetsspecifika direktiven, lämna
de förslag utbildningsuppdrag kräver regeringens ställningsta-om m.m. som

inför det kommande budgetåretganden den 10 september 1994.senast
Övriga delrapporterförslag och skall lämnas löpande. Kommitténs slutrap-

skall lämnas till regeringen i februari 1996.port senast

kommitténsRamar för arbete

åttondeför skall belasta huvudtitelnsKostnaderna kommittén anslag A
Utredningar m.m.

Kommittén skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
åtagandensärskilda utredare offentliga dir. 1994:23, be-prövaattom om

i utredningsverksamheten dir.aktande EG-aspekter 1988:43, regio-av om
nalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 konsekvenser sina förslagsamt av
från jämställdhetsperspektiv.ett

Utbildningsdepartementet
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överväganden universitetsstrukturensom

organisation

Styrelse och rektor

Utgångspunkten den universitetsstrukturenär skall fungeraatt nya som en
självständig aktör inom högre utbildning och forskning i Stockholmsområdet.
Enligt propositionen Utbildning och forskning Kvalitet och konkurrenskraft
199394:177 58 bör styrelsen för Stockholms fåuniversitet förs. ansvaret

vid sidan universitetets nuvarandeatt verksamhet i Frescati ledaav av en ny
Söderstruktur.

Universitetets rektor också styrelsens ordförandeär HF 2 kap. l §.
Rektor får alltså liksom styrelsen för både det nuvarande Stockholmsansvar
universitet och den tillkommande Söderstrukturen. Rektors ansvarsområde
blir därigenom mycket Operativa beslut vad gäller Söderstrukturen kanstort.
därför behöva fråndelegeras rektor till särskild ansvarig ledare jfr HFen
2 kap. 13 § för hela det nätverk Söderstrukturen föreslås utgöra.som

Arbetsfördelningen mellan rektor och ansvarig leder Söderstruktu-en som
bör kunna utformas så den ansvarige för Söderstrukturen får det fullaattren

operativa för den verksamheten. Den fåransvarige ställningansvaret en som
vicerektor med Söderstrukturen ansvarsområde. Då det i det följandesom

vissa beslut bör fattas rektor förutsätts dessaatt i själva verketanges attav
omfattas rektors delegation till vicerektor, alltså fattar besluten iav som
praktiken.

Grundutbildningen

Stockholms universitet bör enligt förslaget i regeringens fåproposition två
utbildningsuppdrag för grundläggande högskoleutbildning.separata Det ena

verksamheten i det nuvarande Stockholms universitet, med undantagavser
för verksamheten Södertörn. Det andra verksamheten i Söderstruk-avser

Utbildningsuppdragen byggs för sigturen. sättvar upp samma som
utbildningsuppdragen till andra universitetet och högskolor.

Om Söderstrukturens utbildningsuppdrag verkligen skall friståendebli
från Frescatiuniversitetets behöver helt fristående planeringsprocessen
skapas. Utbildningen bör kunna genomföras dels med lärare för-ärsom
ordnade direkt vid Söderstrukturen, dels köp hela kurser frångenom av
andra utbildningsanordnare. Därutöver bör samverkan med Lärarhögskolan
i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan och Karolinska institutet befästas

1443895
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särskilda anvisningar, vilka delar dessa lärosätensutgör utbild-genom av
ningsuppdrag.

Samband mellan utbildning och forskning

En för långsiktigtgrund hög kvalitet sambandet mellan utbildning ochären
forskning. Detta samband har främsta uppgift bevara aktualiteten ochattsom
relevansen innehåll.i utbildningens Detta sker all lärarpersonalattgenom

löpandehar kontakt med forskningen inom sitt och närliggande ämnesom-
råden. Deltagande i forskningen också lärarna den stimulans ärger som
nödvändig livslångför karriär inom högre utbildning skall förenasatt en
med fortsatt personlig kompetensutveckling.en

ocksåAtt forskarna lärare i utbildningen studenterna direktär ger en
kontakt med forskning hög kvalitet, vilket förbättrar förutsättningarna förav
rekryteringen ocksåtill forskarutbildningen. Det har direkt värde förett
forskningen och resultaten i pedagogisktatt presenteras ettprocesserna

sammanhang och aktuella forskningsresultat studenternaanpassat att genom
förs i samhället.ut

Forskningen

Även forskning och forskarutbildning bör organiseras självständigt i för-
hållande Stockholmsområdet.till de övriga lärosätena i Lärare forskareoch
vid Söderstrukturen bör kunna anknutna dels till de disciplinorienteradevara
fakultetema vid dessa, dels till fakultetsorganisation.en egen

Funktionella påkrav organisationen

Söderstrukturen byggs tidigare fattadenämnvärdautanupp arv genom
beslut. Möjligheterna bör till skapa alternativa former föratttas styr-vara

bibehållenning och ledning med akademisk frihet förutsättningarsom ger
förmågaförbättra universitetsstrukturens omvärldens för-att att motsvara

väntningar.
måsteOrganisationen goda förutsättningar för strategiska föränd-attge

ringar verksamhetens inriktning skall kunna genomföras. Den skall i ettav
uppnåsuppbyggnadsskede bidra till vetenskaplig kritisk kanatt en massa

profilområdena.inom vetenskapliga Sambandet mellan utbildning ochde
forskning understrykas. Administrationen skall effektiv och under-skall vara
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stödja forskning och utbildning i de universitetscentra i de lokalatre samt
studiecentra.

Ledningsprinciper

Studenter, lärare, administratörer och tekniker bildar tillsammans universite-
tillförDe och universitetet erfarenheter och synsätttet. var en som- -

framgångsriktillsammans grunden för verksamhet. Söderstrukturenutgör en
skall med basen i kollegialt beslutsfattande organiseras så ledningenett att

fungerakan kraftfullt och verka för goda kontakter mellan strukturen detoch
omgivande samhället.

De universitetscentra starka identiteter. Beslutsfattandettre ges egna
utgångspunktdecentraliseras med i akademisk självreglering. Grundenen

skall decentralisering beslutsbefogenheter till de nivåer ärvara en av som
bäst fatta olika beslut. dennaägnade Inom beslutsordning skall ledningenatt
bibehålla sådana medel den kan fatta och implementera beslut beröratt som
den strategiska inriktningen Söderstrukturens verksamhet.av

Organisatorisk struktur

alltsåSöderstrukturen leds rektors uppdrag vicerektor. akade-Denav en
administrativa basenheten, utgångs-miska och avdelningen, organiseras med

lärarnas forskning.punkt i inriktningen Ansvaret för kvaliteten i denav
åvilarvetenskapliga verksamheten den till strukturen knutna fakulteten.

också för planeringFakulteten den forskningsverksamhetensvarar av som
påkallad. planeringkan För och genomförande utbildningenvara av svarar

i varje universitetscenter utbildningsnämnd. Denna uppdelning plane-en av
rings- genomförandeansvaret för forskningen åoch sidan och all ut-ena
bildning å förutsätts bådeden andra alla lärare hakompenseras att ut-av

arbetsuppgifter.bildning och forskning sinai

Fakulteten

mång-forskningen forskarutbildningen inrättasFör och HL 2 kap. 5 § en
disciplinär indelasfakultet. Denna bör i sektioner med inriktning olikamot
profilområden. Fakultetens huvuduppgift för den vetenska-är att attansvara
pliga upprätthålls. liksom vid de ämnesinriktadekvaliteteten Detta sker,
fakultetema, för doktorsexamina, lärare,rekryteringengenom ansvar av
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fastställande kursplaner andraoch planer för utbildningen samtav gerom
uppföljning utbildning och forskning. Fakulteten inte för grundut-av svarar
bildningen HL 2 kap. 6 §. det ändamålet inrättasFör utbildningsnämnden

Tills vidare bör medlemmarna fakulteten också kunna medlemmarav vara
den fakultet tjänsteförslagsnämnd varit ansvarig vid tillsättningcn.av vars

Utbildningsnäm nder

den grundläggande och förFör planering utbildningen genomförandeav av
både pågrundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning varjesvarar

frånhuvudort utbildningsnämnd. Till skillnad den organisation gällersomen
vid de flesta universitet och högskolor i Sverige skulle föransvaret genom-

åvila institutionsnivån,förandet utbildningen inte här just detav som av
skälet i stället benämnts avdelningar.

utgå frånutbildningsprogram vid Söderstrukturen börDe densom ges
från efterfråganspeciella forskningsprofilen respektive huvudort samt

måsteutbildning. Utbildningsnämnden därför planera utbildningen i nära
samverkan med lärarna. Sammansättningen kursutbudet kommer dels attav

på efterfråganbero vilka initiativ lärarna kunnat dels vilken kommitta, som
fram i kontakter med studenter och arbetsgivare.

Utbildningsnämnden också genomföra utbildningen.har föransvaret att
ligger schemalägga lärare och lokaler och fördela studenterDäri attatt

också för rapporteringenkurser och Nämnden skall studen-grupper. svara av
stöd till studenterna.resultat och för studievägledning ochternas annat

Utbildningsnämnden bör kunna delegera sina uppgifter till särskilda av
sådanAnsvarsområdet nämnd bör omfattarektor inrättade nämnder. för en

utbildningsprogram ämnesmässigt ellereller flera och kurserett tema-som
Ansvarsområdet sådantiskt samband med dessa. för nämnd bör kunnahar en

påbenämnas vissa specialutbildningar benämns hög-sättsamma som nu
organisationenskolor inom universiteten. Likheten med den amerikanska

ocksåScho0ls blir stor.

vdelningarA

akademiska och administrativa basenheten organiseras med grundiDen
inriktningen lärarnas forskning. likhet med den gamla StockholmIav

avdelningar.högskolas organisation bör dessa basenheter kunna benämnas
Avdelningar organiseras för minst 15 lärare har tematisken gemensamsom
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ocheller ämnesmässig inriktning. Normalt bör avdelning inte omfattaen mer
50 lärare.än

fårInom avdelningen lärarna sin organisatoriska hemvist. Avdelningen får
budgetansvar och ställer lärarkrafter till utbildningsnämndemas förfogande
för genomförande utbildningen. Avdelningen disponerar tjänsterum,av
utrustning för forskning och för förbereda undervisningen och andraatt
tekniska administrativaoch stödresurser. förAnsvaret genomföra forsk-att
ningsprojekt ligger i grunden de enskilda månlärarna. I den ettsom
sådant kan organisatorisk hemvist kommer det i Söderstruktu-ansvar ges en

påligga avdelningarna. Som i matrisorganisation dock lärarnaatt ärren en
i sin undervisning och examination underställda utbildningsnämnden.

Administration lokala studiecentraav

Till förstöd distansutbildningen föreslår kommittén i betänkandet lokalaatt
Äppletstudiecentra etableras och universitetscentret i Campus får detatt

innehållsliga för utbildningden syftar till kontinuerligansvaret som en
kompetensutveckling.

De lokala studiecentra bör administreras samlat ledningen för Söder-av
strukturen. Detta administrativa omfattar ombesörja och kost-att taansvar
nadsansvar för avtal med handledare, lokaler, inredning, utrustning och
kommunikationsmöjligheter. Vid valet måstehandledare därvid givetvisav
beaktas vilken inriktning utbildningen vid det lokala studiecentret kan väntas
få.

Gemensam förvaltningsorganisation

Den administrationen bestå kansli främstbör med planerings-ettgemensamma av
och beredningsansvar för rektor, centrala för arkiv- och registrators-resurser

funktioner, ekonomiadministration, personaladministration, studentadmini-
stration service avseende lokaler infrastruktur.och Utbildnings-samt
nämnderna därutöver själva för sin administration för tillstödsamtansvarar
studenterna. Avdelningarna för den administration de behöveransvarar som
komplement till de centrala administrativa funktionerna.

Vid utformningen de administrativa rutinerna bör det naturligt attav vara
använda modern informationsteknologi, till exempel elektronisk dokument-
hantering.
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års1994 Stockholmskommitté

Till Regeringen
Utbildningsdepartementet

Anhållan medgivande teckna hyresavtalattom

Stockholmskommittén 1994:05U har regeringsbeslut den 23 junigenom
åttonde1994 för budgetåretRegleringsbrevet huvudtiteln avseende 199495

bemyndigats beslutsrätten frågori har betydelse för denövertaatt som
långsiktiga lokalförsörjningen för de konstnärliga högskolorna i Stockholm.

gäller följandeBemyndigandet högskolor: Danshögskolan, Dramatiska
institutet, Konstfack, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Operahögskolan
i Stockholm och Teaterhögskolan i Stockholm.

anhållerStockholmskommittén härmed med hänvisning till bifogad-
regeringenspromemoria medgivande hyresavtal med hyrestidattom en om-

fårår tecknas för berörda högskolor.20
Ringholm harLedamoten Bosse lämnat särskild reservation bilagaseen

5.

Stockholm i september 1994

KirsebomBjarne
Ordförande i 1994 års Stockholmskommitté
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Campus universitetsutbildning,Kronan -

Lärarhögskolan och konstnärliga högskolor
samlas

Visionen

förlägga konstnärliga högskolorna i Stockholm, Lärarhögsko-Genom deatt
forskning filosofisk fakultet tilllan i Stockholm och utbildning och inom en

ovanlig och för Sverige uniklokalisering skapas internationelltgemensam en
för förnyelsei förutsättningarmöjlighet till samverkan sin tur en avsom ger

innehållbåde till form.de berörda utbildningarna, och
konkurrenskraftUtbildning och Forskning. Kvalitet ochI propositionen

den fortsatta utbygg-lyfte regeringen fram den betydelse199394: 177 som
fåbör för främja de kulturella ochnaden högre utbildning i Stockholm attav

Östersjöregionen övrigt.mellan Sverige och i Dennaekonomiska banden syn
på för samhället harutbildningens och forskningens möjligheterden högre

ifrånuniversitetshistoria, allt etableringenstark förankring i svensk aven
Åbo och Lunds universitetuniversitetet i Dorpat TartuAkademi, m.m.

så-förmåga internationella brobyggare harUniversitetens fungeraatt som
utifrån det modernabetydelseledes gamla och kan ävenstoranor ges en

förutsättningar.Sveriges
berörs i dennaför antal högskolor i StockholmDet Campus ett somnya

måste i sig själv kraftskrivelse lokalisering och gestaltning som gerges en
Östersjöområdet,åt befästa och stärka Sveriges position iambitionen att en

arbetsvillkoren för denvida fältambition konsekvenser änrör störreettvars
utbildningen och forskningen.högre

Utgångspunkter

års 1994:05Stockholmskommitté Udir. 1994:34 till 1994I uppdraget
kommaprecisera ochingår kostnaderna förbl.a. analysera nämnaresamtatt

konstnärlig utbildning ochförutsättningarna förmed förslag vad gäller att ge
strukturen. Kommitténlokalisering inom denlärarutbildning samlad nyaen

deraskonstnärliga högskolorna vad gällersamverka med bl.a. deskall
aktuellthögskolor för vilka det kanlokalförsörjning och företräda de vara

lokalisering. Där-delen verksamheten tillflytta störreatt gemensamav en
fram underlag och förutsätt-för berörda högskolors räkningmed taattavses

föreslå medgeregeringenningar för föra förhandlingar och att attsamt om
får erforderliga avtal.kommittén teckna
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Bakgrunden till kommittédirektiven framgår regeringens propositionav
Utbildning och Forskning Kvalitet och konkurrenskraft. I denna anförs att

samlad lokalisering konstnärlig utbildning till södra Stockholmsområ-en av
det tillsammans med utbildning inom den universitetsstrukturenannan nya

sådanti framstårsammanhang attraktivt alternativ, skulleett ettsom som
kunna stimulera till utveckling utbildnings- och forskningsinriktning-av nya

I propositionen föreslogs också särskild tillfällig beslutsordningattar. en
skulle införas för möjliggöra samordning lokalförsöijningsfrågomaatt en av

Stockholmsområdet.i
I regleringsbrev har regeringen föreskrivit de konstnärliga högskolornaatt

i samrådaStockholm skall med kommittén före lokalförsörjningsfrå-beslut i
och fårkommittén högskolornas beslutsrätt frågori harövertaattgor som

långsiktigabetydelse för den lokalförsörjningen för dessa.
Lärarhögskolan i Stockholm LHS har uppmärksammat de möjligheter

samlokalisering med de konstnärliga högskolorna och utbildningsom en
inom universitetsstrukturenden kan medföra. Kommittén och Lärarhög-nya
skolan har därför fört samordnade förhandlingar dels med KF Fastigheter AB

rörandeoch Nacka kommun etablering Kvarnholmen, dels Stock-meden
holms kommun m.f1. markägare rörande etablering i Södra Hammarby-en
hamnen.

Lokalbehoven

pågåendeI arbete inom Stockholmskommittén arbetas med antagandet att
den s.k. Söderstrukturen tillsammans med andra Stockholmshögskolor bildar
Campus i Huddinge med Karolinska institutet och Landstingets Hälsohög-
skola enheter och i Haninge med Kungl. Tekniska högskolanstungasom
ingenjörshögskola och viss utbildning inom företagsekonomi detm.m.,

två. hållmindre de övriga LHS f.n. lokaliserat 13 olika iän ärsenare
Stockholmsområdet, Rålambshovmed huvudplacering. Högskolestyrel-som

nåhar länge eftersträvat koncentration, för väsentligastörre attsen en
pedagogiska fördelar. Vidare samlad lokalisering LHS förkrävs atten av

på mkrår.möjliggöra den beslutade besparingen LHSriksdagen 20av
gradMan högsta prioritet lösning möjligastörstager en som ger av

samlokalisering universitetsutbild-med konstnärliga utbildningar och annan
ning. Av de konstnärliga högskolorna har Dramatiska institutet, Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm och Operahögskolan i Stockholm redovisat

önskemål lokalförhållanden.starka ändrade det sig främstFör DI rörom om
på såvälbrist för KMH och Operahögskolan handlar detutrymme, om

kvalitativa kvantitativa brister.som
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De konstnärliga högskolornas rektorskonvent den oktoberhar 1 1993
uttalat sig för samlad lokalisering.en

De lokalbehov bli tillgodosedda projektet Lärarhög-ärsom avses genom
mzskolans i Stockholm LHS med 26 600 och de konstnärligaprogramarea

m2högskolornas utom Konsthögskolan med 54 500 samtprogramarea
planeringsvis för del den universitetsstrukturen i södra Storstock-en av nya

m2holm med 7007 programarea.

Kostnader och finansiering

budgetåret för sinaHögskoloma bestrider fr.o.m. 199495 kostnaderna lo-
högskoleutbildning ochkalhyror reservationsanslagen för grundläggandeur

i förekommande fall anslag för forskning och forskarutbildning. För de
finns förbättra lokal-konstnärliga högskolorna därutöver medel avsedda att

till regeringensstandarden i samband med samlad lokalisering avsattaen
erhåller helårsstu-disposition. Lärarhögskolan, sitt anslag beräknatsom per

helårsprestation,dent har visat sig ha höga hyreskostnaderoch extremt g.a.
övergångslösning sambandsplittrad lokalisering och har därför ien som en

resurstilldelningssystem fått anslag med 20 miljonermed skiftet i extra
tioårsperiod.avvecklas underkronor. Detta kommer att en

64 miljoner kronorkonstnärliga högskolorna disponerar tillsammansDe
beräknas för lokalhyror. De inom utbildningsdepartementet avsattasom

uppgår tillmedlen för samlad lokalisering de konstnärliga högskolornaen av
Lärarhögskolan lokalhyreskostnadema för37,5 miljoner kronor. bedömer att

utgång måsteden efter tioårsperiodensutbildning LHS själv anordnarsom
från fakul-sänkas 55 till 35 miljoner kronor. utbildning inom filosofiskDen

ske universitetsstrukturens kommerberäknas inom dentet att,ramsom nya
tillsammans ämnesteoretisk utbildning inom lärarutbildningama,med viss

Forskning finansieradkunna bära hyreskostnader 11 miljoner kronor.ca
Östersjöstiftelsen fåfinansiärer kanden s.k. och andra väntasexterna enav

sådan bidrag lokalkostnader medomfattning denna lämnar till 5att ca
hyresnivånmiljoner kronor. Regeringen har aviserat revisionatt somen av

hyresnivå genomföras.skallanpassning till marknadsmässigavser en en nu
förmågasådan medföra vissa minskningar högskolornasEn kommer att av

sådan genomförtsreduktionbestrida kostnaderna för lokalhyror. Innanatt en
disponeras alltså för med dessa högskolor 152,5sammantaget ett campus
miljoner kronor.

påkortfattat redovisade resurstilldelningssystemet baserasDet ovan
för alla Sveriges universitet och högskolor. Detgenomsnittliga kostnader är

omfattningennaturligt nybyggnad den här aktuellaatt ettav campus aven
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i varje fall inledningsvis blir dyrare. Möjligheter finns inom Utbildnings-att
departementets särskilda förstärkningar högskolorna möjlighetram genom ge

klara de högre kostnaderna. Vid universitetet och de övriga högskolornaatt
i Stockholm kan merkostnader uppkomma sekundär effekt flytt-som en av
ningen. Dessa kan kompenseras liknande sätt.

områdenTillgängliga i Stockholm

behöverLHS för sin rekrytering och för effektivt kunna sköta praktikde-att
lama utbildningen ligga centralt i Storstockholm med goda kommunika-av
tioner. De konstnärliga högskolorna beroende timlärare arbetar vidär av som
de kulturinstitutionema i innerstaden. Korta restider förutsättningärstora en
för fåhögskolorna skall kunna tillgång till dessa värdefulla lärare. Deatt

ocksåkonstnärliga högskolorna beroende publik för sina elever.är av
Genom studien Campus för mångfald har konstaterats endastatt ett

fåtal områden i Storstockholm uppfyller kraven både någorlunda samlatatt
m2cirka 120 000 hyresarea för högskoleändamål långsiktigmedrymma en

m2expansionsmöjlighet ytterligare 150 000 och ligga Stockholmsnäraatt
närhet tillKravet skall bakgrund de kravcentrum. centrum motses av

redovisats.som ovan
Den övervägande delen den nuvarande högskoleverksamheten i Stock-av

holmsområdet återfinns i de inre delarna Stockholm. Södra Ham-av norra
marbyhamnen och Kvarnholmen tvåde närbelägna och snabbastär mest
tillgängliga industriområdende har sina tidigaretömts äga-av som nu av
rehyresgäster. områdenExempel andra Vin Sprits anläggning iär
Årstadal, blir tillgänglig först Längbrooch sjukhusområde,som senare, som

Övriga områdenligger för avlägset. eller varit föraktuella hög-ärsom en
skoleetablering ligger frånlängre bort Stockholmsännu centrum.

tvåJämförelse de alternativenav

Funktion och estetik

KF Fastigheter och Stockholms Stad tillsammansAB med Kungsleden AB
har redovisat möjliga områdebyggnadsplaner för respektive tillgodosersom
grundläggande funktionskrav och från utgångs-har möjligheter andraattsom
punkter god arbetsmiljö. Högskoleområdet i Södra Hammarbyhamnenge en
kommer i Energiverkets anläggning, stömingamaväster gränsaatt mot men
bedöms försumbara.som
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För Södra Hammarbyhamnen galler skicklig arkitektonisk lösningatt en
kan mycket braettge campus.

Genom spännande topografi, sidor och kontakt övervatten tre vattnet
både med det centrala Stockholm Djurgårdenoch har Kvarnholmen unika
förutsättningar bli utbildnings- forskningsmiljö.god ochatt en

förslagI KF:s kan kvarnen andra värdefullaoch vissa industribyggnader
användas. I Södra Hammarbyhamnen Lumafabriken likartad kulturmin-ar en

miljönesmärkt kan inrymma bådahögskoleverksamhet. fallenI detrörsom
m2.sig cirka 40 000om

bådaFör campusområdena tillfredsställandehar expansionsmöjligheter re-
dovisats.

I anslutning till Södra Hainmarbyhamnen kommer viss service finnasatt
i det planerade bostadsområdetnärliggande Sickla gångbroudde. Om en
byggs till Södermalm kommer den stadsdelens serviceutbud bli tämligenatt

Pålätt tillgängligt. Kvarnholmen planeras cirka l 000 bostäder, andra arbets-
platser högskolornas serviceoch normal eller i vissa avseendenän ärsom
bättre normalt för stadsdel denna storlek.än en av

I förslag till samverkansavtal mellan Nacka kommun, KF Fastigheterett
och erbjudit sigAB har Nacka finansiera byggnation och driftstaten att av

idrottsplatsbibliotek, konsthall och inom området. Några motsvarande ut-
fästelser vad Södrahar inte gjorts Hammarbyhamnen.avser

Kommunikationer

förstadennaVid full utbyggnad kommer omfattaetapp atten av campus ca
Trafikunderlagct därutöver båda7 000 studenter. i alternativenutgörs av -

000 personer ochl 000 bostäder 3 l 000 anställda. Några bin-runtca-
dande beslut trafikförsörjning ingå-i Dennispaketetfattade. Denintearom

snabbspårvägenende Hammarbyham-försörja Södraär redovisad kunnaatt
spårburnaolika alternativ för Kvarnholmen. Bussar medredovisatsharnen,

frånturtäthet mellan 5 Slussenmed restiderminuter ochoch 10en
mindre minuter15 kapacitet för inledande period.tillräckligän ger en

PåFörbindelser med Gullmarsplan pendeltågen också längrebör skapas.och
sikt spårbundenbör trafik etableras.

Tidsplan

bådaI de aktuella lokaliseringarna utredningar innanbör ytterligare görasnu
låsningar,kommunens detaljplanearbete Vissa bl.a. äldre byggnaderbörjar.
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fasader bevaras,skall det dock möjligt klara inflyttning igör attvars en
första inför höstterminen 1997. En förutsättning därvid plane-äretapp att

frånringsarbetet kan fortsättas mitten september 1994.av

Kostnader m.m.

innehåll.Dessa redovisas nedan under rubriken Avtalens huvudsakliga

Högskolomas bedömningar

Lärarhögskolans Stockholmi LHS ställningstagande redovisades i inled-
låst något tvåningen. innebär LHS inte sig vid de alternativenDetta att av

samlokalisering med de konstnärliga högskolorna viktigsommen anger en
från Rålambshovsområdet.förutsättning för flyttning LHS vill möjligten om

föremålalternativen skall kunna bli för fördjupade studier.bäggeatt
har de konstnärliga högskolomai Stockholm tillfälleKommittén berett att

de aktuella alternativen. Sammanfattningsvis har högsko-analysgöra en av
loma uttalat följande. alternativen har förtjänster och brister ochBägge
flertalet ytterligare beslutsunderlag behövs innan slutlig ställningattanser

självständig profil måste kunnakan Samtliga betonar ochtas. att en egen
bibehållas, måstekommunikationer tillfredsställande och expansions-att vara

högskolor lokalproblem Dramatiskafinnas. De har akutautrymme som -
och Kungl Musikhögskolan i Stockholm betonarinstitutet, Operahögskolan -

lösning. Operahögskolan och Danshögskolan förordarbehovet av en snar
två avvisarKvarnholmen de alternativen. Teaterhögskolan och Konstfackav

bägge.
Danshögskolan lokalproblem, önskar förbättringarDH har akuta men

bibliotek övningsscen Förutsättningvad gäller omklädningsrum, och m.m.
fåringå och kan disponeraför i Campus DH ökad lokalareaär öv-attatt

efter-på betraktar förslagen tentativaningsscen villkor. DH ännu somegna
framgår för del. Därförvad lokaliseringen innebär DH:sdet inte ärsom

för alternativetställningstagande preliminärt. FördelarnaDH:s väger över
Kvarnholmen talar det betydande skönhetsvärdet. Be-Kvarnholmen. För

båda Kvarnholmenkommunikationer brister i alternativenfintliga har men
också framledessåväl trafik- tidsmässiga fördelar,har idag genomsom men

måstebåtförbindelse. alternativen despårbanan I bäggeden tänkta samt
förekomst kemiskaomständigheterna klarläggasmiljömässiga ut-t.ex. av

släpp i marken.
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Dramatiska institutet DI har akut lokalbrist. Snabbt genomförande därför
angeläget. Förutsättning för Campus samtliga konstnärligaärgemensamt att

ingår.högskolor
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm KMH har akuta lokalproblem och

önskar lösning. Samlokalisering med Lärarhögskolan och filosofisken snar
fakultet har fördelar. Genom samlokaliseringen får den konstnärligastora
högskoleutbildningen framskjuten plats i Stockholm. Fördelar med Kvarn-en
holmen utomordentligt vackert, möjlighet till spännande utformning som
kan locka publik till Nackdelar det psykologiska avståndet,ärny evenemang.
få boende och därmed förutsättningar för kommersiellasämre lokaler. Som
fördelar med Södra Hammarbyhamnen närhetlättillgängligt för publik,anges

området lätt bebygga och det ligger inomär Stockholms stad. Somatt att att
områdetnackdelar under längre tid efter det högskolornaatt ärattanges en

byggda kommer byggnadsarbeten Värmeverket i området.störasatt samtav
Konstfack avvisar Kvarnholmen med läget perifert ochärattargumenten
det skulle det omöjligt locka publik till utställningar. Vidaregöraatt att att

identiteten skulle förlorad i Campus och samloka-ett stort gemensamt att
lisering i sig inte förutsättning för samarbete. Södra Hammarbyhamnenär en
avvisas med Kvarnholmen Konstfack bedömerargumentsamma som men
de framtida expansionsmöjligheterna där. Konstfack förordarstörre attsom

områdenuvarande lokaler och utvecklas. Styrelsen genomföraattavser en
verksamheten för fastställa framtida inriktningöversyn och därmedattav

lokalbehov.
Operahögskolan Stockholmi OH har akuta lokalproblem. OH förutsätter
bägge alternativen innebär möjligheten bedriva kvalitativ undervisningatt att

lokalkostnadema påverkakommer densamma. Kvarnholmen för-utan att att
ordas med hänvisning till läget och dess topografi och det utrymme som
skapas för vision och perspektiv. Vidare framhålls mindre kompliceraden
ägarbild och Lärarhögskolan redan kommer plats vid tidpunk-att att vara

för OH:s inflyttning.ten
Teaterhögskolan i Stockholm TH nöjd med nuvarande lokaler och villär

avstå fråninte de och i flera delar nyrenoverade lokaler dispo-stora man nu
TH avvisar samlokalisering med hänvisning till detta och skolan kannerar.

någraheller inte samverkansfördelar med Lärarhögskolan och övrigase
konstnärliga högskolor. THS inser svåradock de lokalproblem de andra
konstnärliga högskolorna har och kan därför tänka sig delta i fortsattaatt
diskussioner eventuellt förCampus de sceniska utbildningarna ochettom

då alternativet Filmstaden Råsundai det bästa.attanser vore
Det konstnärliga rektorskonventet har tidigare jfr skrivelsen oktober1

1993 talat för samlokalisering de konstnärliga högskolorna utomen av
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då efterberörd högskolaninteKonsthögskolanTeaterhögskolan och ärsom
lokalfråga Skeppsholmen.få löstsinhand kommer att

Länsstyrelsen

tilllokaliseringför sin del förordatStockholms län harLänsstyrelsen i en
Stock-inloppet tillmiljön vidden storslagnatillKvarnholmen med hänsyn

Stockholmför helakan vinnaskulturella värdenoch deholm stora som
lösning.dennagenom

avtalsförslagFöreliggande

Förhandlingsorganisation

Stockholmskommitté,års1994företrättsförhandlingarnahar iStaten somav
högskolorna och denkonstnärligaför delokalförsörjningsansvarethar nya

lokalförsörj-Stockholm, harLärarhögskolan ioch egetSöderstrukturen, som
Fürstenbach äm-deltagit JohnharsekretariatFrån kommitténsningsansvar.

universitet,Stockholmsförvaltningschef vidtjänstledig bitr.nessakkunnig,
vidupphandlingssektionenfråntjänstledigexpert,och Santesson,Lars

chefenochBörjesondeltagit med rektor BengtharLärarhögskolanVHS.
biträdenharOlofsson. Därutöverforskningsenheten Larsochför utbildnings-

lokalförsörj-Robertsson, Statensdirektör Matsvaritstatliga sidanför den
Pedersen.HansAdvokatfirmanLindberg,advokat Torgnyochningsverk,

tillsmed sekretessbelagdunderbilaga äriredovisasAvtalsförslagen somen
upphandlingen avslutats.dess
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LÄNSSTYRELSENviA Damm mmmLANSTOCKHOLMS

19940901 199l3°28iför regional utvecklingEnheten
Peter Gorpe

Stockholmskomntittéårs1994
Utbildningsdepartementet

Stockholm103 33

Äpplet. universitetsstrukturSpiran EnKronanUnderhandsyttrande över ny--
Stockholmsområdet.för

samrådamedkommitténStockholmskomrnitté skaårstill 1994direktivenEnligt
synpunkter.sinalämnar härLänsstyrelsenlän.StockholmsiLänsstyrelsen

Allmänt

inomregionalaStockholmsregionen deni ärregionala problememdeEtt störstaav
olika delarskillnader mellansocio-ekonorniskastarkasig i mycket avobalans yttrarsom socio-ekoñoñsktregiondelama harsödrahand dei förstaregionen. Det är som en

långamycketharochmellan söderskillnadsammansättning.Dennaofördelaktig norr
Obalansemaivillaförorterhöjder ochsödersfabrikermedtraditionerhistoriska norr.

miljonprogramperioden. Fleraunderbyggandetforceradedetväsentligtförstärktes avav
mycket ochsignaler byggapolitiskatidensdendå hörsammade attkommunerde som

styrsignaler.for statligahörsamhethårt dennaefterhand drabbatshar isnabbt av

kvalificeradeområdendessatillföraobalansenregionalaminska den ärmedel attEtt att
Tilllänsdelen.i södraindustri liggerhögteknologiskadel länetsarbetssplatser. En stor av

sin FoU-ochtjänstemänhögreindustri sinadennafortfarandedockdel rekryterarstor
alltså medinteräckerlänsdelen. Det ettellerStockholmfrån centralapersonal norra

och1970-underi länsprogramhar längeLänsstyrelsenarbetsplatser.kvalificeradeantal -
forrespektiveprojekt statenlSVBO-talen regionala attagerati olika argumenteratoch - eñekterfleraskulleDärmedlänsdelen.södrai denutbildninghögreskulle förlägga

till högretillgänglighetenförbättrasutbildningutbud högreuppnås. ökatGenom ett av
studerabenägenhetpåverkar dessasvilketStockholm, atti södraboendeför destudier

framtoningområdens allmännalång sikt dessapåverkasvidare. Därutöver änom -- ochvariationsrikasovstäderproblemfylldaså främst utande inte somatt sessom
resursstarka miljöer.

uppnåtts,hittillsresultat hardeloch helsuccesivtökatbehov harFörståelsen för detta en
tillforskningutbildning ochförläggningInstitutetsKarolinskafrämst avgenom SödertäljeTumba.Haninge ochietableringarKTH:sFlemingsbergsområdet samt genom

Stockholmsområdetcentralanorrafördominansenöverväldigandemed denjämförtMen
fortfarande mycket göra.finnsutbildning attgäller högredet mernär

PostglrokTelefaxTelefonBesöksadressPostadress
723510108 7854008 785 00Box Hantverkargatan29 40 reception22067 växel --
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utvecklingtillfredsställelse Länsstyrelsenkonstaterardärför medDet attär stor ensom
storskalig utbyggnad högregång förverkligakantycks aven mervara somnu

Stockholmsregionen.utbildning i södra

debatteratsår frågan diskuterats och har radmånga den härdeUnder utretts, ensom
i någon månvarandra. tyckslokaliseringsaltemativ figurerat och ställts Dettaolika mot

det varit inomfrågans framskridande ungefärvidareha blockerat sätt somsamma-
års Stockholmskommitte lämnar har myckettrafikområdet. förslag 1994Det ettsom

önskemål. ikompromiss mellan olika liggerfungerande Detförtjänstfullt utarbetatsätt en
fram olikaönskemål ambitioner förtsalla de ochsakens t.ex.attnatur som av

enligt Länsstyrelsensmening, funnitKommitten har,inte kan tillgodoses.kommuner ett
önskemålet spridning och behovet viss koncentrationmellanutmärkt balansläge avom

forskningstånd effektiv utbildning ochför tillatt en

också intressantochlokala studiecentra i flera kommunerdeFörslaget är ett nyttom
också önskemålenDärmed tillgodosesorganisationsbilden förtjänar allt stöd.inslag i som

högskolefrågan.ifrån flera kommuner ageratsom

från håll därförkritiseras delbetänkandet kommerlätt inseDet attattär attatt en
renodlad minskade socialasatsning i syfteinnebäraförslaget inte kan attsägas en

verksamhet tilllokaliseringen betydandei regionen. Förslagetobalansema av enom
isolerade inte primärt förbättra dekan deK-vamholmen Hammarbyhamnen sägasom ses

situation. Länsstyrelsenvill redan avvisastigmatiserade södra förortemas Mensocialt nu
detta måstesitt Högskoleutbildningkommitténs uppläggning stöd.kritik ochslags ge

huvudsakligen,oklokt enbart, elleroch kantillgodose flera olika syften det att ensvara
ocheller sociala skäl dessautbyggnad regionalahänga behovet även äromavupp -

viktiga.

det andraKvamholmenHarrunarbyhamnen. Härfrämst förslagetsagdagällerDet ärom
magnifika lokaliserings-dominerar, främst deregionalpolitiska skälän som

miljöer ihistoriskt intressantaerbjuder. KvamholmensKvarnholmenförutsättningar som
Östersjöinloppet Söderstrukturen glanstillföra helavid kankombination med läget en

uppnå lokalisering endast i Flemingsbergsvår valtskulle att om man ensom vara
delarnamåstealltså helhet där de olikaFörslagetocheller Haninge. sessom en

önskemålet förbättrad regionaländå tillgodosertill allt väsentligtsammantaget om en
länsdelen.högre utbildning i södrabalansbl.a. genom mer

utredningenlämnasibakgrund det förslagtillstyrker därför dennaLänsstyrelsen mot som
Åpplet.SpiranKronan --

några mindre synpunkter.Länsstyrelsen härutöverger

organisationsbildenTydliggör

ingår vad barai Söderstrukturen ochnågot vad exaktoklart ärDet är somsom
Ärnågot stödjepunktema.vid dehögskoleverksamhetsarnlokaliserad treav

etablerasi takt med Stockholmsdelarendast deSöderstrukturen är attnya som
förefaller rimlig tolkningFrescati fullt utbyggtUniversitet i Detta attär vara en av

undervisningdelenåtminstone inledningsvis den dominerandeLikväl utgörstexten. av--
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finns, dvsredanhögskolorinstitutdestödjepunktema somdeforskningoch avtre
institutetKarolinska samtdelarhögskolorna,konstnärligaLHS, deHälsohögskolan, av

ochlinanlöptekraññillarebli utskulleförslagetinteFrågan manKTH. är omav idelstödjepunktemavid dehögskoleverksamhet entre somsamtligdefinierade
härdennågot tydligarekunnaframställningenSöderstrukturen. görasfall skulleI vart

organisationsskiss.något slagsmedpunkten, gärna t.ex.

föreslå ellerorganisationsstrukturen är atttydliggörakompletterande sätt attEtt
nämndai denhärSöderstrukturen använtstyrningen ovanantyda, huråtminstone av

förlitaenbartfungera. Atttänktstödjepunktema är attoch debemärkelsenutvidgade tre
förefallersamlokaliseringuppkommernätverksstrukturvälintegrerad genomsig att en dvsSöderstrukturenhelaförsåvälbehövastorde styrorganoptimistiskt. Detväl egna

också förfogastyrelsebör överDennahögskolorna.samlokaliseradeinklusive de
mellansamverkansutbildningarstimuleraföranvändaskan attekonomiska resurser som

enheterna.olikade

kunnaskaSöderstmkturenbetydelsentillfällen attvid fleratalarUtredningen avom
Samtidigtkonkurrens.stimulerandeStockholmsregioneniuniversitetssystemettillföra

styrelsen förledasskaSöderstmkturenförutsättningen avuppdraget attingår i
också dermaskriverUtredningengår ihop: attinteUniversitet. DettaStockholms

helt denstödjerLänsstyrelsenifrågasättas.kunnaböruppdragetiförutsättning
friståendeUniversitetStockholmsfrånbör haSöderstrukturenuppfattningen. en

ledning.

könsprofilerolikastödjepunktemasdemildraFörsök tre

tilltendenserfår vissa atttilllederinriktning tyvärr attutbildningens manföreslagnaDen
humanioraLHSKvarnholmenHammarby Novum samtsamttlickhögskolorblirdet

flickorochSå pojkarlängeHaninge.pojkhögskola ihälsoutbildning samt enresp undvikasvårt heltdettautbildningar torde att manslags omolikaväljatenderar varaatt
visarförslagetiinslag attfinns det fleraVisserligenställe. somalltsamlarinte ett

ambitiondennamarkeraytterligaremöjligen bördettabeaktasöktkommittén manmen
organisationskomrnittén attframtidatill denord angenågrai vägenattt.ex. genom till bättrelederkursuppläggellerkurskombinationerfinna enförsöka somden bör

LärarhögskolansHälsohögskolansdelar samthandlakanblandning. attDet avt.ex. om
Äpplet.till Campusförläggsekonomispråk ochikurser t.ex.

Detaljsynpunkter på texten

biläggstilläggtillförslagoch separat.detaljsynpunkterVissa

beslutetIPérez.Birgitta Isakssonlänsöverdirektörenfattatsärende hari dettaBeslut av
föredragande.Gorpe,planeringsdirektören Peterdeltog även

l
JLLdW

Peter Gorpe
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Reservation

RingholmBosseav

betänkandetsåväl förslag ikommitténsmig motJag mot somreserverar
argumentering lokaliseringmedregeringenskrivelse tillkommitténs avom

till Kvamhol-LärarhögskolanStockholm ochhögskolorna ikonstnärligade
Hammarbyhamnen.alternativt SödraNackaimen

följande:reservationtill minSkälen är

hanteringsordningOrimlig

till denuppdraget redanmaj 1994 medutsågs regeringen iKommittén attav
utomordentligtdelbetänkande. Denförslag ilämnaseptember 199410 ett

tillfredsställandemånader givittvå har intepraktikenarbetstiden i ettkorta
omfattandede mycketbehandlingseriösförtidsmässigt utrymme aven

medfört kontakterharbetänkandet. Tidsbristenfrågor behandlas i attsom
inteoch andra intressenterorganisationer, partierhögskolor,kommuner,med

varit önskvärt.omfattning hadei dengenomföraskunnathar som
ornlokaliseringenliksom skrivelsenframBetänkandet har stressats avom

harhögskolorna. Syftetkonstnärligaoch deStockholmLärarhögskolan i
medförsöka hinnatill varje prisgälltdet harvarit uppenbart ettatt rege--

september.den 18före valdagenomlokaliseringenringsbeslut om
kommit-sammankoppling sketthelt orimligharmin meningEnligt aven

södrauniversitet iförföreslå s.k. Söderstrukturuppgift ettténs att en ny
samord-möjligheternauppgiftkommitténslän och överStockholms attatt se

Stockholmsområdet. Enligtlokalfrågor ihögskolornaskonstnärligadena
i Stock-Lärarhögskolanfrågan lokaliseringdirektiv skallkommitténs avom

ändåhardettabetänkande. Trotskommitténsbehandlas iinteprimärtholm
högskolornaskonstnärligadeLärarhögskolans ochmellankopplingen

regeringensbegärkommitténsådantgjortslokalbehov sätt attett nu
i NackaKvarnholmenhögskolorna tillberördaflytta demedgivande att

Hammarbyhamnen.Södraalternativt
kommitténsinverkatmenligthanteringsordning harDenna senare

medverkabl.a. skallSöderstrukturbyggaatt somupp en nyomresonemang
län.Stockholmsregional balans itill bättretill bidraatt en
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Sammanfattningsvis

Jag beklagar kommitténs direktiv ochatt tolkningen detsamma inte harav
möjliggjort fri prövning förutsättningarna och villkoren fören av en upp-
byggnad universitetsstruktur i södra delen Stockholms län.av en ny av
Tomma industrilokaler på Kvarnholmen i Nacka ioch Södra Hammarbyham-

i Stockholm har uppenbarligen fått väga ännen tyngre argumentet attom
uppbyggnaden universitetsstruktur bör medverka till bättreav en ny en
regional balans i Stockholmsregionen.

En universitetsstmktur på Södertörnny

Kommittén har på förtjänstfullt beskrivit behovetett sätt byggaatt utav
universitetsutbildningen i Stockholms län. förhållandeI till övriga landet är
Stockholmsregionen underförsörjd med högskoleutbildning. Bortåt 90% av
all universitetsutbildning finns i dag i den halvan Stockholms län.norra av
Under år har etablering skett högre utbildning och forskning isenare en av
anslutning till Huddinge universitetssjukhus, det s.k. NOVUM. Viss efter-
gymnasial utbildning har därutöver etablerats i Haninge, Botkyrka och
Södertälje.

Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Stockholms Handelskammare,
företag, fackliga organisationer m.fl. har under lång tid pläderat för att
högskoleutbildning borde förläggas till den södra delen länet, framför alltav
till Södertörn. Både landstinget och Länsstyrelsen har i olika sammanhang
betonat vikten låta NOVUM i anslutning till Huddingeatt universitets-av
sjukhus bli för universitet på Södertörn.centrum ett nytt

Stockholms läns landsting har nyligen erbjudit sig 250 miljoneratt satsa
kronor för samordna sin eftergymnasiala vårdyrkesutbildningatt till en ny
hälsohögskola i NOVUM. Dessa 2 500 utbildningsplatser tillsammansär
med Karolinska Institutets utbildning läkare och sjukgymnaster 500lav om
platser bra grund för skapa universitetsstruktur, i fortsättningenatten en ny
benämnd Södertörns universitet.

Kommitténs förslag utbyggnad universitetsplatser vid NOVUMom en av
och Huddinge universitetssjukhus i kommitténs betänkande kallas detta för

Spiran kan första Södertörns universitet,ett steg motcampus ses som men
det otillräckligtär tyvärr och dessutom inte den centrala rollett steg som ges

enligt min uppfattning Södertörns universitet bör ha i s.k.ett nyttsom en
Söderstruktur.

Enligt min uppfattning talar många skäl för denatt merparten av nya
högskoleutbildningen i Stockholms län bör förläggas till Södertörnsett
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utbildnings-begränsadvisshindrar intesådantuniversitet. Ett synsätt att en
dag harredan isådana platsertillockså förläggaskanhandvolym efter som

Södertälje.ochexempelvis Haningeutbildningeftergymnasialviss som
högskoleutbildning koncentrerastalar förframför alltskälDe att nysom

behovutbildningen,kvalitethögviktenuniversitetSödertörns ärtill av en
resursutnyttjan-effektivareoch forskning,utbildningmellansamband ettav
Stockholms länbalans iregionalbidra till bättreangelägenhetende, att enav

utmärktavid NOVUMfinnskommunikationergodamycketoch de som
Flemmingsbergpendeltågsstationenväderstreckallavägförbindelser i samt

Stockholm Syd.fjärrtågsstationenoch
Kvamhol-iuniversitetscentraytterligareutbyggnadparallell ettEn av

skälutifrån något derimligtintekanHammarbyhamnenmenSödra avanses
till Södertörnshögskoleutbildningenkoncentrationförtalar avensom

universitet.
Skolanlokaler kan lösas sätt.bättrebehov annatLärarhögskolans av

därRålambshovipå merpartendel pekat nuva-har för ett avcampusegen
exempelvisockså möjlighetfinnsdetfinns. Men atti dagutbildningrande

Södertälje.tilluniversitet ellerSödertörnstillanslutningidenförlägga
högsko-konstnärligaoch deLärarhögskolansamlokaliseraNyttan attav

visas. Flerakunnattillfredsställande sättinteStockholm harilorna ett
till idén.tveksammanegativa ellerheltantingenhögskolorkonstnärliga är

lokalproblemakutaharhögskolorkonstnärligadeangelägetDet är att som
ordning.får ilöstadessa annan
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förGrunden livslångt lärande.[45] Kommunema,LandstingenochEuropa.Aweckling denobligatoriskaanslutningentillav Bilagedel.[2]+Studentkårerochnationer. [47] Konsumentpolitiki tid. [14]ennyiakttagelserunder reform Lägesrapportfrånen Kvalitet i kommunalverksamhet-nationell-
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Förnyelseochkontinuitet- konstochkultur On theGeneralPrinciplesof Environmentom
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miljöpåverkan.[104]undvikaplan förPVC atten- framtidakämavfallskostnader.finansieringSäkrare av
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[108]Underlagsrapporter.- ochEG. [111]miljöklassningBilars
[113]Växanderåvaror.
[114]Avfallsfri framtid.
[123]Miljöombudsman.




