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Sammanfattning

Bakgrund

innehålletutbildningar tillgymnasieskolor motsvararFristående är som
nationellt ellerutbildning pågymnasieskolans ettkommunaladen ett

skallskolori dessautbildningGenomgångenSpecialutformat program.
avslutadstudierfortsattayrkesliv ellertillmöjligheter somsammage

gymnasieskolankommunalautbildning i den ger.
deninfördes 1gymnasieskolorfriståendeförbidragssystemEtt nytt

skola be-friståendeförklaraansökankanRegeringenjuli 1994. en
elevernasfråndels bidragkan beståvilketstöd,till offentligträttigad av

sinvilken itillsynstatligdelsutbildningen, turförhemkommuner av
kravsärskildaställtharStatenför eleverna.studiestödtillrätt uppger

offent-berättigade tillbliansökavillför skoloroch villkor attomsom
för-iskollageni kap.finns 9reglernagällande samtstöd.ligt De nu

avsnittskolortill friståendestödoffentligt1993:884ordningen om
och 2.2.2.1

Elevantaletgymnasieskolor.friståendedetfanns 37199495Läsåret
samtligalandets1,2vilkettill drygt 2 400, utgöruppgick procent av

gymnasieelever.
utreda frågorsyftar tillgymnasieskolorfristående attUtredningen om

berätti-förklarasskall kunnaskolafriståendeförvillkorrör att ensom
frånhandi förstautgårUtredningen rapporterstöd.offentligtgad till

friståendei deförhållandenolikabelyserundersökningaroch som
sighänföruppgifter idelavsnitt 3. En rapporternagymnasieskolorna

bidrags-deinnanredanverksammavaritemellertid till skolor nyasom
erfarenheterdokumenteradefåsåledesfinnsgälla.började Detreglerna

skolled-medDiskussionerfungerat.harnuvarande bidragssystemhurav
friståendeantalbesök vidsamband medioch elever ettning, lärare
organisa-ochmyndigheterförmedgymnasieskolor, representantersamt

dokumenta-skriftligadenkompletterarinformationhartioner, gett som
tionen.

fungerandevälbildenerfarenheternaolikadeSammantaget enavger
prestationerElevernasgymnasieskolorna.friståendevid deverksamhet

gymnasieskolorkommunalaivad elevermedjämförbaraiär settstort
mindre kom-framför alltoch dåfåtal kommuner,Endast ettpresterar.

fåeller kangymnasieskolorna harfriståendedehar bedömt attmuner,
gymnasieskolanskommunalaför den ut-följdernegativapåtagliga
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gymnasie-ekonomi. friståendebildningsutbud för kommunens Deeller
varit högre deersättning med beloppskolorna ofta erhållithar änsom

beloppen.föreskrivnaregeringenav
avseendeni fleraredovisas innebärövervägandenförslag ochDe som

tillämpas.i praktiken redanprinciperframskrivning somaven

ofentligtberättigad tillskall förklarasskolafriståendeVillkor för att en
stöd avsnitt 4.1

lika villkormöjlighetgymnasieskolorna börfriståendeDe attges
offentligadenlikvärdig med denutbildningerbjuda är gym-somsom

likvärdigutbildningenlika ochskallvillkorennasieskolan Att varager.
offentligamed denlikformigundervisningen måsteinnebär inte att vara

skall hagymnasieskolornafriståendeundervisning. Degymnasieskolans
kravet påinomlångt detundervisning såsinutformafritträtt att ryms

denmåstedäremot ärVadutbildning. gemensamtlikvärdig varasom
offentligaför denoch målenbyggerutbildningenvärdegrund som

gymnasieskolan.
detsåskollagenkap. 8 §ändring 9föreslår attUtredaren aven-

gymnasieskolansövrigtiskolanvillkorettidigare även motsvarar
väsentligeni övrigtskolanvillkoretmål ävenallmänna ersätts av

mål.värdegrund och allmännagymnasieskolansmotsvarar
skollagenbestämmelse iinförsdetföreslårUtredaren att omen-

förövergripandehar detrektor ansvaretskall finnasdetatt somen
ledningenpedagogiskainte denutesluterverksamhet. Dettaskolans att

skolan.inomellerenskildakan utövas grupperpersonerav
kunnainte längreskallför betygersättningIntyg ges.som-

ochvillkorgällandeändrafunnit skälhar inteUtredaren att nu.
beträfffandeprinciper :

och timplan.kurs-läroplan,Skolans-
urvalsgrunderna.Intagningsvillkoren och-

offentligai denmed betygenjämförbaraskallBetygen varasom-
kun-ochskall mål-deinnebärvilketgymnasieskolan, att varanumera

skapsrelaterade.
lärare.bedrivas kompetentaskallUndervisningen av-

negativapåtagligahaskall integymnasieskolanfriståendeDen-
skolväsendet.offentligadetinomgymnasieskolaneffekter
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Ordning för beslut offentligt stöd. Fördelning mellan olikaom av ansvar
aktörer avsnitt 4.2.

Skolverket skall besluta fristående skola skall förklarasom en-
berättigad till offentligt stöd. Beslutet skall visst antal elever.ettavse

Ansökan för angiven utbildning skall lämnas direkt till Skol-en-
verket, inhämtar kommunernas yttranden.som

Den kommun där skolan skall ligga lägeskommunen skall yttra-
sig de effekteröver den fristående skolan kan ha gymnasieskolan
inom det offentliga skolväsendet och därvid inhämta och bifoga närlig-
gande kommuners yttranden, i förekommande fall landstingetsäven
yttrande.

Av kommunernas yttranden skall särskilt framgå effekter för-
utbildningsutbudet i den offentliga gymnasieskolan och kommunens
ekonomi. Bedömningen skall grundas bl.a. på elevantalet vid fullt ut-
byggd organisation i den fristående gymnasieskolan.

Avvikelser från det beräknade elevantalet vid den fristående-
gymnasieskolan får inte Skolverketsgöras beslut. Om kommunutan och
skola är utökningen,överens skall detta anmälas till Skolverket förom

beslut skall kunna utfärdas.att ett nytt det fallI kommun och skola inte
kommer utökningen,överens skall ansökan lämnas till Skol-om en ny
verket i vanlig ordning.

Länsstyrelsernas för bedömning effekterna för detansvar av-
offentliga skolväsendet upphör.

konsekvensI med förslaget Skolverket skall beslutaatt- om
bidragsrätt till fristående gymnasieskola, bör Skolverket beslutaävenen

återkalla till bidrag.att rättenom
Skolverkets beslut skall kunna överklagas hos allmän förvalt--

ningsdomstol.

Hur tillsynsansvaret skall fördelas avsnitt 4.3

kommunDen där skolan ligger lägeskommunen skall ha rätt-
till insyn i skolans verksamhet. Som led i denna insyn bör skolanett
delta i den kommunala uppföljningen och utvärderingen i den utsträck-
ning kommunen och den fristående gymnasieskolan kommersom över-

Skolan skall hittills skyldig delta i denens nationellaom. attsom vara
uppföljningen och utvärderingen i riksomfattande i densamt ut-prov
sträckning Skolverket beslutar.som

bidragsberättigadeDe fristående gymnasieskolorna skall- som nu
stå under Skolverkets tillsyn.
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4.4avsnittför bidragsgivningRegler

tillberättigadförklaratsgymnasieskola harfriståendeOm en- tillbidraglämnaliksomhemkommunskall elevensstödoffentligt nu
skolan.

överenskommelsefastställas ihandförstaskall iBidragsnivån- denochlägeskommunenbelägenskolandärkommun ärmellan den
bidragsnivånfastställaskallLägeskommunengymnasieskolan.fristående

i skolan.bidragsberättigade eleversamtligaför
förekomma.längreskall intebeloppföreskrivnaNationellt- kommerintegymnasieskolanfriståendedenochkommunenOm- skolansutgångspunkt imedberäknasbidragetskallöverens annatom

behov.elevernasochåtagandenskolanspåkostnader, baseratfaktiska
principeroch enligtgrunderske påskallBeräkningen sammasamma

igårför eleverkostnader etti frågatillämparkommunen somomsom
utbildningargällerdetskola. Närkommunalimotsvarande enprogram

lägeskom-ochskolanskallOmvårdnadsprogrammetochNaturbruks-på
landstinget.medsamrådamunen

skallelevavgifterskolansbegränsning rätt utatt taNuvarande av-
oförändrad.kvarfinnas

5Sekretess avsnitt

forslagriskolekommitténs attsig till Fansluter enUtredaren om- i lagenfinnsmotsvarande dentystnadsplikt, ombestämmelse somom
friståendevidpersonalförinförsskolan,inomentreprenadforhållanden

skolor.
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Författningsförslag

Förslag till
Lag ändring i skollagen 1985:1100om

Härigenom föreskrivs 9 kap. 13 ochatt 17 §§ skollagen
1001985 l skall ha följande lydelse.:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.
8

Regeringen får i fråga viss Statens skolverk får i frågaom om
utbildning förklara fristående viss utbildning meden angivetett
skola berättigad till sådant bidrag antal elever förklara friståendeen

i andra stycket, skola berättigad tillsom sådantavses bidragut-om
bildningen kunskaper fär-och i andra stycket,ger som avses ut-om
digheter till nivåoch bildningenvä- kunskaperattsom fär-ochger
sentligen de kunskaper digheter tillmot nivåsvarar och vä-artsom

färdigheteroch gyrrmasiesko- sentligen de kunskapersom motsvarar
lan förmedlar och skolan iäven och färdigheter gymnasiesko-som
övrigt väsentligen förmedlarlan och skolanmot isvarar ävengym-
nasieskolans allmänna mål. Härvid övrigt väsentligen svarar mot gym-
skall särskilt beaktas de krav nasieskolans värdegrund och all-som

i 1 kap. 2 § andra och tredje mål. Härvidanges männa skall särskilt
styckena. Förklaring skall dock beaktas de krav i l kap.som anges
inte ilämnas fråga utbildning 2 § andra och tredje styckena. För-om

skulle innebära påtagliga klaring skallsom dock inte lämnas inega-
tiva följder för gymnasieskolan fråga utbildning skulleom som
inom det offentliga skolväsendet i innebära påtagliga negativa följder
regionen. för gymnasieskolan inom det of-

fentliga skolväsendet deni kommun
där skolan belägen ellerär närlig-
gande kommuner. För att ut-en
bildning skall förklaras berättigad
till bidrag krävs vidare denatt
uppjjrller kraven femte stycket.i

Om sådan förklaring i första stycketen länmats. skallsom avses
elevernas hemkommuner bidraglämna till skolan. Kommunens skyldighet
gäller utbildningendast för sådana elever hemkommunen skyldigsom var

erbjuda gymnasieutbildning vid tidpunktatt den då utbildningen började.

1 Lagenomtryckt 1991:1111.

2 Senastelydelse 1993:800.

+2 15-1245
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och denfristående skolaninte Omfristående skolan denOm den
belägen intedär skolanmed kommun ärkommer överens annatom

skalldes-hemkommuner skall kommer överenselevernas annatom
med utgångs-bidraget beräknasdet belopperlägga som nege-sa

kostnaderfaktiskapunkt skolansmyndigheteller den iringen som
ochskolans åtagandebaserade påföreskrivit.bestämt harregeringen

grunderbehov påelevernas samma
och enligt principer somsamma

frågatillämparkommunen i om
liknandegårelever ett pro-som

kommunal skola.i engram
för-fristående skolaOm somen

till bidrag förberättigadklarats en
utöka antaletutbildning attavser

skall skolanpå utbildningenelever
förklaring.ansöka nyom en

verksamhetenFör ledningen av
skall detfristående skolavid en

rektor.finnas en

9
kommit skallskolan harinte och överensOm kommunen annatom

Varjebidragsâr i sänder.förenligt 8 8 § beräknasbidraget eller etta
påantalet elever denjuli. Tilldelningen grundasbörjarbidragsår den l

bidragsåret.underutbildningen 15 septemberbidragsberättigade den
Utbetalningama ivarje månad.tolftedelmedBidraget skall utbetalas en

regleringochantal elever görsefter beräknatjuli-september ettavpassas
bidrag,fårnystartad,skolautbetalning i oktober. För ärvid somsomen

isamlat september.mättad, betalasjuli-septembertiden utavser
bidragsåret hemkommunenefter 15 september ärdenOm elev slutaren

tilltid och medbidrag förtilldela längre änskyldig skolaninte att
då slutade.efter den elevenkalendermånaden

tillskola skall hatill För rättskall haskolaFör rätt attatt enen
harbidrag dock skolangällerskolan harbidrag dockgäller attatt

bli förklaradbli förklarad ansöktansökt att somatt omsomom
aprilbidragsberättigad föreapril den lbidragsberättigad före den l

innan. Regeringenkalenderåretinnan. Ansökan skallkalenderåret
myndigheteller denlänsstyrelsen det läntill regeringenlämnas i

föreskrivafårbestämmeransökanbelägenskolan attdär är an-om
fall får lämnassökanutbildningarskola i vissa sena-varsavser en

in tillAnsökan skall lämnasgymnasieskolans och till re.motsvarar
skolverk.ansökan StatensskolverkStatens avserom

utbildningarskola motsva-varsen
gymnasiesärskolans.rar

3 1995:816.lydelseSenaste
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§13
Fristående skolor får bidrag för viss utbildning enligtsom 8 eller 8 §a

iskall. fråga den utbildningen, stå tillsynunderom Statens skolverk.av
Skolorna i frågaär dessa utbildningar skyldiga delta iom denatt upp-
följning och utvärdering skolväsendet genomförs Statensav som av
skolverk.

I fråga fristående skolorom som
får bidrag enligt §8 skall den
kommun där skolan belägen haär

skolansinsyn verksamhet.i

Fristående skolor i 8 vidare§ är skyldigasom delta iavses att
riksomfattande i den utsträckning föreskrivsprov regeringen ellersom av
den myndighet regeringen bestämmer.som

l7
Beslut Statens skolverk i ären- Beslutav Statens skolverk i ären-av

den godkännande eller återkal-om den godkännande eller återkal-om
lande godkännande för fristå- landeav godkännande fören fristå-av en
ende skola enligt 5 eller 12 § ende skola enligt 5 eller 12

beslut i ärendensamt elevav- eller ärendeni bidragom ellerom
gifter enligt 7 får§ överklagas hos återkallande bidrag enligt 8av
allmän förvaltningsdomstol. eller §14 beslut i ärendensamt om

elevavgifter enligt eller7 §10 får
överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Beslut styrelsen för utbildningen i ärendenav godkännande ellerom
återkallande godkännande för friståendeav skola för särskild skolplikten
enligt l § tredje stycket 2 eller 12 § får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstând krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut styrelsen för utbildningen iav ärenden i 4 ochsom avses

16 §§ får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut som
i 3 § får överklagas endast barnetsavses vårdnadshavare. Beslutav som
i 16 § får överklagas endastavses eleven eller företrädare för denne.av

Denna lag iträder kraft den julil 1996.

4 Senastelydelse 1994:740.

5 Senastelydelse 1995:63.
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i i tillämpasBestämmelsen 9 kap. 8 § dess lydelse skall pånya
utbildning efter juliden l 1997.ägersom rum

förklaring till bidrag enligtEn 9 8 regeringenkap. §rättom som
ikraftträdandet tillhar meddelat före fortsätta Statensskall gälla dessatt

skolverk beslutar något annat.om



SOU 1995:113 Kapitel I 15

1 Nuvarande förhållanden

1 l Inledning.

Fristående skolor på gymnasial nivå har funnits i Sverige sedan 1800-
talet, oftast under benämningen privatskolor eller enskilda skolor. En del

privata alternativ till de offentliga gymnasieskolorna, andravar var
flickskolor, yrkesskolor eller skolor med utbildning inteannan som
fanns inom det offentliga skolväsendet. Antalet privata skolor ökade
under början 1900-talet i takt med krav från elever inte kundeav som
få utbildning inom det offentliga skolväsendet, bl.a. utbildning på gym-
nasial nivå för flickor och yrkesinriktad utbildning.

Man räknar med det omkring år 1920 fanns elever25 000 iatt
privatläroverk och flickskolor, 22 000 flickor. Antaletnästanvarav var
elever i de statliga läroverken vid denna tid 27 000, 5001var varav
flickor SOU 1981:34. förränInte 1965 det lika många flickorvar som
pojkar i det allmänna gymnasiet.

Flertalet privatskolor omfattade endast teoretiska utbildningsvägar
och skiljde sig inte påtagligt från utbildningen i det allmänna utbild-
ningsväsendet. Först på 1980-talet uppmärksammades värdet attav
fristående gymnasieskolor profilerade sig tillämpa särskildaattgenom
pedagogiska teorier och modeller i sin undervisning, på sättsamma som

vanligt i fristående skolor på grundskolenivå.var
.Elevantalet i de privata skolorna minskade efterhand det offent-som

liga skolväsendet reformerades under 1900-talet. De statliga läroverken
öppnades för flickor och de privata flickskoloma och yrkesutbildningar-

kommunaliserades.na
Flertalet privata gymnasieskolor fick tidigt någon form statliga bi-av

drag, skolorna i utsträckning beroende andra finan-stormen var av
sieringsforrner, inte minst i form elevavgifter, vilket självfallet på-av
verkade elevrekryteringen. En generell och enhetlig regleringmera av
villkoren infördes förordningen 1984:573 statsbidrag förgenom om
fristående skolor på gymnasial nivå. Krav för bidrag enligt denna för-
ordning bl.a. skolan skulle för all-a, skolhuvud-att öppenvar vara men

fick själv vilka speciella krav på förkunskaperavgöra ochmannen
erfarenheter behövdes för eleverna skulle till utbildning-att antassom
en.

De skolpolitiska diskussionerna vid slutet 1980-ta1et medförde ettav
intresse för fristående skolor. ökadEn mångfaldnytt skolanspå område,
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olika ägandefor-skolverksamhetensåväl vad gäller inriktningar som
intresseinriktningar. Målet åstad-tillgodose flerskulle kunna attmer,

välja skola, skulle också in-elever och föräldrarkomma frihet för att
friståendekommunala skolväsendet ochvälja mellan detnebära frihet att

demöjligheter till sådant val börrealistiskaskolor. skapaFör ettatt som
ekonomiskaväsentligen villkor ochskola fåväljer fristående sammaen

kommunal skola.väljerförutsättningar de ensomsom
lagfästfristående gymnasieskolorriksdagsbeslut 1993 fickGenom

bestämmelsernahemkommuner. Dentill bidrag från elevernasrätt nya
den juli100 började tillämpas 1skollagen 1985:1skollagen kap.i 9

1994.

nivåpå gymnasialFristående skolor1.2

Utredningsuppdraget1 .2.1

förslag tilldirektivenskall enligtUtredaren ge
förklaras berättigad tillskola skallfriståendevillkor för att en

offentligt stöd,
skall fördelasoch hursådana beslutordningen för ansvaret

mellan olika aktörer,
fördelas mellan olikaskalltillsynsansvarethur samtparter

bidragsgivningenregler för

innehållet kanutbildningar tillgymnasieskolorFristående är som
utbildninggymnasieskolans påkommunaladen ettmotsvaraanses

utbildning iSpecialutformat Genomgångennationellt eller ett program.
studierfortsattamöjligheter till yrkesliv ellerdessa skolor sammager

gymnasieskolan.kommunalautbildning i denefter avslutadsom
till offentligtfristående skola berättigadförklaraRegeringen kan en

från hemkommu-dels bidrag elevernasfall bestårstöd, i sådant avsom
tilltillsyn vilken i sin kandels statligför utbildningen, rätttur geavner

villkorochhar ställt särskilda kravstudiestöd för eleverna. Staten upp
offentligt stöd. Debli berättigade tillför skolor vill ansöka attomsom

i förord-i kap. skollagen 1985:1 100gällande reglerna finns 9 samtnu
avsnittenfristående 2.1offentligt stöd till skolor sening 1993:884 om

och 2.2.
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Översynen syftar till såväl kommuner fristående gymnasie-att som
skolor får klara regler kan förväntas ligga fast under längre tid.som en

Utredningen omfattar endast fristående gymnasieskolor. dessaUtöver
finns andra former fristående utbildning grundskolenivånöverav som
vänder sig till olika elevgrupper. Målen för vissa dessa utbildningarav
skiljer sig från målen för den offentliga gymnasieskolan, liksom reglerna
för offentligt stöd.

tydlighetsFör skull i det följande översikt dessa andraöverges en
fristående utbildningar grundskolenivå, de inte omfattasöver även om

utredningen.av

friståendeAndra skolor1.2.2 grundskolenivåöver

Riksinternatskolor

Riksinternatskolorna förstatillkom i hand för tillgodose undervisningatt
för utlandssvenskars i Sverige.barn Undervisningen vid riksintematsko-
loma skall den grundskolan eller gymnasieskolanmotsvara som ger.
Riksinternatskolorna särskild utbildningsform, regleras iutgör en som
lO kap. skollagen i förordningoch 1991:1080 riksintematskolor.om

Internationella skolor

Undervisningen i internationell skola vänder till borsig eleveren som
i Sverige under period.begränsad skolor kan erhålla bidragDessaen
enligt regler gäller för de kompletterande skolorna. Ut-samma som
bildningen internationellavid de skolorna skall inte förväxlas med fris-
tående gymnasieskolor med internationell bidrags-inriktning, ärsom
berättigade enligt regler gäller för friståendeandrasamma som gym-
nasieskolor.

Gymnasial utbildning för utlandssvenska barn och ungdomar utomlands

Skolor för utlandssvenska barn och ungdomar finns fyrtiotalpå ett
platser i världen, fem bedriver gymnasieutbildning enligt denvarav
svenska läroplanen Fuengirola,Bryssel, London, Madrid och Nairobi.

deFör svenska skolorna i utlandet gäller förordning 1994:519 om
statsbidrag till utbildning utlandssvenska barn och ungdomar.av
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Fristående gymnasiesärskolor

riktar sig till elever fullgjortEn fristående gymnasiesärskola sär-som
skolplikt förklaras bidragsberättigad regeringenskild och kan av

kap. skollagen.9 8 a

Kompletterande skolor

från gymnasieskolan bl.a.utbildningarna skiljer sigkompletterandeDe
undervisning i kärnämnen. Flertaletde eller delvis saknarheltattgenom

kom-yrkesinriktade utbildningar ochskolor i denna har utgör ettgrupp
gymnasieskolan, däravutbildningar finns inomplement till de som

kompletterande skolor.benämningen

uppgifterAktuella1.3

Några jämförelsergymnasieskolor.Fristående1.3.1

spridninginriktning och geografiskantal,av
juliföre och efter den 19941

entydigt jämförasperioden före kan inteStatistiska uppgifter från 1993
Uppdelningen bidragshänseendeskolstatistik. imed uppgifter i dagens

kompletterandegymnasieskolor ochfriståendei de två grupperna
fristå-offentligt stöd tillförordningenskolor infördes med den omnya

behandlades de fristående skolornaende skolor. Dessförinnan över
uppgifts-skolstatistik andraoch ochgrundskolenivån som en grupp,

skolor med statsbidragoftast frånsammanställningar utgår grupperna
statligställda under tillsyn.respektive skolor enbart
stöd till fristående skolor meduppgifter statligtMed ledning omav

gymnasieskolan, skolor be-utbildningar motsvarande dvs. de som nu
skolorgymnasieskolor, uppgick antalet sådanatecknas friståendesom

fem skolor199394 hade ytterligareläsåret 199293 till 16. Läsåret
detta läsår.tillkommit, verksamheten startade inte vid alla skolornamen

Stockholmsområdet, fyra i GöteborgTio skolorna 199293 fanns iav
gymnasie-Orsakerna till de friståendeoch två i andra städer.större att

skältill de städerna kan flera,skolorna lokaliserades större ettmenvara
beroende underlag för rekryte-sannolikt skolorna ett stortatt var avvar

ring elever.av



sou 1995:113 Kapitel 1 19

Tabell Fristående1.1 gymnasieskolor 199293. Utbildningsvägar vid
16 skolor

ekonomisk linje skolor5
humanistisk linje skolor7
naturvetenskaplig linje skolor7
samhällsvetenskaplig linje skolor7
waldorfgymnasium skolor8

Flera skolor har linje, varför antaletän skolor i tabellen blirmer en
detstörre angivna totalantaletän ovan

Läsåret 199495 fanns det bidragsberättigade37 fristående gymnasie-
skolor, vilket innebär antalet skolor i har fördubblatsatt sedanstort sett
de bidragsreglerna började tillämpas.nya

Samtidigt har också den geografiska spridningen påverkats. Läsåret
199495 finns fortfarande andel de fristående gymnasieskolor-storen av

i Stockholmsregionen. Förutom de tidigare fanns där, harna som sex
skolor tillkommit, vilket innebär sammanlagt 16 skolor finns iattnya

detta område. GöteborgI finns fortfarande fyra skolor. Däremot 14är
de 20 skolorna lokaliserade till andra städer eller mindreav nya orter.

Den tidigare storstadsdominansen har alltså börjat brytas, även om mer
hälften de friståendeän gymnasieskolorna fortfarande finns i deav

städerna.större
Antalet utbildningsvägar vid fristående gymnasieskolor har breddats

tillkomsten de skolorna. skolorDe 199293 bedrevgenom av nya som
undervisning på någon gymnasieskolans studieförberedande linjer,av
har 199495 övergått till undervisning enligt den läroplanen, framförnya
allt Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.
Sex de nyetablerade skolorna har Samhällsvetenskapsprogrammetav

då ofta med inriktning internationalisering eller språk. Tremot t.ex.men
skolor med naturvetenskaplig utbildning har tillkommit, två medvarav
specialutformade och med internationell inriktning. skolaEnprogram en
har utbildning på Omvårdnadsprogrammet, inom det offentligasom
skolväsendet i regel bedrivs landsting.ettav

Flertalet utbildningar vid de övriga skolorna också organisera-ärnya
de specialutformade ofta med utgångspunkt i specifikasom program,
utbildningsbehov inom industri och näringsliv i regionen.

l3 15-1245
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vidFristående 199495. UtbildningsvägargymnasieskolorTabell 1.2
20 skolornanytillkomnade

skola1Elprogrammet
skolor4Estetiska programmet
skola1Fordonsprogrammet
skolaadministrationpr 1Handels-och
skolor4Hotell- och restaurangprogr
skolor5Industriprogrammet
skolor2Medieprogrammet
skolor2Naturvetenskapsprogrammet
skolalOmvårdnadsprogrammet
skolor6Samhällsvetenskapsprogrammet

blirvarför antalet större änFlera skolor har än ett ovanprogram,mer
totalantaletangivnadet ovan

gymnasieskolorfriståendeiAntal elever1.3.2

gymnasieskolor 410.2friståendeelever iantalet199495Läsåret var
ieleverutgjorde andelengymnasieskolaieleversamtliga 309 952Av

andelen elever199293Läsåretskolorna 1,2de fristående procent. var
gymnasieskolor 0,8i fristående procent.

fördubblatsgymnasieskolor harfristående änantaletTrots att mer
på-inneburit någondet inte199495, haroch199293 ännumellan åren

skolornaförklaras dekanantalet elever. Detökningtaglig att nyaavav
elleromfattarofta inteochuppbyggnadsskede än ettiär parett mer en

eleverdrygt 40genomsnittha iberäknasskolornaårskurser. De nya
1995.Riksförbund, NrRapportFriskolornas

erbjudaskyldigheter1.4 Kommunernas att

gymnasieutbildning

i förstagymnasieutbildningerbjudaskyldigVarje kommun är att
eller in-Specialutformathandandraoch ihand nationelltett program

årskursenslutfört sistaungdomarför samtligadividuellt somprogram
gått igenomtidigareoch intemotsvarande,grundskolan elleri som

likvärdiggymnasieskolan ellerinationelltutbildning på ett enprogram
1985:1100.skollagen§§,och 13utbildning kap. 55
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Erbjudandet skall omfatta allsidigt urval nationellaett av program
och antalet platser på olikade och deras skallprogrammen grenar

med hänsyn till elevernas önskemål. Erbjudandet skallanpassas avse
utbildning anordnas inom kommunen eller i kommunsom en annan
eller landsting i enlighet med samverkansavtal. innebärAvtaletett annat
också elev söker till utbildning utanför den kommu-att en som en egna

eller landstinget, hänförs till den elever förstai handnen grupp som
skall bli utbildningen.imottagna

hemkommunenOm inte erbjuder den utbildning eleven valt, harsom
hemkommunen skyldighet betala för sådan utbildning iatt en annan
kommun. En elev kan fritt välja igå fristående gymnasieskola ochatt en
hemkommunen då skyldig betala för utbildningenär att oavsett om
motsvarande utbildning finns i kommunen.

1.5 har elever fått sinaHur Önskemål om

studieväg tillgodosedda

Hösten 1994 sökte sammanlagt 140 000 ungdomar till gymnasiesko-ca
lan. Uppgifter från Skolverkets nationella uppföljning visar deatt av

109 000 elever, ansökt plats nationelltnästan ettsom om program,
79 sitt förstahandsval,på vilket minskning medantogs procent är en
två procentenheter jämfört med föregående Elevernästan år. isom

första hand sökt till Samhällsvetenskaps- eller Naturvetenskapsprogram-
fick i utsträckning sina önskemål tillgodosedda 92 respektivestörremet

95 komma denprocent. Svårast på önskade utbildningen hade deatt
elever sökte till Hantverksprogrammet, 41 och Mediapro-procent,som

49grammet, procent.
del kommuner anordnar gymnasieutbildning erbjöds läsåretsom

199495 Samhällsvetenskapsprogrammeti kommuner och171 Naturve-
tenskapsprogrammet i 162. också, framgårDet på dessavar som ovan,

andel elever hade möjlighet få förstahands-sinastörst attprogram som
Ävenval tillgodosedda. lndustriprogrammet, Elprogrammet, Handels-

och administrationsprogrammet, och fritidsprogrammetBarn- samt
Omvårdnadsprogrammet hörde till de där eleverna i stor ut-program
sträckning kunde få sina utbildningsönskemål tillgodosedda i hem-
kommunen eller inom samverkansområdet.

Program förekom endast i 50 60 kommuner Mediepro-som var-
och Hotell- och dessaPågrammet restaurangprogrammet. program

i genomsnitt 50 eleverna sina förstahandsval.antogs procent av
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jämförelse visarmellan kommunerna andelen eleverEn att togssom
sitt varieradepå förstahandsval, mellan 52 och 91oavsett program,

procent.

intresset för friståendekommer1.6 Hur

gymnasieskolor utvecklasatt

fristående gymnasieskolor kommerbedömning hur antaletEn attav
framöver måste med försiktighet.förändras under några år göras stor

friståendeoch antalet gymnasieskolorAntalet ansökningar som
stöd har inte ökat lika kraftigt friståendebeviljats till offentligträtt som

båda och 199495skolor grundskolenivå. Under de åren 199394
ansökningar för prövning. delämnades respektive Av17 21 samman-

ha till offentligt stöd.lagt ansökningarna förklarades 23 För38 rätt
ansök-ansökningar lämnats in. Antaletberedning under 199596 har 22

obetydligtreårsperioden visar således endastningar år under enper
ökning.

bransch-nytillkomna fristående gymnasieskolornaFlera de ärav
utbildning inom områden däryrkesinriktade och erbjuder sådanaeller

speci-tillgodose såväl näringslivetsdet kommunala utbudet har svårt att
deönskemål utbildning. Flerafika behov elevernas nyaom avsom

specialutformadeutbud i formskolorna kompletterar kommunernas av
inriktning, flera fall medindustriell eller teknisk imed ettprogram

VolvoIndustrigymnasium,industriföretag huvudman, ABBt.ex.som
utbildningarTekniska Gymnasium.Industrigymnasium och SKF:s Dessa

eleverinte ovanligt endastsökande, och detlockar ofta många är att
kan beredas plats.från grundskolanmed höga betyg

innebär friståendeantal nytillkomna skolornaEndast mindre deett av
kommunernas skolor.finns i Enutbildningar redanalternativ till som

tendens.ansökningar visarinnevarande årsgenomgång sammaav
Lpf harför de frivilliga skolformerna 94Skollagen och Läroplanen

lokaltför kommunala gymnasieskolornaökat möjligheterna också de att
specialut-lokalt fastställdautbildningen, t.ex. genom grenar,anpassa

mellanSkillnadernaformade eller individuella är ännu storaprogram.
tillräckligterbjuda eleverna brettolika kommuners möjligheter ettatt

utbildningar.platser i attraktivautbildningsutbud eller tillräckligt antal
intresseutbildningsanordnaresförmodas såväl eleversDet kan att som

i takt kangymnasieskolor beroende vilkenför fristående är av man
landsting.utbud utbildningar i kommuner ochtillgodose allsidigtett av
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Elevantalet i de fristående gymnasieskolorna kommer under alla för-
hållanden öka under den treårsperioden,att närmaste efterhand som
verksamheten i de nystartade skolorna utvidgas till omfatta samtligaatt

Ökningenårskurser. kan beräknas uppgå till 2 000 2 500 elever.-
Andelen elever i fristående gymnasieskolor skulle då uppskattningsvis
komma 1,7 antaletutgöra eleveratt i gymnasieutbildning.procentca av
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2 Nuvarande regler

2.1 Vad skollagensäger

Regeringen får i fråga viss utbildning förklara friståendeom en
skola berättigad till sådant bidrag i andra stycket,som avses om
utbildningen kunskaper och färdigheter till och nivåartger som
väsentligen de kunskaper och färdighetermotsvarar som gym-
nasieskolan förmedlar och skolan i övrigt väsentligenäven svarar

gymnasieskolans allmänna mål. Härvid skall särskilt beaktasmot
de krav i kap. § andra och tredjel 2 styckena. För-som anges
klaring skall dock inte lämnas i fråga utbildning skulleom som
innebära påtagliga negativa följder för gymnasieskolan inom det
offentliga skolväsendet i regionen.

sådan förklaringOm i första lämnats,stycketen som avses
skall elevernas hemkommuner lämna bidrag till skolan. Kommu-

skyldighet gäller endast utbildningar för sådana elevernens som
hemkommunen skyldig erbjuda gymnasieutbildning vidattvar
den tidpunkt utbildningen började.då

Om den fristående skolan och kommunen inte kommer över-
med elevernas hemkommuner skall dessa erläggaannatens om

det belopp regeringen eller den myndighet regeringensom som
bestämt har föreskrivit. kap. skollagen,9 8 § 1985:1100

Något formellt godkännande fristående gymnasieskola har inteav en
nödvändigt då bedriva utbildning för elever inteansetts rätten att som

längre skolpliktiga näringsfriheten.faller under friståendeFörstär när en
skola begär få offentligt stöd för angiven utbildning, ställeratt statenen
krav vissa villkor skall uppfyllas.att

kap.I 9 8 § skollagen de grundläggande krav ställs påanges som en
fristående skola för regeringen skall förklara skolan berättigad tillatt
bidrag för viss utbildning. En de viktigaste förutsättningarna är atten av
skolan skall meddela kunskaper och färdigheter väsentligen skallsom

de kunskaper och färdigheter förmedlargymnasieskolanmotsvara som
och den skall gymnasieskolans allmänna mål.att motsvara
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Hänvisningen till skollagens kap.l 2 § andra och tredje styckena
innebär den fristående skolan skall beakta vad elever-att som anges om

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor ochnas sam-
hällsmedlemmar och utbildningen skall hänsyn till elever medatt ta
särskilda behov. Verksamheten skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar, och och iverkarvar en som
skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekt
för vår miljö. Utbildningen skall också väsentligengemensamma svara

formulerasde allmänna mål i läroplanen för den offentligamot som
gymnasieskolan.

Ytterligare villkor i skollagen utbildningen inteärett attsom anges
följderinnebär påtagliga negativa för gymnasieskolan det offent-inom

liga skolväsendet i regionen.
andra stycket elevernas hemkommuner skyldigaI äratt attanges

friståendelämna bidrag till den skolan regeringen med stöd förstaom av
berättigad till bidrag.stycket har förklarat skolan Skyldigheten gäller

fristående skolanendast den utbildning vid den förklaringen avser.som
hemmahörandeomfattar endast de elever i kommunen ochDen ärsom

fullgjortbörjar sin utbildning efter det de har sin skolplikt ochattsom
kalenderhalvåretfram till och med det första det år då de fyller 20 år.

fast i första hand skalltredje stycket slås kommaI över-att parterna
elevens hemkommun skall betala. de intevilket belopp Omens om

skall hemkommunen betala det beloppkommer överens annat somom
föreskriver. Regeringens beslut beloppens storlek för deregeringen om

bilaga till förordningenolika studievägarna i 2 1993:884anges om
i skolor.offentligt stöd till fristående

skolans elevavgifterSkollagen begränsar också 9 kap.rätt att ta ut
till bidrag enligt eleverSkolor har 8 § får för de10 §. rätt somsom
avgifter tillbidragen endast skäliga med hänsyn deärta ut somavser

skolan har, förutsatt kostnadersärskilda kostnader dessa ärattsom
rimliga för verksamheten. Vad skäliga elevavgifter beroendeär ärsom

enskilda fallet.omständigheter i detav
får bidrag för viss utbildning skall, i frågaFristående skolor som om

skolla-utbildningen, stå under tillsyn Statens skolverk kap. 13 §9av
paragraf också delta igen. Skolorna enligt denna skyldiga Skol-är att

verkets uppföljning och utvärdering skolväsendet i nationellasamtav
i föreskrivs myndig-den utsträckning regeringen eller denprov som av

het regeringen bestämt.som
Regeringens beslut kan inte överklagas.
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2.2 Vad förordningsäger och förarbeten

Ytterligare villkor för skola skall förklarasatt bidragsberättigaden anges
i förordningen 1993:884 offentligt stöd till fristående skolor. Iom
propositionen Valfrihet i skolan prop. 1992931230 finns bakomlig-
gande motiv och riktlinjer för bedömning skolans kvalitet.av

Utbildningens kvalitet skall i den läroplan finnsgaranteras försom
utbildningen vid skolan i dess tim- och kursplaner.samt Utbildningen
skall gymnasieskolans utbildningmotsvara på nationellt eller special-ett
utformat och undervisningen skall saklig och allsidig.program vara

Elevernas studieresultat skall enligt förordningen redovisas i betyg
eller intyg. I propositionen dessa dokumentsägs skallatt jämförba-vara

med gymnasieskolans betyg. I propositionen också kvali-ra sägs att
tetskravet fordrar undervisningen kompetentaatt lärare.ges av

Skolornas elevavgifterrätt behandlas iatt ta ut propositionen. Före-
draganden framhåller vad skäliga elevavgifteratt sägs i friståen-som om
de grundskolor, bör kunna tjäna ledning för bedömning vadsom av som

skäliga avgifter förär utbildningen i fristående gymnasieskola. Väg-en
ledande för bedömningen det enligtär skollagenatt kostnadsfrittärsom
för eleverna i den offentliga skolan, också skall kostnadsfritt förvara
eleverna i den fristående skolan. de fall1 elevavgifter godtas, skall
avgifterna ha samband med merkostnader då skolans profil krävert.ex.

utrustning.extra
1 propositionen villkoren för bidragsrättatt ett skolansäranges attav

intagningsbestämmelser och urvalsgrunder godtagbara. Skolanär skall
sina inträdesvillkor och urvalsgrunder visa utbildningengenom att är

för alla elever.öppen skallDet i princip inte tillåtet uppställaattvara
särskilda behörighetsvillkor för inträde till utbildningen. Test eller prov

urvalsprincip skall inte tillämpas i undantagsfall,än isom annat t.ex.
musik för elevernas förutsättningarprövaatt tillägna sig undervis-att
ningen i skola med inriktning musik. Krav på vissmoten trosupp-en
fattning bör inte erkännas förutsättning för inträde i utbildning-som en
en.

+4 15-1245
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stödOffentligt2.3

omfattagymnasieskola kanfriståendestödet tilloffentligaDet en
innebärocksåvilkethemkommuner,elevernasfrånekonomiskt bidrag

beviljas enbartkan ocksåstatlig tillsyn. Detunderställsskolan somatt
bl.a.stöd då detoffentligtviktig formsigvilket itillsyn,statlig är aven

studiestöd.till Förfåskall kunnaför eleverna rättförutsättning attär en
offentligttillberättigadeförklaratsgymnasieskolor harfriståendede som

ställda underdedeundantag, ärfåtal utövergäller, medstöd attattett
bidrag.också hartillsynstatlig

Ansökningsförfarande2.4

reglerarskolorfriståendestöd tilloffentligt1993:884Förordningen om
ibidragsberättigadebliönskarskolorföransökningsförfarandet som

friståendeförförordning gällerutbildning. Samma ävenvissfråga om
förkravenuppfyllerför sigi och attutbildninggymnasieskolor, vars
ställasansökerenbartbidrag attberättigad tillförklaras ommen som

tillsyn.statligunder
länsstyrelsentillskall lämnasregeringen,ställs tillAnsökan, som

utbild-skall sigLänsstyrelsenligga.skallskolan yttradäri det län om
gymnasieskolanförföljdernegativapåtagligakommerningen att

skall länssty-yttranderegionen. sittIskolväsendet ioffentligadetinom
skolandärden kommunbedömningden görsinhämtarelsen avsom

kommuner. Länssty-närliggandeförekommande falliligga, ochskall av
Skolverket.ansökan tillvidarebefordrayttrandemedskallrelsen eget

förekalenderåretaprilden lgällerinlämningsdatum ärDet som nu
Regeländringenaugusti.dentidigare 1skall börjadå bidragetdet läsår

frånbidragtillansökanförförsta gången rätttillämpaskommer att om
199798.med läsåretoch

uppställdadeövrigtiansökanSkolverket motprövar svararom
yttrandedärefter medskallSkolverketoffentligt stöd. egetförvillkoren

länsstyrelsernade frånbifoga över-ochregeringenansökan tilllämna
framgåsärskiltyttrande skallSkolverketshandlingama. Avlämnade om

godtagbara.urvalsgrunderinträdesvillkor och ärskolansverket attanser
utbildningen kanvisaskalluppgifterdegranskarSkolverket attsom

läro-redovisa sinskallSkolankraven.statligadekomma att motsvara
få betygkommerelevernavilkettimplan attoch sättplan, kurs- samt

elevavgiftereventuellauppgiftinnehållaskallAnsökanintyg.eller om
täcka.dekostnadervilkamotivering attmed avserav
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uppgiftVidare infordrar Skolverket vilken kompetens skolanom
skall rekryteras, skolankräva de lärare huratt samtsom avseravser av

för verksamheten. Huvudmannen bör också visaorganisera ledningenatt
ändamålsenliga lokaler kan anskaffas.for verksamhetenatt

budgetöversikt visarhuvudmannen iSkolverket begär attatt en
och varaktighetrealistiskt beräknad skolansskolans ekonomi är att

beräknade elevantalet vid skolansdärmed kan Det start samtgaranteras.
möjligt med angivandeskallför de årennärmaste anges, om avprognos

självfrån. skolan inte kanplaneringen utgår Omdet underlag som
tillhandahållaundervisning i samtliga ellererbjuda eleverna ämnen ett

visa hurvalbara kurser, skall skolantillfredsställande utbud man,av
kunna organisera dessakommunen, kommeri samarbete med attt.ex.

delar utbildningen.av
rättskapacitet,också uppgifter huvudmannensSkolverket granskar om

stiftelseurkund,eller registreringsbevis,vilket kan innebära bolags-
motsvarande.föreningsstadgar eller

ansökningar199495 Skolverket berett 38199394 harUnder åren -
ansökan drogs till-tillstyrktes.till offentligt stöd, 25 Enrätt varavom

det inio ansökningar avstyrktesochbaka huvudmannen attp.g.a.av
kriterier för bidrags-skolan uppfyllde samtligavisadesansökan inte att

berättigade tillsökande skolornaförklarade deRegeringen 23rätt. av
199697 22bidrag från och med läsåretoffentligt stöd. Ansökningar om

beredning.understycken är ännu
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Erfarenheter3

erfarenheterDokumenterade3.1

fungerat under det första årregelsystemetErfarenheterna hur det nyaav
forsk-resultat från svenskbegränsade. Någrasjälvfalletdet tillämpats är

integymnasieskolorna harfriståendening de ännu presenterats.om nya
för-internationella1993forskningsöversikter Daun,Vissa t.ex. avser

förhållanden.överföras till svenskasiginte enkelt låterhållanden, som
effekterbelyser och diskuterarstudierfinns däremot mångaDet som

Vissa resultatskolpliktiga elever.fristående skolor för är över-avav
gymnasie-gälla för friståendegenerelltoch kangripande ävensettnatur

segregation ioch frågorvalfrihetkonsekvenserskolor, t.ex. omav
skolanValfrihet inom Dssådanexempelskolan. Ett ärrapporten

ekonomi ESOstudier i offentligfördär1994:72, Expertgruppen
huvudsakligenvalfrihetsreformemaeffekterdiskuterar troliga somav

obligatoriska skolan.i denvalfrihetsfrågornahandlar om
till dokumentredovisningen nedanvalt begränsaUtredningen har att

gymnasieskolorna medfriståendei deverksamhetenbelyser ut-som
uppgif-ochbidragsrätt. Vissaregler förgångspunkt i gällande rapporter

till skolorhänför sig till dockelevresultat,i det följandeter t.ex somom
komplette-harbestämmelser. Utredningentidigarebidrag enligtuppbär

vid antalsamband med besökidokumentationenden skriftliga ettrat
förmedi överläggningargymnasieskolor,fristående representantersamt

organisationer.ochmyndigheter, kommuner

tillsynStatlig3.2

tillsynenVad innebär3.2.1

tillsynskolverk skall verketförEnligt instruktionen Statens utöva över
gymnasial nivå.skolpliktiga elever påsåväl förfristående skolor, som

skolande förhållandenkontrollerastillsynenGenom att uppgavsom
delartillämpligatill bidrag grundades, ivilkavid ansökan och på rätten

utifrån de statliga kraven.kontrollTillsynenalltjämt uppfylls. är en
fristående skolorutbildningen vidtillsynenregelbundnaDen av

till sittskolhuvudmannen leverkontrollinnebär således att uppaven
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i debestämmelsernai enlighet medverksamhetenbedrivaattansvar
väsentligenutbildningenbedömsförfattningarna.nationella Där om

kunskaper ochvad gällergymnasieskolanoffentligadenmotsvarar
skolans allmännabedömningen ingårmål.allmänna Ifärdigheter samt

styrdoku-lokalatimplaner, övrigakurs- ochläroplan,målsättning, dess
skolled-lärarkompetens ochelevresultatundervisning och samtment,

urvalsprinci-intagningsvillkor ochskolanskontrollerasVidarening. att
för alla.skallskolankrav på öppenattmot varasvararper

särskilda kost-skolan harbedömselevavgifterskolanOm uttar om
kostnadernatill de särskildai relationelevavgiftema stårochnader om
kontrollerasVid tillsynenverksamheten.rimliga fördessa ärsamt om

huvud-såsomför verksamheten,förutsättningarnaallmännaockså de
stabilitet.verksamhetensrättskapacitet ochmannens

Vidskolan.besök viddokumentstudier ochomfattarTillsynen ett
skolledning,huvudman,skolansförföreträdareintervjuasbesöket perso-

ochgranskasoch läromedelutrustningLokaler,elever.föräldrar ochnal,
genomförs.lektionsbesök

såledesberörvid tillsynenkontrolleras storaförhållandenDe som
begränsningar.vissahar dockTillsynenverksamhet.skolansdelar av
enbartskolanfullständig bildfåmöjligtinteDet attär genomaven

utvärdering,ochuppföljningkompletterarkontrollformtillsyn. Denna
Tillsynengenomför.Skolverketkontrollformerandrautgör somavsom

debedömningenkvalitetskontrollinte någon utöversigi utgör om
elleruppfylldaverksamhetskolanspå ärstatliga kraven

skolornasundergenomförs första gångentillsynenregelbundnaDen
tilltidsintervalltillsyn medDärefter treverksamhetsår. görs ettandra av

tid-överenskommenhuvudmannenmedvidskerTillsynenfyra år. en
Skol-dåelleranmälningarinitierastillsynkanpunkt. Härutöver genom

ochuppföljningfrånsignaler utvär-skäl,andraverket t.ex. genomav
tillsyn.anledningfinnerdering, utövaatt

svåraförhållandenfram är atttillsynen kommerviddetOm som
sammanfattandevikt för denområdenoch berörtolka storavsom

sådantEtttillsynfördjupadbeslut övervägas.kanbedömningen, om en
allsidighet.ochsaklighetundervisningensområde är

Skolverkets be-sammanfattarbeslut,iTillsynen ettutmynnar som
tillsynvid sinSkolverketOmvid skolan.förhållandenadömning avav

vissinomhuvudmannen,förpåpekas dessafunnnit brister,skolan som
avhjälpaförvidtaskommeråtgärdervilkaredovisa atttid skall attsom

bristerna,avhjälperpåpekande intehuvudmannenbristerna. Om trots
Beslutåterkallas.till bidragskolansförklaring rättregeringenskan om

regeringen.fattashärom av
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frånErfarenheter tillsynsverksamheten3.2.2

Skolverket sedan genomfört tillsyn vid friståendehar 1993 13 gymnasi-
före deneskolor, samtliga bidragsberättigade juli Skolverketl 1994.

konstaterade skolorna alltjämt uppfyllde för bidrags-nio villkorenatt av
påpekanden.någrarätt utan

Vid fyra fann Skolverket brister föranledde påpekande.skolor som
Vid bristerna enbart elevavgiftemas storlek. Vidtvå skolor gällde en

gällde elevavgiftema också skolans intagningsvillkorskola de utöver
vid skola kunskaperoch regler för avskiljande elev elevernassamtav en

färdigheter. de skolor fått påpekande har allaoch Av rättatutom ensom
till påtaladede bristerna.

vid skolor med teoretiskt inriktade utbildningarTillsynen visade att
motsvarandehade kompetens och utbildningtjänstgjorde lärare som

offentliga skolan. Vid de specialutformadekraven i den programmen,
inom estetisktflera inriktning yrkesverksamhetvilka har mot t.ex.av en

hade lärarna hög yrkesmässig kompetenseller tekniskt område, men
rektorutbildning. Samtliga skolor hadesaknade ofta pedagogisk en som

flesta hadepedagogiska ledning. skolornasvarade för skolans De ännu
utgick vanligtvisfortbildningsplan och personalutvecklingeninte någon

fall tillsam-önskemål. Studiedagar förekom, i någrafrån lärarnas egna
kommunala skolorna.med demans

tillfrågade elever vid någraElevinflytandet bedömdes gott avav som
allmänhetobefintligt vid andra. Skolorna saknade iskolorna men som

fåmed särskilda behov stödspeciallärare, elever extraav uppgavsmen
i årskurshade deltagit i nationellaskolans Skolornahjälp lärare. provav

överensstämmelsen mellan dessautsträckning ochi föreskriven3 prov
nationellaUppgifter från Skolverketssig god.och betyg visade vara

avsnittstudieprestationer redovisas i 3.3.uppföljning elevernasom
vidsammanfattande undervisningenSkolverket ivisar rapport atten

bedömdes hagranskats i allmänhetde fristående gymnasieskolor som
kvalitet.god

fristående gymnasieskolorElevresultat i3.3

gymnasieskolor,redovisning friståendeUppgifter i följande varsavser
gymnasieskolanelever hade genomfört utbildningen vidläsåret 199394

hartreåriga studieförberedande linjer. Elever i gymnasieskolans program
får slutbetyg förrän tidigastinte gymnasieskolan och integåttännu ut

Uppgifterna har hämtats från Skolverketsvid slutet 199596.läsåretav
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74 och 75 ingårrapporter i det nationella uppföljningssystemet.nr som
Data beskriver elevresultat för 199495 har intesom publicerats.ännu

Rapporterna underlag för några jämförelser mellan hur elevernager
lyckats i fristående respektive kommunala gymnasieskolor, vilket utgör

utgångspunkt för diskussion de fristående skolornas kvalitet.en om
Betyg kan i detta sammanhang tjäna enkelt mått,ett ävensom om
betygen i sig bara flera aspekterär på elevers studieresultat.en av
Slutbetygen kan alltså inte stå indikatorer på eleversensamma som
prestationer eller utbildningens kvalitet. Resultatjämförelserna bör
tolkas med försiktighet också det skälet elevgrupperna inteatt heltärav
jämförbara. Bl.a. skiljer sig antalet elever i de båda avsevärt.grupperna
Elever med avgångsbetyg från de fristående gymnasieskolorna drygtvar
700 och antalet elever med avgångsbetyg från den kommunala gym-
nasieutbildningen 43 000.var

Eleverna i de fristående gymnasieskolorna hade något högre avgångs-
betyg vad eleverna hade iän motsvarande utbildningar inom de kommu-
nala skolorna, dvs. de treåriga studieförberedande linjerna. Betygsge-
nomsnitten för manliga respektive kvinnliga studerande vid de fristående
gymnasieskolorna 3,73 respektive 3,92. Vid kommunala gymnasie-var
skolor, treåriga studieförberedande linjer, genomsnittsbetygen 3,36var
respektive 3,49.

En del elever går gymnasieskolan med ofullständigt slutbetyg.ut De
kan ha kryssmarkering i eller flera eftersomämnen, skolan bedömtett

elevernas kunskaper inteatt vad utbildningen skall demotsvarar Ige.
fristående gymnasieskolorna förekom detta praktiskt inte. deItaget
kommunala gymnasieskolornas 3-åriga studieförberedande linjer hade
knappt två eleverna sådant ofullständigtprocent betyg.ettav

friståendeDe skolorna använde sig däremot oftare den möjlighetav
fanns, enligt förordningen 1992:396 linjer och specialkursersom om

i gymnasieskolan, bevilja mindre studiekurs föratt elever med påtagliga
studiesvårigheter i något de friståendeI skolornaämne. hade 4,4 procent

eleverna mindre studiekurs, jämfört med 3,8 i de kommunalaav procent
skolorna. Anledningen till varför väljer olika för under-vägar attman
lätta för elever med svårigheter inte klarlagd.är

En negativ indikator på utbildningsresultat studieavbrott. måttär Ett
på detta hur många deär elever påbörjadeatt gymnasieutbild-se av som
ning läsåret 199091 199394 har avgått med slutbetyg. de fristå-Isom
ende gymnasieskolorna hade 87,4 eleverna fullföljt sinaprocent av
studier. Motsvarande andel vid de kommunala gymnasieskolornas 3-
åriga studieförberedande linjer 94,8 Underlag saknas förprocent.var en
bedömning vad kan ligga bakom den högre frekvensen studieav-av som
brott vid de fristående skolorna.
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Ytterligare resultatmått övergång frånärett gymnasieskolan till
högskolan. deAv elever 199091 avslutade utbildningen vid fristå-som
ende gymnasieskolor hade 67 påbörjat högskoleutbildningprocent senast
höstterminen 1994. Andelen elever från de treåriga studieförberedande
linjerna i kommunala gymnasieskolor 54 procent.var

fleraAv skäl bör de redovisade jämförelserna tolkas med storovan
försiktighet. saknasDet bl.a. uppgifter eventuella skillnader i elev-om
sammansättning i respektive och sådana skillnaders eventuellagrupp
samband med skolprestationer, studieavbrott och tillövergång högre stu-
dier. Svensk skolforskning, Amman och Jönsson Skolverket,t.ex. rap-

1993 belyser de kända sambanden mellan elevernasport sociala bak-
grund och studieresultat. socialaDen snedrekryteringen till de olika
utbildningsvägama i gymnasieskolan och till högre studier behandlas
ingående i betänkandet Ursprung och utbildning SOU 1993:85. Upp-
gifter rekrytering till fristående gymnasieskolor och vilket sättom
denna skulle skilja sig från rekrytering till motsvarande utbildningsvägar
inom den offentliga gymnasieskolan saknas. I den skolstatistik SCBsom
samlar finns inga uppgifter elevernas sociala bakgrund.om

Internationell forskning visar privata och alternativa skolor i deatt
flesta länder uppvisar högre prestationer vid och liknande mät-prov
ningar. Flera forskningsöversikter Daun 1993, Levin 1989 pekarex.
dock på svårigheter entydigt tillskriva skolornas undervisning deatt
högre prestationerna. Uppgifter elevernas prestationer då de börjadeom
skolan finns sällan tillgängliga.

3.4 Följder för de offentliga
gymnasieskolorna pågåendeen-
undersökning skolor23av

Skolverket genomför för närvarande uppdrag regeringen över-av en
fristående gymnasieskolor den 30 juni 1993 hade statligtsyn av som

stöd. länsstyrelserSex medverkar i de berörda23 skolor-översynen av
vilka flertalet har varit verksamma sedan många år. I översynenna, av

fokuseras frågan om utbildningarna har fått eller kommer få på-att
tagliga negativa följder for gymnasieskolan inom det offentliga skolvä-
sendet i regionen. denFöre juli1 1993 prövades inte denna fråga då

fristående gymnasieskola berättigades till offentligt stöd.en
Översynen kommer redovisas i sin helhet den 15 1996.att Avmars

länsstyrelsernas skall framgå den bedömning gjorts densvar som av
kommun där skolan belägen i förekommandeär fall närliggandesamt

T5 15-1245
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kommuners uppfattning. Länsstyrelserna har emellertid redan lämnat
sina yttranden till Skolverket häroch återges i sammandrag.

Länsstyrelsen Stockholms län: StockholmsregionenI finnsi 11 av
de 23 skolor ingår i Länsstyrelsen uppdrog Uppsalaöversynen.som
universitet genomföra enkätundersökning bland dessa skolor.att en
Studien har redovisats i Effekter viss fristående gymnasie-rapporten av
utbildning maj undersökningen ingår1995. I de fem kommuner där
skolorna belägna ytterligare elva närliggande kommuner.är samt

bedömning de friståendeKommunernas skolornas inverkan påav
gymnasieskolan i regionen genomgående inga direkt påtagligaattvar
negativa effekter kunnat konstateras. menade hadeTvärtom, mång-man,
falden i regionens samlade utbildningsutbud förekomstengynnats av av
de fristående skolorna. de fristående gymnasieskolomas utbildningl
förekom i flera fall särskilda profiler inom Samhällsvetenskapsprogram-

eller Naturvetenskapsprogrammet, waldorfpedagogik, utbild-met t.ex.
ning med internationell konfessionell inriktning,eller specialut-samt
formade program.

Frågor de ekonomiska konsekvenserna för kommunernaom gav
mindre entydiga framför allt bad kommunerna bedöma denärsvar, man

långsiktiga effekterna de fristående gymnasieskolorna. Dåmera av
undersökningen gjordes hade det bidragssystemet funnits endast ettnya
år. Skolväsendet i kommunerna hade samtidigt påverkats andraav
förändringar införande och kursutformad gymnasie-t.ex. program enav
skola, modeller för budgetering skolkostnader olika slagellernya av av
besparingsåtgärder. Flera kommuner framhöll i sina ökade kost-svar
nader följd fristående gymnasieskolorna.de kommun ansågEnsom av

kostnaderna för kommunen hade minskat.att snarare
Länsstyrelsen framhåller i sitt yttrande underlaget inteatt an-ger

ledning till slutsatser påtagliga för offent-några negativa följder detom
Ävenliga skolväsendet. många kommuner osäkra vid bedöm-om var

ningen de ekonomiska konsekvenserna, uttryckte flesta sig positivtdeav
de fristående utbildningarna och till den ökade valfriheten de bidra-om

git till. friståendepedagogiska utbytet mellan och kommunalaDet
gymnasieskolor emellertid litet.ansågs vara

ÖstergötlandsLänsstyrelsen län: länet finns bidragsberättigadeIi tre
fristående waldorfgymnasiumgymnasieskolor, och tvåettvarav gym-
nasieskolor med internationell inriktning. hade inteEn dessaav senare

sin verksamhet grund för199495 sökande.startat av
kommuner sig waldorfgymnasiet.Fyra yttrade de mindreEnöver av

kommunerna konkurrensmenade skolan innebär till de utbildningaratt
inom Samhällsvetenskapsprogrammet kommer i kommu-att startasom
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Övriga1995. kommuner inteansåg skolan hade någon påverkanattnen
på de gymnasieskolorna.egna

kommunerFem yttrade sig de båda gymnasieskolorna, har,över som
eller kommer ha, utbildning på Samhällsvetenskapsprogrammet medatt
internationell inriktning och där vikt läggs vid språkundervisning.stor
Kommunernas innebar dessa utbildningar,sammantaget attsvar som
attraherar språkintresserade elever, skulle kunna inverka negativt på
möjligheten anordna språkgrupper vid de kommunala gymnasiesko-att
Ioma, särskilt gymnasieskolorna.de mindre de mindre gymnasie-För
skolorna kunde ekonomin försämras fram-väsentligt. kommunEnäven
höll de elever går eller kommer i den friståendegåatt attsom nu gym-
nasieskolan, iskulle ha kommunens Samhällsvetenskapsprogram.rymts
Genom tvingas betala ersättning till fristående skolankommunen denatt

merkostnad miljon0,5 l kronor år beräknasattuppgavs en om per-
uppkomma.

Kristianstads län: länet finns friståendeLänsstyrelsen li gym-en
inomnasieskola har varianter Hotell- ochtre restaurangpro-som

grammet.
kommuner beretts tillfälle dessa läm-hade sig.Fem Treatt yttra av

nade den fristående gymnasieskolans utbildninginnebar attsvar, som
gymnasieskolorna.inte utgjorde konkurrens till de kommunalanågon

sammanfattar yttrande offentliga utbudetLänsstyrelsen i sitt detatt
i utbildningar inom Hotell- ochregionen ärrestaurangprogrammetav

hade kontaktat branschorganisatio-väl tillgodosett. Länsstyrelsens några
farhågor grund överetableringentydigt uttryckte på denner som av som

för utbildningar inom sektor. Bl.a.närvarande råder avseende denna
pekade branscherna svårigheter tillhandahålla APU-platser.på Läns-att

utbildningen inte fåstyrelsen ansåg emellertid har eller kommer attatt
för liknande utbildningar i regionen, eftersompåtagliga negativa följder

skiljer sigutbildningen vid den fristående gymnasieskolan väsentligt
från liksom den yrkesverksamhetdet nationella speciellaprogrammet,

syftar Utbildningen bedömdes intressantden till. utgöra ettsom snarare
övriga gymnasieutbildningen i nord-och värdefullt komplement till den

Skåne.västra
Malmöhus län: länet finns skolaLänsstyrelsen I endasti en som

berörs Länsstyrelsen redovisade från Malmöundersökningen.av svar
kommun, uppfattning skolan inte det offentligapåverkatattvarvars
skolväsendet, tilleftersom antalet elever från kommunen begränsatvar

framhöll kan fylla23 skolans elever. skolan70 Kommunen ettattav
behov för vissa elever.

och Bohus län: finns berördaLänsstyrelsen Göteborgs länetIi tre
tillskolor. åtta kommuner sig länsstyrelsenDe samt-yttrat angavsom
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liga skolorna inte medfört negativanågra konsekvenser för kommu-att
några fall nämnde kommunerna detI utökade utbudetnerna. som en

stimulerande faktor för skolväsendet i regionen.
Örebro:Länsstyrelsen länet finns två fristående gymnasieskolor,-li

waldorfgymnasium. två kommuner hade sigDeett yttratvarav som
ansåg inte skolans verksamhet påverkat det offentliga skolväsendetatt

båda elevantalnegativt, eftersom de skolorna lågt. kommu-Denvar ena
waldorfskolan sin annorlunda pedagogik bidrogmenade attnen genom

till utbildningsutbud.bredda kommunensatt
finns endast waldorfgymnasium.Länsstyrelsen Umeå: länetIi ett

sig. Länsstyrelsen framhöll i sittkommuner hadeFyra yttrat attsvar
i årskurserna inte hade några påtagligaskolan, har elever 10-12,35som

gymnasieskolan i länet. erbjöd den ytterli-negativa följder för Däremot
gymnasieskola och kundealternativ vid valet utgöraett engare av

pedagogiska arbetet.stimulans för lärare i det

friståendeUtbildningskostnader i3.5

jämfört kommunalagymnasieskolor med

gymnasieskolor

ochexklusive Skolskjutsarför elev,totala kostnaden 1994Den en
gymnasieskola med nationellt ellerfriståendeelevhem, i ettettvar en

genomsnitt kronor Skolverket,i 60 200Specialutformat rap-program
kommunala gymnasieskolor 54 700kostnad i76. Motsvarandeport var

i deelev alltså något högrekronor elev. Totalkostnaden per varper
för-fanns faktorerfristående gymnasieskolorna, det många som,men

redovisningstekniska skälstudievägsutbud, ocksåskillnader iutom av
tolkas med försiktighet.beloppen. Resultaten måstepåverkade

ide kostnaderna,Undervisningskostnaderna, är största stortvarsom
gymnasieskolor 900 24fristående och kommunala 24desamma i resp

gymnasiesko-i de friståendehögre lärartätheten300 kronor, dentrots
med de kommunala sko-elever jämfört 7,0 ilorna 9,7 lärare 100per

gymnasieskolor-i de friståendelorna. Kostnader för lokaler högrevar
jämfört med mindrekronor elev 14 800,16 500 trots yta perna per

kvadratmeter ikostnadenelev i de fristående skolorna. Den större per
kronorden höga lokalkostnaden 760de fristående skolor orsakade 1

Även för admini-jämfört kvadratmeter. kostnadermed 930 kronor per
jämfört med 4fristående skolorna 600 kronorstration högre i de 5var

700 kronor elev.per
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Däremot läromedelskostnader, inklusive utrustningskostnader,var
lägre i de fristående gymnasieskolorna äni de kommunala skolorna

800 kronor3 kronor4 800 elev. Men också här måste resulta-resp per
tolkas med försiktighet då den beräknade kostnadenten är ett genom-

snitt for samtliga utbildningsvägar. Utbildningen vid flertalet deav
fristående gymnasieskolorna studievägarhar generellt drar lägresettsom
läromedels- och utrustningkostnader, Samhällsvetenskapsprogram-t ex

finns vid de fristående20 37 skolorna.met som av

NågraTabell 3.1 jämförelsetal 1994. Genomsnittlig kostnad i kro-
elev, genomsnitt för samtliga utbildningsvägarnor per

Fristående Kommunal
gymnasieskola gymnasieskola

Total kostnad 60 200 54 700

Undervisnings- 24 900 24 300
kostnader

Lokalkostnader 16 400 14 800

Läromedel, 3 800 4 800utrust-
ning

Administration 6005 7004
Källa: Skolverket, nationell uppföljning, och 7776rapport

Genomsnittskostnaderna för de olika visade varia-storaprogrammen
tioner. kostnaderna för IndustriprogrammetHögst och Energipro-var

94 000 kronor elev, vilket ungefär mycketdubbelt sågrammet, per var
elevkostnaden Samhällsvetenskapsprogrammet.som

Kostnadsspridningen kommunermellan för be-samma program var
tydande for vissa spridningStörst visade undervisningskost-program.
nader elev Industriprogrammet, där det skiljde 000 kronor35per
mellan högsta och lägsta belopp. spridningen Samhällsve-Lägst var

Äventenskapsprogrammet, kronor. för19 000 individuella och special-
utformade fanns skillnader mellan kommunerna.storaprogram

Lokalkostnaderna varierade mellan 34 kronor000 elev på Hotell-per
och och 000 kronor fritidspro-1 l på Barn- ochrestaurangprogrammet
grammet.
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Undersökningen kostnadsskillnader mellan kommuner omfattadeav
endast 30-tal kommuner och endast de kostnadsklassemaett störstatre
undervisning, lokaler och läromedelutrustning. Uppgifterna ger en
endast översiktlig bild och inte underlag för generella slutsatser.ger

Motsvarande skillnader mellan kommuner beträffande kostnader för
de olika har också redovisats i undersökning från 1993programmen en
i ESO-rapporten Skolans kostnader, effektivitet och resultat Ds
1994:56.

3.6 Erfarenheter nuvarande bidragssystemav

fristående gymnasieskola förklaratsEn bidragsberättigad ärsom genom
skollagen visst minimibidraggaranterad elevens hemkommun. Omett av
den fristående skolan inte kommer med elevernasöverens annatom
hemkommuner skall beloppdessa erlägga det regeringen föreskri-som

avsnittse 2.1.ver
propositionen Valfrihet i skolan l99293z230 framhöll fore-I prop.

draganden bidragsnivån fastställasmåste enligt utgångspunk-att samma
gäller för fristående grundskolor, vilket innebär bidragsnivånter attsom

måste bli lägre de genomsnittliga kostnaderna i riket för motsvarandeän
utbildning i kommunala gymnasieskolor. harKommunerna ett ansvar
för alla ungdomar erbjuds gymnasieutbildning, vilket omfattarävenatt
de elever går i fristående gymnasieskolor. Vidare kan det, enligtsom
föredraganden, de flesta fristående kommergymnasieskolornaantas att

hämta från med relativt desina elever elevunderlag däratt ettorter stort
kommunala skolkostnaderna lägre genomsnittet. faktorerDessaär än
borde påverka bidragsnivån i skälig utsträckning.

belopp gäller innevarande bidragsår finns angivna i bilagaDe som
till förordningen med ändring offentligt stöd2 19932884, 1994:402 om

till fristående skolor. Bidragen med belopp ochettanges programper
har beräknats med utgångspunkt i kostnader gäller i samverkansav-som
tal mellan kommuner.

Skolverket har på uppdrag regeringen ersättnings-vilkautrettav
principer tillämpats under 199495 deläsåret och vilka beloppsom
fristående gymnasieskolorna uppburit från elevernas ochhemkommuner
hur dessa hade Utredningen omfattadebestämts. bidragsberättigade31
skolor och kommuner lämnar bidrag för skolor.136 elever i dessasom

Svaren visade för de skolorna bidraget bestämts i19 31 hadeatt av
förhandling mellan och kommun. tio leddeskola För dessa skolorav

förhandlingen till högre belopp det föreskrivna be-regeringenän av
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loppet, skolor fick högre belopp från några inte från samtligasex men
kommuner och for skolor blev resultatet beloppet fastställdes. Sextre att
skolor fick högre belopp förhandla. Sammanlagt de100 136utan att av
kommunerna betalade högre ersättning de föreskrivnaregeringenän av
beloppen.

högre ersättningen motiveradesDen bl.a. skolorna erbjöd skol-attav
hälsovård, Skolmåltider eller fria elevresor. Andra motiv de högrevar
kostnader skolor for sin profil,har inom Estetiskat.ex. programmet,
Industriprogrammet, eller höga initialkostnader for nystartade skolor.

Undersökningen visade således flertalet kommuner hade deatt gett
fristående gymnasieskolorna ersättning med högre belopp den mini-än
miersättning regeringen föreskrivit. redovisadeAv det antaletsom
berörda kommuner framgickoch skolor skolorna hade elever från iatt
genomsnitt fyra femtill kommuner. För några skolor, framför allt i
Stockholmsregionen, uppgick antalet hemkommuner till i17, extrem-
fallet till kommuner.35
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övervägandenochFörslag4

Utgångspunkter

del detgymnasieskolornafriståendevid deUtbildningen utgör aven
väljamänniskorskall erbjudassamlade utbud väg attungasom

Friståen-utbildning.fortsattayrkesliv ellerframtidautbildning inför sitt
helhetutbildningsvägar böroffentligade och utgöra samman-en som

elevernasfor tillgodosemångfald krävsför denkan atttaget somsvara
utredningenförslagöverväganden ochoch behov.önskemål De gersom

vägledande:varitperspektiv harFöljandefrån denna helhetssyn.utgår
ochmöjligheteralla eleverstillgodoserElevperspektivet som-

utveck-väljaefter sina intressenlika villkorpårättigheter att en
kvalitet.högutbildninglande av

flexibelt ochinnebär behovSamhällsperspektivet ettavsom-
framtidasamhälletskanutbildningsväsendevarierat mötasom

kunskapsbehov.
kostnads-eventuellaförslagensbeaktatutredningenharHärutöver

hanteringen.administrativaför denkonsekvenserföljderdrivande samt
fyrainomförslagöverväganden ochredovisasföljande avsnittI

frågeställningar-angivnai direktivendedesammaproblemområden, som
bidragsberättigadskall förklarasskolafriståendeförVillkor att enna:

olikamellanansvarsfördelningochför beslutOrdningavsnitt 4.l;
avsnitt 4.3,skall fördelastillsynsansvaretaktörer avsnitt 4.2; Hur

Sekre-dessutomelevavgifter 4,4bidragsgivning ochRegler för samt
avsnitt 4.5.tess

godkännandeförmöjligtkravenhetligasyfte få såI att avsom
tillbidragsrättrespektive beslutgrundskolenivåfristående skolor om

ochövervägandenbeaktat deutredarengymnasieskolor, harfristående
Likvärdigbetänkandei sittFriskolekommittéenförslag presenteratsom

1995:109.villkor SOUutbildning på lika
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4.1 Villkor för fristående skola skallatt en

förklaras bidragsberåttigad

LikaFörslag: höga krav skall gälla för de fristående gymnasie-
skolorna för offentligaden gymnasieskolan beträffande desom
allmänna mål och den värdegrund uttrycks i läroplanen.som
Utredaren föreslår tillägg i skollagen med innebördgörsatt att
skolans utbildning i övrigt väsentligenäven motsvarar gym-
nasieskolans värdegrund och allmänna mål.

Skolans värdegrund4.1.1

De grundläggande målen för skolväsendet framgår kap. § skolla-1 2av
1985:1100. Utbildningens mål eleverna kunskaper ochär attgen ge

färdigheter i samarbete med hemmen, främja harmoniskaderassamt, att
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I
utbildningen skall hänsyn till elever med särskilda behov.tas

utformasVerksamheten i skolan skall i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. verkar inomVar och en som
skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt
för vår miljö. Särskilt skall den verkar inom skolangemensamma som
bemöda sig hindra varje försök från elever andra förutsättaatt attom
kränkande behandling.

Läroplan för de frivilliga skolformernal Lpf finns begreppet94
skolans värdegrund, utgår från skollagens grundläggande mål.som
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Undervisningen skall saklig och skallallsidig. Denvara vara

för skilda uppfattningar och framförs. Alladeöppen uppmuntra att som
verkar i skolan skall alltid hävda de grundläggande värden angessom
i skollagen Utbildningen skall likvärdigoch läroplanen. oavsett varvara

landeti den anordnas, vilket innebär den utformas påinte sättatt samma
överallt. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och
utveckla elevernas förmåga och vilja personligt och aktivtatt ta ansvar
delta i samhällslivet. Undervisningen skall icke-konfessionell.vara

Läroplanens allmänna mål och värdegrund all verk-skall genomsyra
samhet i skolan och inte begränsas till själva Utbild-undervisningen.
ningen vid friståendede gymnasieskolorna skall väsentligen motsvara
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gymnasieskola inte präglas dessafriståendemål.dessa En vär-som av
berättigad till bidrag.den kan inte förklaras

tydligLpf skall bligällande läroplan 94kopplingen tillFör att nu
skollagentillägg i kap. 8 §tydliggörande 9föreslår utredaren ett genom

gymnasieskolansövrigt väsentligenskolan iatt vär-motäven svarar
måldegrund och allmänna

skolorKonfessionella4.1.2

Kritikerna harkonfessionella skolor.vissaframförtsKritik har mot
allsidig-uppfyller läroplanens kravverkligenskolornaifrågasatt om

utredarendirektiven börundervisningen. Enligtsaklighet i prövahet och
tillsynbidragsrätt ochför beviljandeordninghittillsvarande geravom

gymnasieut-alla ungdomar fårtillmöjlighetertillräckliga att att ense
prägladsaklighet denallsidighet ochbildning grundad ärsamt avom

läroplan.uttrycks i skollag ochvärderingardemokratiskade som
fyrai dag hargymnasieskolor finnsfriståendefyrtiotaldetAv som

läsåretförebidragsberättigadetvåkonfessionell inriktning, varvarav
skolor ochbådagenomfört tillsyn vid dessaSkolverket har199394.

enlighet med läro-genomfördes iundervisningendärvid konstaterat att
tillskolor komprofilen vid dessakristnamål.planens allmänna Den

indivi-ochlokala tilläggingårkurseruttryck främst i de somsomsom
motsatsför-således inte finnas någotbehöverkurser.duellt valbara Det

inriktningkonfessionellutbildningenmellan önskanhållande att enge
ochallsidiggrundläggande kravläroplanensoch samtidigt motsvara

saklig undervisning.

bidragsrättVillkor för beslut om

skallväsentligenfristående skolafastslåroch med skollagenI attatt en
i läropla-uttrycksmåloch de allmännavärdegrunddenmot somsvara

offentligadengymnasieskola till skillnad frånfriståendekannen, en
verksamheteninriktning.konfessionell Mengymnasieskolan, ha en
värden såsomgrund och respekterademokratisksjälvfallet vila påmåste

solidari-mellan kvinnor ochjämlikhetmänniskors lika värde, män samt
prägladfristående skolaoch Attmed är ettutsatta.tet avensvaga

ensidig bildundervisningenleda tillspeciellt får intesynsätt att ger en
tendentiösellertill indoktrinerandeeller lederdet behandlas, enav som

konfessionellmedundervisningen i skolaundervisning. Givetvis kan en
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inriktning omfatta undervisning i den skolans under-tron,egna men
visning skall också nå målen enligt kursplanen för kärnämnet religions-
kunskap i den offentliga gymnasieskolan. Oavsett skolans profil skall
läroplanens mål och värdegrund vägledande för verksamheten,vara
vilket bl.a. innebär skolan skall för skilda uppfattningaratt öppenvara
och de fors fram.uppmuntra att

När det gäller intagningsvillkor och urvalsprinciper ankommer det
skolan visa den för alla. Iär propositionen Valfrihetatt öppen iatt
skolan prop. 199293:230, sid framhöll46 foredraganden:

I skall detprincip tillåtet uppställainte särskilda behörig-attvara
hetsvillkor för inträde till utbildningen. Exempelvis bör krav på viss
trosuppfattning erkännas förutsättninginte för intagning.som
Utredaren kan heller inte skolans elever eller derasacceptera att

familjer, sig i samband med intagning till skolan eller undervare senare
utbildningen, avkrävs obligatoriskt medlemskap i huvudmannens för-
samling eller obligatoriskt deltagande i aktiviteter skolans huvud-som

organiserar och inte gäller undervisningen.man som
Vid prövning ansökan bidragsrätt beaktas alltid skolans möj-av om

ligheter och ambitioner leva till skollagens allmänna mål ochatt upp
läroplanens grundläggande värden. Det ankommer på huvudmannen att
i sin ansökan tydligt visa eleverna kommer få utbildningatt att en som
bygger på dessa värden och mål. Underlag för bedömning finns bl.a. i
skolans läroplan, lokal arbetsplan, kursplaner, skolans intagnings- och
urvalsgrunder, huvudmannens stadgar for skolan eventuella kon-samt
trakt skola-förälderskola-elever eventuella krav läraresamt utöver
lärarkompetens.

Vid prövningen skall också beaktas huvudmannen i sina stadgarom
eller på uttryck för antidemokratisk eller andrasättannat ger en syn
uppfattningar strider svensk lag. Om så skulle fallet skallmotsom vara
ansökan avslås.

Tillsyn

Den regelbundna tillsynen utbildningen vid skolor med konfessionellav
inriktning följer riktlinjer for andra fristående gymnasiesko-samma som
lor. Tillsynsverksamheten redovisas i avsnitt 3.2.

Om det vid tillsynen kommer fram förhållanden svåraär attsom
tolka och berör områden vikt for den sammanfattan-är storsom som av
de bedömningen, kan Skolverket besluta genomföra fördjupadattom en
tillsyn. sådantEtt område kan undervisningens saklighet och allsi-vara
dighet. fördjupadeDen tillsynen omfattar fler dagar den ordinarieän
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regelbundna det behövstillsynen, och kan särskilda till-experterom
kallas.

denna form tillsynI uppmärksammas ytterligare de lokala styrdo-av
kumenten skolans läromedel,val bredvidläsningslitteratur ochsamt av
bibliotekslitteratur. omfattande analysEn undervisningsplane-mer av
ringen lektionsbesökoch antal för bedöma under-större görsett att om
visningen brister i allsidighet och saklighet eller tendentiös fram-ger en
ställning undervisningsstoffet.av

sin ansökan visaDet åligger skolan i hur skolans verksamhetatt
kommer skollagens krav och läroplanens allmänna mål. latt motsvara
konsekvens härmed föreslår utredaren det skolan skall visaäratt som

verksamheten bedrivs på föreskrivet också det gäller tillsyn.sättatt när
Utredaren finner den kontroll genomförs i form regel-att som av

bunden fördjupadtillsyn, i kombination med tillsyn, därutöversamt
tillsyn med anledning anmälningar, bör tillräcklig garanti för attgeav

konfessionell skolaundervisningen i väsentligen skolla-moten svarar
och läroplanens allmänna mål och värdegrund.gens

Vad redovisas krav ansökan bidragsrätt gällersom omovan om
alla inriktning. gäller beslutaskolor möjlighetenDetsamma attoavsett

form fördjupad tillsyn, vilket gäller alla skolorkontroll i såledesom av
profil och inriktning.oavsett

timplaner4.1.3 Läroplan, kurs- och

förändring prin-Utredaren föreslår ingen nuvarandeFörslag: av
ciper för den fristående skolans läroplan, kurs- och timplan. Den

kvali-skall liksom idag grund för bedömning skolansutgöra av
målen såväl för utbildningen i sinförutsättningEn är atttet.

helhet för olika tydligt.ämnensom anges
kvalitetskravet kämämnena skall förekomma i denI ligger att

omfattning skollagen föreskriver för offentligadensom gym-
nasieskolan. framgå elevernaskall möjlighetDet utövaatt attges
inflytande undervisning, bl.a. ochpå sin individuella valgenom
specialarbete.
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Utbildningen vid fristående gymnasieskola skall utbild-motsvaraen
ningen vid nationellt eller Specialutformat och kunskaperett program ge
och färdigheter väsentligen vad de kommunalamotsom svarar gym-
nasieskolorna Utbildningen skall eleverna likvärdiga möjligheterger. ge
till yrkesarbete eller fortsatta studier avslutad utbildning i densom
kommunala gymnasieskolan ger.

Skollagen föreskriver utbildningen i den offentliga gymnasiesko-att
lan skall omfatta kärnämnen, karaktärsämnen, lokalt tilläggämnes-
anknuten praktik, individuellt val specialarbete. vissaFörsamt program
genomförs del undervisningen i form arbetsplatsförlagd utbildning.av av

de nationella minsta garanterad undervis-För angesprogrammen en
ningstid.

Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf föreskriver de94 att
mål och riktlinjer för utbildningen i skollagen, läroplanen ochsom anges
kursplanen skall konkretiseras i den lokala planeringen. enskildaDen
skolan planering målen förverkligas ochskall i sin lokala visa hur skall
hur utformas organiseras. utformade målverksamheten skall och Tydligt

viktig förutsättning för elever, lärare, föräldrar samhälleochär atten
skall kunna och bedöma utbildningens kvalitet.utvärdera

väsentligen följa de allmänna målen för utbild-Utöver krav på att
ningen offentliga skolväsendet, de fristående gymnasieskolornai det är
inte direkt bundna till vad skollagen och läroplanen föreskriver om
undervisningens organisation och innehåll. Kvalitetskravet innebär dock

kärnämnen ingå undervisningen i den omfattningskall iatt som anges
i skollagen.

följer iUndervisningen vid de flesta fristående gymnasieskolorna
undervis-praktiken bestämmelser i de nationella styrdokumenten om

och genomförande. Tillsynen och denningens organisation, innehåll
nationella uppföljningen har också visat elevers studieprestationer äratt
jämförbara med dem i de kommunala gymnasieskolorna.

Även de fristående skolorna inte bundna Lpf 94 måsteärom av
friståendekraven den lokala planeringen lika högt för skolorsättas

skolan i sinför den offentliga gymnasieskolan. innebärDetta attsom
ansökan offentligt stöd de allmänna målen för utbildningenutöverom
också skall redovisa de mål gäller för de olika kurserna. För attsom
kunna bedöma kvaliteten i utbildningen bör det också framgå hur skolan

fördela undervisningstiden mellan olika ämnenämnesområden.attavser
special-på utbildningen skall nationellt ellerKravet att mot ettsvara

utformat kunna finnsinnebär skolan måste visa det ut-att attprogram
arbetsformerför eleverna inflytande innehåll iochutövaattrymme

undervisningen, i specialarbete och i de individuella valen. Eleverna vid
fristående bör individuella val enligt prin-skola garanterasen samma
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ciper i den kommunala skolan. Dock kan friståendekravet påsom en
skola vad gäller tillgodose elevernas val kunna lägre i deänsättasatt
kommunala skolorna, eftersom valet gå i fristående skola redanatt en

val i Möjligheterna tillhandahålla tillfredsställande valmöj-sig.är ett att
ligheter kan samarbete med kommunens gymnasieskola.ske t.ex. genom

Utredaren finner inte anledning föreslå ändringar i gällande be-att nu
stämmelser läroplan, kurs- och timplan vid de fristående gymnasie-om
skolorna.

4.1.4 Betyg

skall få betyg utbildningenelevernaFörslag: Kravet överatt
skall finnas kvar. skallenligt gällande principer Betygen varanu

kursrelaterade for jämförbara med demmål- och att som gesvara
gymnasieskolan.i den offentliga

omfatt-i riksomfattande i denSkolan skall deltasom nu prov
föreskriver.ning Skolverketsom

det ofentliga skolväsendetEtt betygssystem inytt

för frivilliga skolväsen-betygssystem detRiksdagens beslut ett nyttom
kunskapsrelaterade. Meddet innebär skall mål- ochbetygenatt vara

angivna målenskall från de i kursplanernadetta betygen utgåattmenas
till instrument försyftar lärarnaoch kunskapsnivåerna. Betygen att ge

utsträckning elev tillägnat sig den kunskapvärdera i vilkenatt somen
syftar till. förtydliga betygsste-studierna i de enskilda kurserna För att

bedömningskall lärarna stöd i derasfinns betygskriterier avsom gegen
i ochrelateras till angivna målelevprestationerna. Kriterierna ämnet

kvalitet framgår. Skolverketutformas och klartså kunskapernas artatt
samtligabetygskriterier förfastställde i juni SKOLFS 1994:1 l1994

nationella kurser.
finns, kommerstöd i betygssättningen ellerSom ytterligare attett

engelska,finnas, centralt fastställda i vissa kurser inom ämnenaprov
riksomfattandeskall hittills delta imatematik och svenska. Skolan som

Skolverket föreskriver.i den omfattning somprov
och betygssättning har ocksåprinciperna för bedömningDe ettnya

det bedömningssystemetvidare syfte enbart slutbetyg. Iän att ett nyage
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skall läraren fortlöpande varje elev information studieresultat ochge om
utvecklingsbehov, och eleverna skall informeras vilka grunderpåom
betygssättningen sker. elev och lärare tillsammans utformarGenom att

forundervisningsmål, skall eleverna möjligheter sinaatt tages ansvar
sina Förhållandestudieresultat och själva kunna bedöma prestationer i

i kursplanerna.till kraven
efterpåbörjar sin utbildning nationellt denElever ettsom program

ijuli får sina betyg dokumenterade s.k. slutbetyg,19941 ett som ger
sammanställningallmän behörighet till högskolan. Det utgör en av

eleven har slutfört betyget på ele-betygen i samtliga kurser samtsom
visar också eleven har avslutatspecialarbete. Slutbetyget att ut-vens

därmed inte har få ytterligarebildningen i gymnasieskolan och rätt att
utbildning i gymnasieskolan.

gymnasieskolanden friståendeBetyg i

skolan skallbidragsrätt innebärgällande regler för ansökanNu attom
får betyg intyg sinprinciper eleverna ellerredovisa efter vilka över

i skolan prop.199293:230, sid 46utbildning. proposition Valfrihet1
intygskall redovisas i betyg ellerelevernas studieresultatsägs att som

gymnasieskolans betyg.jämförbara medär
likvärdiga principer för betygssätt-ligger värde i tillämpaDet ett att

rättvisekravgymnasieskolor.kommunala Detning i fristående och är ett
får sina dokumente-gymnasieskolor prestationerelever vid friståendeatt

ärjämför-eller vid fortsatta studieri arbetslivetrade i slutbetyg,ett som
liggerkommunala gymnasieskolan. kravbetyg från den Dettabart med

utbildningenlinje med samhällets krav påenligt utredarens mening i att
kompetensvärdegymnasieskola skallvid fristående motsvararge somen

gymnasieskolorutbildningen vid kommunalavad ger.
offentligai detsamtidigt ifrågasättas betygssystemetkanDet om

fristående gymnasieskolor med hänsynanvändbart iskolväsendet är som
har utvecklat bedömnings-sitt innehåll sin pedagogik andratill och

bedömning börandra principer förgrunder. Utredaren har övervägt om
negativadock tveksamt defå tillämpas i sådana skolor. Det är om
tillträdei samband med ansökankonsekvenserna för eleverna, t.ex. om

ieventuella fördelar kan liggakompenseras detill högskolan, somav
alternativa bedömningssystem.

förbred grunddepartementspromemorian GymnasieskolanI en-
betygssystemetdiskuteras frågor dethögskolan 1995:56Ds om nya

promemorian innebärFörslagen iför högskolestudier.urvalsgrundsom
urvalsgrundenden viktigastefortsättningsvis skallbetyg ävenatt vara
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och det betygssystemet för gymnasieskolanatt därvid användbart.ärnya
Detta talar ytterligare för fristående gymnasieskolor bör slutbetygatt ge

utbildningen enligtöver principer i de kommunala skolorna.samma som
Utredaren finner nuvarande principer för betyg vid de friståendeatt

gymnasieskolorna alltjämt börtillämpas. Jämförbarheten med gymnasie-
skolans betygssystem innebär betygen skall mål- ochattnumera vara

Ävenkunskapsrelaterade. skolor tillämpar andra bedömningsformersom
betyg under elevernas studietid,än skall utfärda slutbetyg enligt deett

principer gäller för det offentliga skolväsendet. enlighetI medsom
uttalandet i propositionen betygen skall jämförbara medatt vara gym-
nasieskolans betyg, faller möjligheten bort slutbetyget medersättaatt ett
intyg.

4.1.5 Lärarkompetens

Förslag: Utredaren finner det nuvarande kravet kompetenta
lärare motiverat och föreslår inte någon förändring.

propositionI Valfrihet i skolan prop 1992931230 understryks att
det endast gymnasiala utbildningar god kvalitetär skall fåav som
offentligt stöd officielltoch erkännande. Det det därförett sägs äratt
viktigt undervisningen kompetenta lärareatt ges av

Lärarnas kompetens således mycket viktig förutsättning förär atten
skolan skall kunna eleverna goda kunskaper och färdigheter. För detge
offentliga skolväsendet detta villkor lagfäst iär 2 kap skollagen3 §
Varje kommun och landsting skyldig för undervisningenär användaatt
lärare har utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsaksom en
skall bedriva. Undantag får endast med sådangöras ut-om personer
bildning inte finns tillgå eller det finns något särskilt skäl medatt annat
hänsyn till eleverna.

De regler gäller för lärarkompetens i det offentliga skolväsendetsom
gäller inte direkt för fristående skolor. Med hänsyn till friståendeatt en
gymnasieskola skall förmedla kunskaper och färdigheter skallsom vara
likvärdiga med vad den kommunala gymnasieskolan meddelar, bör
emellertid de bestämmelser gäller för det offentliga skolväsendetsom
kunna utgångspunkter för bedömning lärarkompetensenutgöra vidav en
fristående skola. Krav på lärares ämneskompetens och pedagogiska
färdighet bör inte lägre för de friståendesättas gymnasieskolorna förän
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för deutgångspunktocksågymnasieskolorna. Dettakommunalade är
och vidansökningarsamband mediSkolverketbedömningar görsom

tillsyn.
kommunalai delärarna liksomtillledaKompetenskravet bör att

förkrävskompetensutvecklingtillmöjligheter den attfårskolorna som
36.uppgifterLpf 94,sinautföraskall kunnaprofessionelltde s

fristå-vidlärarepå kompetentanuvarande kravfinnerUtredaren att
såvälförutsätterKvalitetskravetmotiverat.välgymnasieskolorende är

lärare.kompetentaämnesmässigtpedagogiskt som

Skolledning4.1.6

rektorfinnasskall detledningsorganisationenIFörslag: somen
verksamhet.för skolansövergripandehar det ansvaret

ochverksamhetsinorganiserafrihetharskolafristående attEn stor
rättssäkerhetSåvälobegränsad.emellertid inteFrihetenledning. är som

säkerställd.hela tidenskallverksamhetsutövningskolanskvalitet i vara
ledningsfunktionen.handi förstatillgodosesDetta genom

bestämmelserfrivilligt skollagensföljerfristående skolorFlertalet om
reglernabundna sättde inteskolledning, är somäven sammaavom

vidverksamhetenvisatharTillsynenskolväsendet. attoffentligadet
därwaldorfskoloma, ettUndantagrektor. utgörledsskolorna enav

tillämpas.ledarskapkollektivt
verk-förövergripanderektorn attläroplanen ettDen ansvargernya

skolanförmålenriksgiltigadenåinriktashelhetsamheten attmotsom
ledningsan-pedagogiskadetharRektorresultat.skolans utöveroch för

tillvaratasintressenelevernasförövergripandeockså attettsvaret ansvar
elevvård,undervisningen,stöd ibehovkurser,valgällerdetnär avav

och förverksamhetenförarbetsmiljö Dettainformation, ansvarm.m.
skiljer sigskola.fristående Denbidragsberättigadocksåeleverna har en

gymnasieskolorna.kommunalafrån deavseenden intei dessa
beslutfattasskola,kommunaliskola, liksomfriståendeI somenen

Med hänsyneleven.enskildeför deningripandefall kani många vara
rektorledningsfunktion finnasskolansdet imåstetill eleverna somen

och föräldrar.eleveransvarig gentemotär ytterst
led-formellfinnasdet skallförmotivflerasåledesfinns attDet en

därförföreslårUtredarengymnasieskola.friståendevidningsfunktion en
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det skall finnas likhetrektor, i med rektorer vid de kommu-att en som
nala gymnasieskolorna övergripandehar för skolans verksam-ett ansvar
het. Detta utesluter inte den pedagogiska ledningen kan utövasatt av
enskilda eller inom skolan.personer grupper

Intagningsvillkor och urvalsgrunder4.1.7

nuvarande principer intagnings-Utredaren förFörslag: attanser
villkor väl tillgodoser krav skalloch urvalsgrunder skolanatt

för föreslår förändring.alla och ingenöppenvar

Valfrihet skolanpropositionen i 1992931230 framgår deI att ett av
villkor uppfyllas för bidragsrätt intagnings-skall skolansär attsom
villkor urvalsgrunder kravoch på skolan skall öppenmot attsvarar vara
för alla elever lika villkor. regler gäller för intagning till denpå De som
kommunala gymnasieskolan i gymnasieförordningen skall iangessom
princip gälla.

innebär några särskilda intagningsvillkorKravet på öppenhet att som
inte för enskild fristående skola. situationregel kan ställas Iupp en en

då fler sökande skolan kan blir urvalsgrundemaskolan har än ta emot,
friståendeavgörande för skolan skall för alla. Enöppenanses varaom

intagningsvillkorskola skall i sin ansökan bidragsrätt redovisa sinaom
framgåoch urvalsprinciper. Skolverkets yttrande skall särskiltAv om

verket dessa godtagbara.ärattanser
flesta hittills behandlats inträdesvillkor ochI de ansökningar harsom

gymnasieför-urvalsgrunder följer bestämmelserna iredovisats som
friståendeordningen. förekommer också intagningen till denDet att

samverkan med kommunens intagningsorgani-gymnasieskolan sker i
sation. till fristående gymnasieskolor genomförsIntagningen eleverav
således i flesta fall med kraven påde sätt överensstämmer attett som
skolan skall för alla elever.öppenvara

Sveriges mångkulturell fråganutveckling nation aktualiserarmot en
hur förenas fristående skolor för olikaintegration kan medsträvan mot
etniska religiösa riktningar Läropla-språkgrupper, eller sekter.grupper,

värdegrund markerar betydelsen redan ibarn och ungdomattnens av
skolan får olika och uppfattningar. värdegrund kanDennamöta synsätt
inte förenas urvalsprinciper leder till språkligt ellermed etniskt,som en
socialt ensidig miljö. ansökan bidragsrätt börDå prövasom man noga



Kapitel54 4 SOU 1995:113

och urvalsgrunder motverkar utveck-intagnings-uppmärksamma enom
grundskolaför från huvudmannensskolmiljö. eleverlande Förtur egen
församling,tillhör huvudmannens organisation,eller för elever som

enligt utredaren inteföretag kan accepteras.m.m.
viktigt mål,gymnasieskola, där integrationsammanhållenI är etten

inteurvalsinstrument generelltoch intagningsprovkan tester an-som
öppenheten och därmed elevernasbegränsarvändas. Intagningsprov

urvalsförfarandeutbildning. sådantvälja skola och Ettmöjligheter att
allsidig socialmöjligheterna skapanegativtockså inverkakan att en

skolan.sammansättning i
internationell ellerför skolor medökade intressettakt med detI
använda språktestförekommit skolor önskarprofil detspråklig har att

regler intevilket enligt gällandeurvalsinstrument, accepteras.nusom
tillgodogörakan få svårighetereleverskolor har hävdatSådana attatt
till viss delundervisningen i sådan skolaeftersomsig utbildningen, en

svenska.språksker på änannat
de prin-föreslå förändringinte motiveratUtredaren finner det att av

intagningsvillkor och urvalsgrunder. Omförtillämpasciper som nu
enligtutbildningsplatsema bör urvalet skekonkurrens uppstår sam-om
från grund-gymnasieskolan.den offentliga Betygenprinciper isomma

urvalsinstrumenturvalsgrund.hand Testskall i förstaskolan utgöra som
förekommagymnasieskola skall endastfriståendetillför intagning en

förut-speciellaområden kräverexempelvis inomundantagsfall,i som
från grund-alltid återspeglas i elevens betyginteochsättningar som

skolan.
i de nationellanormalt förekommeriTest ämnen programmensom

grundskolan, striderutbildningen igymnasieskolan och byggeri som
för alla. Såskolan skallutredaren krav påenligt öppenattmot vara

gymnasieskolor. Elevernai allaspråkundervisningskall ägat.ex. rum
vidareut-grundlägga ochundervisningen få möjligheterskall attgenom
friståen-vidutbildningfärdigheter. Omsina kunskaper ochveckla en en

språkkunska-godasprâkintresse ochprofil, därgymnasieskola harde en
informera elevernabör skolan givetvisförutsätts,från grundskolanper

ställer.utbildningende krav somom
eleverför alla innebär vidareskolan skallKravet öppen attatt vara

följafall de har svårigheterfrån skolan i deinte skall tvingas avgå att
igymnasieskola,friståendeskollagen skallundervisningen. Enligt en

medtill elevergymnasieskolan, hänsynmed den offentligalikhet ta
Ävenför hjälpa eleverna.stöd och vidta åtgärdersärskilda behov attav

offentliga skolornatillrättaförande i deför elevsprinciper gällerde som
fristående skolorna.för devägledandebör vara
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4.1.8 Effekter på det befintliga skolväsendet

Förslag: Nuvarande föreskrift i skollagen, inte förklaraatt en
fristående skola berättigad till bidrag den innebär påtagligaom
negativa följder för det offentliga skolväsendet, skall finnas kvar
oförändrad.

Förklaring bidragsrätt skall enligt skollagen inte lämnas i frågaom
utbildning har påtagliga negativa följder för gymnasieskolanom som

inom det offentliga skolväsendet. Erfarenheter hur antalettav
kommuner bedömer effekterna finns i den undersökning Skolverketsom
genomför i samarbete med länsstyrelserna och redovisas i avsnittsom
3.3.

Utbud och tillgänglighet

Eleverna skall erbjudas så allsidigt utbildningsutbud möjligt iett som
hemkommunen eller i samverkansområdet. Om elevunderlaget blir
påtagligt mindre vad kommunerna har kunnat förutse, kan möjlig-än
heterna upprätthålla tillfredsställande bredd i det offentliga skolväsen-att
det komma Detta kan medföra eleverna iäventyras.att störreatt ut-
sträckning måste söka utbildning utanför den kommunen elleregna
samverkansområdet.

Utbildningen vid den fristående skolan kan å andra sidan utgöra ett
värdefullt komplement till de utbildningar erbjuds i de kommunalasom
skolorna. del kommunerEn har i länsstyrelsernas undersökningar fram-
hållit friståendeden gymnasieutbildningen sin profil haratt genom
bidragit till breddat utbud i kommunen.ett

Ytterligare positiv effekt fristående gymnasieskola i kom-en av en
kan den sin annorlunda pedagogikatt utgörmunen vara genom en

tillgång och stimulans för utvecklingen den kommunala gymnasie-av
skolan. Samarbete mellan den fristående och den kommunala
gymnasieskolan förekommer i del kommuner i formt.ex.en av
studiebesök vid varandras skolor, studiedagar eller attgemensamma
elever ingår i undervisningsgrupper i vissa ämnen.gemensamma
Möjligheter till olika former samarbete bör vid bedömningvägasav

konsekvenserna.av



Kapitel56 4 SOU 1995:113

Ekonomi

blisåväl kort lång siktkan påekonomiska konsekvensernaDe som
gymnasieskolor.och mindreför mindre kommunersärskiltbetydande,

Även verksamhet medkan organisera sini god tidkommunernaom
förväntat, kommer vissa kost-antal eleveri lägreutgångspunkt änett

genomfördför personal, lokaler,minska,omedelbartnader inte att t.ex.
eleverdel fall skulle deutrustning.investering i lplaneradeller somen

kommunalainomskola ha denfriståendetillövergår rymts gym-en
organisationenkommunalaminska denomedelbart äritasieskolan. Att

möjligt.intei allmänhet
har ocksåsikt, och sålängrekostnadsbesparingar kanVissa göras

vissfrån anordnaavståttkommunskett, ut-attattt.ex. enengenom
undersök-länsstyrelsernasfristående skola. lerbjuds ibildning ensom

kostnadsbespa-långsiktigaemellertidflera kommunerningar ansåg att
för detta kommunernasannolika.mindre Ettringar attargument varvar

behålla visstönskadeelevunderlagetminskade programut-det etttrots
behov.lokalaför tillgodosebud att

som. miljösocialallsidigSkolan

alla ungdomarskolområdetmed reformernaMålsättningen är att ge
mål iviktigthög kvalitet.utbildning Ettbredsammanhållen och aven

iskapasde värdentillvara mötetför allagymnasieskola är att ta somen
referensramar.ochbakgrund, erfarenhetermed olikaungdomarmellan
för litet.elevantal intetotalaskolansdärför viktigt ärDet är att

friståendetillelever gårkommunensdelförhållandetDet att enaven
önskadtill ickeledakankommunengymnasieskola i antas segrega-en

Länsstyrel-elevavgifter.intefristående skolornation, de uttaräven om
friståendevissEffektersinredovisar ii Stockholms län rapport avsen

friståendekommer påeleverdegymnasieutbildning, att gym-som
kommaförbetygsgeitomsnitt vad krävsnasieskolor har högre attän som

gymnasieskolan. lkommunalai denlikartat rapportenett program
mindresvenskahemspråkmedelever ärandelen änvisas också annatatt

skolorna.kommunalavid degymnasieskolornafriståendevid de än
skolan tillmålläroplanens allmännamedi enlighet göraSträvan enatt

fristå-såväl i dendärmed försvåras,mötesplats kankulturellsocial och
kommunala skolan.skolan i denende som

länsstyrelsensenligtfristående skolorgår tillEffekten elever ärattav
denjämföras medmåstemarginell ochemellertidundersökning eventu-

andelbetydligtföljaeffekt kan störresegregerandeellt att enavsom
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utanför denkommunal gymnasieskolatillsöker sigelever egnaen
elevernamindre tvåframgårkommunen. Av än procentattrapporten av

jämfört med 28fristående skola,går iStockholmsregioneni atten
utanförgymnasieskolakommunalinskrivna ieleverna ärprocent enav

hemkommunen.

Information

nationelladeskyldiga informeraenligt skollagenKommunerna attår om
specialut-utbildningfåvalmöjligheternaoch attomprogrammen

ifrånlångtkommuner,delindividuella Enformade eller menprogram.
i regionen,elleri kommunenutbudeti samladedetinformeraralla, om
l friståendefinns vidutbildningsmöjligheterdesåledes även ensomom

förut-utbildningsresursernautnyttjanderationelltgymnasieskola. Ett av
informationsakligtillhar tillgångföräldrarocheleversätter omatt

anordnasdeutbildningsmöjligheter,tillgängligasamtliga oavsett avom
börkommunernaUtredarenhuvudman.enskildkommunal eller attanser

gymnasieskolorna ifriståendedevalfrihetenunderlätta att tagenom
gymnasieskolan.iutbildningsvägarinformationsin om
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beslutOrdning for offentligt stöd.4.2 om

Fördelning mellan olikaansvarav

aktörer

friståendeSkolverket skall besluta skola skallFörslag: om en
offentligt stöd. Beslutet visstförklaras berättigad till skall ettavse

elever.antal
utbildning skall lämnas tillAnsökan for angiven direkt Skol-en

verket, inhämtar kommunernas yttranden.som
kommun där skall ligga lägeskommunen skallskolanDen

sig effekter den fristående gymnasieskolan kan hadeöveryttra
inom offentliga skolväsendet och därvidgymnasieskolan detpå

yttranden. förekommande fallnärliggande kommuners Iinhämta
inhämtas.skall landstingets yttrandeäven

skall särskilt framgå effekter förkommunernas yttrandenAv
offentliga gymnasieskolan ochutbildningsutbudet inom den

Bedömningen skall grundas bl.a. på elev-ekonomi.kommunens
fullt utbyggd organisation.antalet vid

elevantalet får inteAvvikelser från det beräknade göras utan
och skolaSkolverkets beslut. kommunOm är överens ut-om

Skolverket för beslutskall detta anmälas tillökningen, ett nyttatt
fall kommun och skola inte kommerkunna utfärdas. detskall l

skall ansökan lämnas till Skolver-utökningen,överens en nyom
ordning.i vanligket

för detbedömning följdernaLänsstyrelsernas föransvar av
upphör.offentliga skolväsendet

Skolverket skall beslutakonsekvens med förslagetI att om
Skolverket beslutaskall få till bidrag, börskolan rätt även attom

till bidrag.återkalla rätten
förvalt-Skolverkets beslut skall kunna överklagas hos allmän

ningsdomstol.

friståendegäller förklaraNuvarande ansvarsfördelning då det att en
berördaoffentligt innebär nivåerskola berättigad till stöd utöveratt tre

bedömningar olika aspekter:engagerade ochkommuner är gör ur
prövning denLänsstyrelserna de i första hand förär svarar avsom

offentliga skol-för gymnasieskolan inom detfristående skolans följder
i regionen avsnittväsendet i kommunen och se 2.2.
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Skolverket for den samlade bedömningen skolans verksam-svarar om
het kan de krav ställs i skollagen Förordningenochmotanses svara som

avsnittse 2.3
slutligen den angivnaRegeringen utbildningen vid denavgör om

fristående skolan kan innebära påtagliga negativa följder för detanses
offentliga skolväsendet eller den skall berättigas offentligttill stödom

avsnitttse 2.1.

Kommunernas ansvar

föreslår ändrad ansvarsfördelning.Utredaren kommun därDen skolanen
skall ligga lägeskommunen skall bedöma och sig de effekteröveryttra

fristående förden gymnasieskolan kan ha den offentliga gymnasieskolan
i lägeskommunen. skall också inhämta frånKommunen yttranden närlig-

fallgande kommuner, i förekommande från landstinget. Aväven yttran-
dena skall särskilt framgå effekter för utbildningsutbudet i den offentliga
gymnasieskolan för ekonomi.och kommunens innebär länssty-Detta att
relsernas förnuvarande den samlade bedömningen följdernaansvar av
for det offentliga skolväsendet upphör.

för alla ungdomar iKommunerna har kommunen kanattett ansvar
beredas gymnasieskola, i planeringsskedet förplats i således eleveräven

friståendeväljer gå till gymnasieskola. viktigtDet ärattsom senare en
kommunerna tidigt möjligt kan planera utifrån konsekven-så deatt som

den fristående gymnasieskolan kan medföra beträffande elev-ser som
underlag, utbildningsutbudets bredd och skolans ekonomi. Nuvarande
tidpunkt för till dettainlämnande ansökan har valts med hänsyn ochav
bör behållas april kalenderåret fore det läsår bidragetden då skalll
börja gälla.

de fall bedömning innebär friståendekommunernas denl att gym-
nasieskolan kan få påtagliga negativa följder för det offentliga skolvä-
sendet skall tydligt motiveras hur utbud och ekonomidet i dess yttrande
påverkas sikt, vilken inverkansåväl kort lång det kansamtsom

få för eleverna i det offentliga skolväsendet. underlag förSomantas
bedömningen behöver kommunerna väl underbyggda uppgifter detom
elevantal utbildningen fulltden planerade räknar med vid utbyggd
organisation, då effekterna självfallet har samband den friståendemed
skolans dimensionering.

fristående gymnasieskolaAv skäl skall inte Skol-utansamma en
verkets beslut få utöka elevantalet i den bidragsberättigade utbildningen.
Det naturligt och skola i första hand kommerkommunär överensi att om

7 utökningen därefter anmäler detta till Skolverket. sådanoch En anmälan
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det fallansökningsförfarande. Ifullständigtskall kunna göras ettutan
skolan lämnaträffas måstekaninteÖverenskommelse däremot en ny

vanlig ordning.iansökan

Skolverkets ansvar

skallSkolverketinnebärföreslås göraansvarsfördelning attDen som
offentligadenutbildningenbedömningensamlade motsvararden av om

utgångspunktmedskall vidareSkolverketutbildning.gymnasieskolans
fristå-deneffekterbedömning deyttrandeni kommunernas göra aven

offentligadetinomgymnasieskolanförhagymnasieskolan kanende
kommuner.närliggandeochlägeskommunenskolväsendet i

bidragsberättigadgymnasieskolafriståendeförklaraBeslut att enom
Sedan dettill Skolverket.överföraskunnaförslagutredarensenligtbör

skollaghurvunnitserfarenheterinfördes harregelverketgällande om
beslutförredanSkolverkettillämpas.skallförordningoch omansvarar

enligtgrundskolenivå. Det ärfristående skolorgodkännande av
behandlasansökningarna sättfördeltillmeningutredarens sammaom

gymnasieskolafriståendeförklarabeslutetochskolform attattoavsett en
överförs fråndärförskollagen§kap. 8enligt 9till bidragberättigad

antalangivetskallbeslutSkolverketsSkolverket. etttillregeringen avse
utbildningen.angivnadenelever för

efterskola,Även bidrag förtillåterkallabeslut rätten somatt enom
i konse-börbidragsrätt,förkravenuppfyllainte längreförklaratstillsyn

Skolverket.tillöverförasförslagetmedkvens
tillberättigadfristående skolaförklarabeslutSkolverkets att enom

överklagaskunnaskallbidragsrättåterkallandebeslutellerbidrag avom
ochskolanfriståendedenbådeförvaltningsdomstolvid allmän avav

berörd kommun.
begränsning detinnebäransvarsfördelningenföreslagnaDen aven

förförutsättningardärmedochskallansökannivåerantal engerpassera
beslutsprocess.effektivare

gymnasieskolanfriståendedenbeslutet förEffekten av

bestämmelserenligt dagensinnebärstödoffentligttillBeslutet rättom
harUtredarenläsår.medochfråntill bidrag närmasteskolan har rättatt

ändring detta.någonföreslåanledningfunnitinte att av
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mellanfördelasskalltillsynsansvaret4.3 Hur
olika parter

itill insynskall haliggerskolan rättdärkommunDenFörslag:
verksamhet.skolans

tillsynen,förhuvudansvaridag haskall liksomSkolverket ett
alltjämtgymnasieskolornafriståendevid deverksamhetendvs. att

kraven.statligademotsvarar
ochuppföljningen utvär-kommunaladendelta ibörSkolan
friståendeoch denkommunenutsträckningi denderingen som

hittillsskallSkolankommergymnasieskolan överens somom.
ochuppföljningen utvär-nationelladendelta iskyldig attvara

deringen

myndig-statligSkolverket såsomåliggertillsynendelenlagfästaDen av
nationellkontrollinstrumenten,statligaövrigaför deVerkethet. ansvarar

sidorolikatillsynenmedjämsides ärvilkautvärdering,ochuppföljning
nationell nivå.resultatochverksamhetskolanskontrollstatens avav
därmedoch kan utgörahuvudmänskolanstillåterföresresultatDessa

skol-offentligadetutvecklingenkontinuerligaför denutgångspunkt av
väsendet.

regeringsfor-ibestämmelsernaföljatillsynsinvidskallSkolverket
Sveri-iskallmaktenoffentliga utövasdenhurreglerarRF, sommen

skolhuvudmannentill garanterasSkolverketskall attVid tillsynen sege.
skallhuvudmanSkolans garante-föreskriver.RFrättssäkerhetden som

bedömsskolanochkorrektgenomförs på sätt atttillsynen ettattras
bedömningsgrunder.enhetligaefter

ochanvändas,skallmetoderunik. DetillsynsutredningVarje är som
detskola ochdenavhängigtskall tillämpas, ärvilket dedet påsätt

beroendei tillsynenKvaliteten ärutredas.skallsammanhang avsom
medförtrogenhetochkännedomoch denneskompetensutredarens om

och dekompetensdenharSkolverketgymnasieskolan. somresurser
tillsynsuppdraget.genomföraförkrävs att

i dendelaktigakommunernaangeläget görssamtidigt attDet är
motsvarandeverksamhet, på sättskolorsfriståendeiinsynenoffentliga

grund-skolor påfriståendebeträffandeföreslårFriskolekommitténsom
förinsyn attvissredan ansvaretharskolenivå. Kommunerna genom
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skolans lokaler uppfyller gällande krav brand-, miljö- och hälsovårds-ur
vilket följer lagstiftning.synpunkt, av annan
insyn dock alltför begränsad.Denna Kommunerna bör ha tillär rätt

insyn möjlighet fortlöpande bilda sig uppfattningdem attgersom en om
i den friståendehur verksamheten bedrivs och utvecklas gymnasieskolan

relation till generella förhållanden i den kommunala skolan. flerai I
kommuner förekommer redan sådan insyn uttryck för öppenhetettsom

och skola.och samverkan mellan kommun
bidrag till talar också förskälet kommunerna lämnar skolanDet att

till insyn. förutsättning förkommunerna skall ha Dettarätt är attatt en
riktig bedömning skolans resursbe-kommunen skall kunna göra en av

från vad eleverna faktiskt får i denhov. bedömning skall utgåDenna
resurstilldel-gymnasieskolan jämförelse kan medfristående så görasatt

i kommunala gymnasieskolan.ningen den
valfrihet fristående skolor 199192:95propositionen och prop.I om

i de fristående skolornas pedago-framhölls det väsentliga i kvalitetenatt
tillfortlöpande följs och utvärderas. leddegiska verksamhet Det attupp

uppfölj-skolor blev skyldiga delta i denbidragsberättigade fristående att
årligen genomförs Skolverket.ning och utvärdering Däremotsom av

för friståendenödvändigt lagfästa skyldighetansågs det inte att envara
uppföljning och utvärdering kommunenskolor medverka i sådanatt som

samarbe-naturligt för den fristående skolanbedriver. Det attantogs vara
i form deltagande i denskolan ligger, bl.a.med den kommun därta av

uppföljningen och utvärderingen.lokala
fristående gymnasieskoladenna uppfattning.Utredaren delar En är

uppföljningerbjudas delta i kommunensfrivillig skolform och bör atten
skolanutsträckning kommunen ochoch utvärdering i den gemen-som

meningsfullt och kommerbedömer det Föröverenssamt om.vara
litet elevunderlag, kan detskolor eller för skolor mednystartade vara
möjlighet bedöma sinsjälvsärskilt värdefullt detta sätt attatt

erfarenhet medmed längre ochverksamhet i relation till skolor störreett
elevunderlag.

friståendestarkt det primärt denbör emellertid lika betonasDet äratt
verksamhet, i likhetfölja och utvärdera sinskolans atteget ansvar upp

uppföljningskolor. Skolansvad för kommunalamed gäller egensom
ocksåför den utvecklingen.och utvärdering fundamental Den ärär egna

för kommu-för elevers och föräldrars insyn, liksombetydelsestörstaav
för skolan uppfyllaSlutligen förutsättning skall kunnadetär attnens. en

resultat för Skolverket tillsynsmyn-sin skyldighet redovisa sinaatt som
dighet.
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Förslaget innebär att

tillsynenövergripande fördetSkolverket skall ha attansvaret av-
Skolverkets tillsynstatliga kraven.uppfyller deskolans verksamhet

författningariförankrad deverksamhetenkontroll ärutgör atten av
skolforord-dvs. skollagen,för bidragsrätten,innehåller kriteriersom

tillsynSkolverketsskolområdet.förordningarövriganingar och
utbildningenför kontrolleraskolans resultatdärigenomomfattar attatt

gymnasieskolans. Skol-kommunaladenlikvärdig mednationellt ärsett
bidrags-skolanskan leda tillprövningverkets tillsyn innebär attsomen

återkallas.kanrätt
bör haliggerfristående gymnasieskolandär denKommunen-

p ingådenna insyn kanled iverksamhet. Somi skolans attetti insyn
utvärdering.uppföljning ochi kommunensskolan deltar

gymnasie-friståendestöd denskallinsynKommunens ettses som;
utveckla sin verk-ochbedömakommunenmedi samverkanskolanl att

utvecklandestimulerande ochverkakansamarbetesådantsamhet. Ett
gymnasieskolan. Insynenfriståendeoch denkommunaladenbåde för

frihetgymnasieskolansfriståendedentill begränsa attskall inte syfta att
undervisning.bedriva sin

tillsyn liggerförinnebärordningenföreslagnaDen att ansvaretsom
friståen-deninsyn ifår tillmedan kommunernaSkolverket rättkvar hos

mellan Skolver-ansvarsfördelningentilllederverksamhet,de skolans att
tydlig.blirket och kommunerna

åtgärder. Omrättsligakan vidtakommuninnebär inteInsynen att en
skallverksamhetenifrågasättaanledningskulle finnakommunen att

Skolverket.tillanmäla dettakunnakommunen
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bidragsgivningförRegler4.4

berätti-har förklaratsgymnasieskolafriståendeOmFörslag: en
till sko-bidraghemkommun lämnaskall elevenstill bidraggad

lan.
överenskommelseii första handfastställasskallBidragsnivån

kom-gymnasieskolan. Denfriståendeoch denkommunmellan
förlägeskommunen skall över-liggerskolandär svaramun
samtligabidragsnivån förfastställadärvidläggningarna och

skolan.ibidragsberättigade elever
skallinte kommeroch skolan överens annatkommunenOm om

kostnader,faktiskautgångspunkt i skolansmedberäknasbidraget
Beräkningenbehov.elevernasåtaganden ochskolanspåbaserat

principerenligtochgrunderskeskall somsammasamma
igårkostnader för eleverfrågai etttillämparkommunen somom

utbild-gällerskola. detkommunal Närimotsvarande program en
skolanskallOmvårdnadsprogrammetNaturbruks-ochningar på

landstinget.medsamrådaoch lägeskommunen
förekomma.inte längreskallbeloppföreskrivnaNationellt

oförändrade.gällautbetalning börregler förNuvarande

ele-bidragsnivån förutsätterbestämma attregler förNuvarande att
be-kommerhandi förstaskolan överensochhemkommun omvens

skola inte kommeroch överensfall då kommundetstorlek. Iloppets
avsnittföreskriver seregeringengällaskall det beloppannat somom

2.1.
på deväsentligenbyggerföreskriverregeringenbeloppDe som

ellergäller i kommunenkostnadergenomsnittliga somprogram somper
propositionenenligtskullebeloppsamverkansavtalen. Dessaifastlagts

avvaktanitillämpas1992932230 ettattskolanValfrihet i prop.
harredovisas.kunde Detstudievägarnaolikaför deunderlagfastare

skullei ställetför vissabeloppdessakravframförts att program
uppföljningssyste-nationellarättvisande. Detbliför attper grenanges

redovisattrettiotal kommuneromfattardelstudiehar i ettmet somen
avsnitt 3.5.seochkostnadsklasserfördelade påskolkostnader, program

förkostnadsslageni de olikasåväl totaltkostnader,Kommunernas som
kommu-hurbl.a. beroendevariationer,visarstudievägar,olika stora

uppgifterutbildningarna. Dessaolikadeväljer att satsa resursernerna
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riks-medgeförunderlagalltför begränsatemellertid på attbygger ett
giltiga slutsatser.

för defastställtsbidragsnivånundersökt hurSkolverket har gym-
avsnitt 3.6.199495läsåret sebidragsberättigadenasieskolor som var
förekommitskolaochmellan kommunförhandlingarframgickDet att

visarUndersökningenavsnitt 3.6.fallen setredjedelarungefäri två av
före-hadeinteförhandlingardåfall,i många ävenkommunernaatt

föreskrivnaregeringendeersättninglämnadekommit, översteg avsom
deras åta-förkostnadernavisakunnatskolornaeftersombeloppen, att

såledesErfarenheterna visarbelopp. ettattdessagande större änvar
fastställa bidragen.förnödvändiginteminimibelopp är attgaranterat

i kommunenungdomarallaförhar attKommunerna ett ansvar
intedockinnebärgymnasieskolan. Ansvaret attutbildning ierbjuds

gymnasieutbildning.anordnarenden endebehöverkommunen avvara
likvärdigaelevernautbildningenskallhuvudmannaskapOavsett ge

bidrags-studier. Dettill fortsattaelleryrkesverksamhettillmöjligheter
utbildninglikvärdiggrundasföljandedetiföreslås attsystem som

förutsättningar.ekonomiskalikvärdigakräverockså

bidragberäkningförtillFörslag nytt systemett av

hand iförstaiskall bestämmasbidragsnivånföreslårUtredaren att
skolan. Denfriståendedenochkommunmellanöverenskommelse

överlägg-förskalllägeskommunenliggerskolandärkommun svara
bidragsberättiga-samtligabidragsnivån förfastställadärvidochningarna

skallbeloppföreskrivnanationelltBestämmelsenskolan.ide elever om
upphöra.

inte kommerskolanfristående överensdenochlägeskommunenOm
faktiskaskolansutgångspunkt imedberäknasbidragetskallannatom

Beräk-behov.och elevernaåtagandenskolansbaseratkostnader,
principerenligtochgrunderskall ske påningen somsammasamma

igåreleverkostnader för etti frågatillämparkommunen somom
skola.kommunalimotsvarande enprogram

gymnasieskolansfriståendedenbedömaskallLägeskommunen om
ändamålen,angivnatill deförhållandeirimligakostnadersamlade är

eller ii kommunenstudievägarmotsvarandevadtilli relationställda
kostnader förfrånbör utgåBedömningenkostar.samverkansområdet en

med denjämförbarbidragshänseendei närmastärutbildningsväg som
fall kommu-debedriva. 1gymnasieskolanden fristående attavsersom

samverkansområdet,ellerijämförelsemöjligheter kommunensaknarnen
utgivnaårligeni devägledning rapporternafå visskunnabör omman
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jämförelsetal för skolhuvudmän Skolverkets nationella uppföljnings-
Jämförelsetalensystem. i dessa innehåller uppgifter kom-rapporter om

kostnader uppdelade i olika kostnadsklasser. Uppgifternamunernas
redovisas uppdelade kommuner olika struktur och storlek,av men
redovisas däremot inte per program.

Bidragen skall eleverna i de fristående gymnasieskolorna villkorge
ekonomiskt likvärdiga de elever i kommunala skolor har.ärsom som

innebärDetta verksamheten i fristående skola normalt inte böratt en
tilldelas högre ersättning vad liknande utbildningar i kommunalaän
skolor får. vissa fall kan det betyda den friståendeI gymnasieskolanatt
får lägre ersättning skolans kostnader lägre kommunens.är änom
Särskilda kostnader enskild huvudman har utbildnings-utöversom en
kostnader, för och arbetsgivaravgifter, kommunalt.ex. moms som en
huvudman inte har, bör beaktas.

Riksdagen har beträffande grundskolan beslutat bet. 199495:
UbU16, rskr. 199495:385 kommunerna vid bidragsgivningatts
skall beakta skolans åtagande för elever med särskilda behov, invandrar-
undervisning och Skolhälsovård. båda innefattas inte i deDe senare
fristående gymnasieskolornas skyldigheter, kan förekommamen om
kommun och skola ersättningen. kan gällaDettaär överens ävenom om
den fristående gymnasieskolan åtar sig undervisning elever medav

redansärskilt behov stöd, något sker i del kommuner.stora av som en
och den friståendebelopp lägeskommunen skolan kommerDet som

bör för samtliga berördasåledes gälla kommuner. Dagensöverens om
regler enligt skollagen oförändrade.för utbetalning 9 kap. 9 § bör gälla

Utredaren har vilka problem kan i bidrags-liggaövervägt ettsom
enbart överläggningar skola.bygger på mellan kommun ochsystem som

många fall rekryterar fristående gymnasieskola från mångaI eleveren
kommuner den kommun där skolan belägen lägeskommunen.utöver är

extremfallet kan det tänkas ingen elev kommer från lägeskommu-l att
förhandla med antal kommuner torde admini-Att ett stortnen. vara

förhandlingstillfälletstrativt svårt genomföra, särskilt skolan vidatt om
inte har klart från intagnavilka kommuner elever kommer.ännu
Likaså förhandlingardet olyckligt med de olika kommunernavore om
skulle leda till skolan för och utbildning får olikaatt storaen samma
belopp från elevernas hemkommuner.

Förslaget innebär således lägeskommunen, i förekommande fallatt
efter samråd med närliggande kommuner och landsting, skall försvara

fastställaöverläggningarna med skolan och därvid bidragsnivån för
samtliga bidragsberättigade elever i skolan. minst praktiska skälInte
talar för Därtill bidraget baseras kostnaderdetta. kommer på deatt som
den fristående skolan har utifrån sina åtaganden behov.och elevernas En
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i vilken kom-densammaikostnad börfaktisksådan oavsettstort vara
hemmahörande.eleverna ärmun

mellan läges-överläggningarhelt byggerbidragssystemEtt som
kontakteravseendeti detvärdeskola kan haoch även attkommun ett

kommunenplaneringsskede. Dettaidå skolanetableras redan är ett ger
i kommunen,skolverksamhetenplaneradeinformation dentidig om

planerings-realistiskauppfattningfåkanskolansamtidigt omensom
tillmöjligheterlokaler,ekonomi,dimensionering,beträffanderamar

samarbete m.m.
ordningi denbidrag kanbeslut överprövasKommunens somom

kommunallagen.kap.föreskrivs i 10

Elevarvgifter

gymnasieskolomasfriståendede rättskall frågandirektivenEnligt om
bi-innebärgällande reglerNu attelevavgifter övervägas. enatt ta ut

skäliga medelevavgifterfårendast ärskoladragsberättigad ta ut som
kost-förutsattskolan har,kostnader attsärskildatill dehänsyn som

prövninghittillsvarandehar iverksamheten. Dettarimliga förnaderna är
princip endastelevavgifter isåtolkatselevavgifterärenden atti om

profil iskolansföranledskostnadersärskildaför demedges avsom
undervisningshänseende.

reglernuvarandeibegränsningarytterligareingaföreslårUtredaren
elevavgifter.gymnasieskolafriståendebidragsberättigad utatt taför en

väljeraktivtelevernaskolform,frivilliginomUtbildningar somsomen
nödvändigt-intebehövergymnasieskolan,kommunalaalternativ till den

förhållan-vissaunderkan detkostnadsfria. Som nämntsvis ovanvara
utbildningensgrundavgiftskäligmotiveratden att utta avenvara

eventuelldockmåsteförutsättning attinriktning. Enspeciella envara
striktEneffekter.segregerandetilllederdensåavgift inte är attstor

oskäligaelevavgifter börförregler attgällande garanteratillämpning av
förekomma.skallelevavgifter inte
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4.5 Sekretess

Förslag: Utredaren ansluter sig till Friskolekommitténs förslag
bestämmelse tystnadsplikt,att motsvarande denom en om som

finns i lagen entreprenadförhållanden inom skolan, införs förom
vidpersonal fristående skolor.

sekretesslagenI 1980: finns100 bestämmelser tystnadsplikt i detom
allmännas verksamhet och förbud lämna allmänna handlingar.att utom

sistnämndal hänseende innefattar bestämmelserna begränsningar i den
i tryckfrihetsförordningen stadgade del allmänna hand-rätten att ta av
lingar.

detFör offentliga skolväsendet finns bestämmelser sekretess medom
hänsyn främst till skyddet för enskilda personliga förhållanden. Det är
främst inom den elevvårdande verksamheten sekretess gäller försom
vissa uppgifter.

undervisningOm inom offentligadet skolväsendet för barn och
ungdom läggs på entreprenad gäller § lagen5 1993:802ut entre-om
prenadförhållanden inom skolan följande:

Den eller har verksam enskildvarit verksamhetär inomsom som
bedrivs med stöd eller § får1 2 obehörigen vad haninte röja iav
den elevvårdande verksamheten har fått någons personligaveta om
förhållanden. får heller obehörigenHan inte uppgift ärendenröja i

tillrättaförande elev eller skiljande elev frånom av en om av en
vidare studier.
Friskolekommittén har förslagit lagändring innebär atten som en

bestämmelse tystnadsplikt, motsvarande den vid entreprenadför-om
hållande i skolan, införs för personal vid fristående skolor skol-oavsett
fonn. Utredaren ställer sig bakom detta förslag.
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konsekvenserEkonomiska5 av

förslagen

bakgrundskallförslagenkonsekvensernaekonomiska motDe avsesav
förnationellautbildning påerbjudaskyldighetkommuns att programen

skollagen. Ut-bestämmelser ienligtkommuneniungdomarsamtliga
stödetvaritbidragsbestämmelsema harnuvarande attdeförgångsläget

ekonomiskalikvärdigaskallgymnasieskolornafriståendetill de ge
skolor.friståendeochkommunalaförförutsättningar

skyldigakommunernainnebär ärbestämmelsernanuvarande attDe
kommuninteföreskriverregeringendet beloppbetala lägst omatt som

föreskrivnaregeringenDeskola kommeroch annat.överens avom
kommunernagenomsnittskostnaddenfrånprinciputgår ibeloppen som

samverkansom-ielleri kommunenutbildningmotsvarandeförhar en
mellanöverenskommelseifall bestämtsi mångaBidragsnivån harrådet.

principerenligthuvudsakifastställtsochoch skolakommun samma
friståendedendvs.kommunala skolorna,till deresurstilldelningvidsom

kostnaderfaktiskaåtaganden ochutifrånmedeltilldelatsharskolan som
utbildningen.angivnaför denharhuvudmannen

principerframskrivningendastegentligeninnebärFörslaget aven
innebär deFörändringentillämpas.utsträckning attvissredan i avsom

ibestämsbidragsnivånochslopasbeloppenföreskrivna attregeringen
demotivenoch skola. ärEtt attmellan kommunöverenskommelse av

kostnadsva-till följdrättvisandeinte storagenomsnittliga beloppen är av
bidragsni-korrektEnolika kommuner.iför olikariationer merprogram

berördakostnadermed dejämförelsefastställas görskanvå somom
utbildning.motsvarandeförharkommuner en

med dejämförtkostnadsökningleda till någonbör inteFörslagen nu
bidragsreglerna.gällande

i deverksamhetenifå insynförslagenenligtbörKommunerna
begränsademellertidOmfattningengymnasieskolorna. ärfristående

tillsynsansva-huvudsakligadetskall hafortfarandeSkolverketeftersom
ret.

ledakommerinteförslagen attbedömer sammantagetUtredaren att
kostnadsökningar.till
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Kommittédirektiv
1995: 107Dir

fristående gymnasieskolorUtredning om

1995:107Dir

juliden 13 1995regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

utbildningför förklaravillkorfrågorskall utredautredare rör attEn som
stöd.offentligtberättigad tillgymnasieskolafriståendevid en

november 1995.slutfört den lskallUppdraget vara

skallUtredaren

tillförslagge
berättigadskall förklarasgymnasieskolafriståendeförvillkor att en

stöd,offentligttill
mellanfördelasskallhurochbeslutför sådanaordningen ansvaret

olika aktörer,
olikamellanfördelasskall samttillsynsansvaret parterhur

bidragsgivning.förregler

Bakgrund

gymnasieutbildningtillRätten

ungdo-ochför barnsövergripandehar detoch kommun ansvaretStat
utbildning.ochskolgångmars

likvärdigtillskollagenhar enligtungdomar rättochbarnAlla en
enligtvidarekommunVarjei Sverige.bor ärdeutbildning änvar

handförstagymnasieutbildning på ierbjudaskyldigskollagen na-att
individuelltellerSpecialutformathandandraoch itionella program

slutförtdeförutsattkommunenungdomar iför samtliga attprogram
skallErbjudandetmotsvarande.ellergrundskolanisista årskursen1 skallplatseroch antaletnationellaurvalallsidigtomfattai ett programav
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med hänsyn till elevernas önskemål. Erbjudandet skallanpassas ut-avse
bildning anordnas inom kommunen eller i kommun ellersom en annan

landsting i enlighet medett samverkansavtal.annat Ett sådant avtal
innebär elev söker till gymnasieskolaatt i den andra kommu-en som en

hänförs till den elever i första hand skall blinen grupp mottagnasom
i sådan gymnasieskola och hemkommunen automatiskt blir skyldigatt

betala för elevens utbildning.att
Utbildningarna i den kommunala gymnasieskolan har breddstoren

både vad gäller antal och olika ämnesinriktningar. Om elev-program
underlaget blir för litet kan utbudets bredd hotas.

Begränsningen for eleverrätten genomgå gymnasieutbildningattav
i kommun eller landstings gymnasieskolaett annaten annan utan sam-
verkansavtal med hemkommunen gäller inte eleven väljer fristå-om en
ende gymnasieskola.

Fristående gymnasieskolor

Fristående gymnasieskolor skolor med utbildningar till innehålletär som
kan den kommunala gymnasieskolans utbildningmotsvara påanses
nationella eller specialutformade Genomgången utbildning iprogram.
dessa skolor möjligheter till yrkesliv eller högskolestudierger samma

avslutad utbildning i den kommunala gymnasieskolan.som
friståendeEn gymnasieskola kan regeringen förklaras berättigadav

till offentligt stöd i sådant fall består dels bidrag från elevernassom av
hemkommuner för utbildningen, dels statlig tillsyn vilken i sin tur ger

till studiestöd för eleverna.rätt
Utbildningen i sådan skola skall kunskaper och färdigheteren ge som

till och nivå väsentligen de kunskaperart den kommu-motsvarar som
nala gymnasieskolan skall skall ocksåDen i övrigt väsentligenge. svara

gymnasieskolans allmänna mål. Det därvid särskilt viktigtmot är deatt
allmänna mål i kap. andral 2 § och tredje styckena skolla-som anges

l985:l 100 beaktas vilket innebär skolans verksamhet skallattgen
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värde-
ringar. Skolan skall vidare för alla och inte medges offentligtöppenvara
stöd den brister i öppenhet och insyn. Undervisningen måsteom vara
saklig och allsidig.

villkorEtt vidare intagningsbestämmelsemaär godtagbara.att är
Elevernas studieresultat skall redovisas i betyg eller intyg ärjäm-som
förbart med gymnasieskolans betyg. Skolan måste delta i Skolverkets
uppföljning och utvärdering. Vidare måste elevavgifterna, sådana tasom
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skolan har,särskilda kostnadertill demed hänsynskäligaut, somvara
rimliga.verksamhetenförkostnaderna ärförutsättningunder att

fristå-skollagenkap.enligt 9 8 §bedömningVid regeringens om en
stöd skalloffentligtberättigad tillskall förklarasgymnasieskolaende

möjligheternapåpåtagligt negativ inverkanhartill denhänsyn tas om
skolväsendet.offentligadetbredden iupprätthållaatt

Ansökan

skallbidragtill offentligtberättigadförklaradvill bliskolaEn som
länsstyrel-tillansökan dettalämnaskollagenkap. 9 §enligt 9 omen

lföre denAnsökan skall lämnasbelägen.skolandäri det län ärsen
stället lämnasiskall ansökan1996Fr.o.m.före bidragsåret.augusti året

bidragsåret.föreapril åretden lsenast
vidarebefordrayttrandemedskall tillsammansLänsstyrelsen eget
länsstyrelsensframgåskallyttrandetskolverk. Avtillansökan Statens

följdernegativapåtagligafåkommerutbildningenbedömning attav om
regionen.i Innanskolväsendetoffentligadetgymnasieskolan inomför

förekom-iaktuella kommunenskall densig samtlänsstyrelsen yttrar
bedömningarsinatillfällenärliggande kommuner görafall attmande ges

skolväsendet i kommunen.offentligadetpåinverkanskolansden nyaav
regeringentillhandlingarnavidarebefordradärefterskallSkolverket

in-framgåskallsärskiltvilketyttrandemedtillsammans omeget av
godtagbara.skolanvidurvalsgrunderoch ärträdesvillkor

skall elever-bidragsberättigadutbildningenförklararregeringenOm
ochskolanfriståendetill skolan. Denbidraglämnahemkommunernas

bidragetskommahandförstaskall i överenshemkommunerna om
medkommerskolan inte annatfristående överensstorlek. denOm om
före-hardet beloppbetalaskall dessahemkommuner,elevernas som

Sådanabestämt.regeringenmyndigheteller denregeringenskrivits av
offentligt1993:884förordningentillbilaga 2finns iföreskrifter om

skolor.friståendestöd till

regelverkgällandeerfarenheterochKonsekvenser av

gällergymnasieskolorfriståendestöd tillförreglernanuvarandeDe
femtontalfrånhar ökatskolorsådanaAntalet ettjuliden l 1994.fr.o.m.

läsåretinförstyckentilljuni 1994 45stöd vid utgångenstatligtmed av
199596.
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tidigare fristående gymnasieskolorna huvudsakligen utbild-De gav
för samhälIsvetenskapsprogrammet. Utbildningarnaningar inom området

nytillkomna skolorna i några fall estetiskavid de programmet,avser
samhällsvetenskapsprogrammet flertaletmedieprogrammet och medan

yrkesinriktade har de nytillkomna skolornahar Dessutommera program.
regional spridning.störreen

gymnasieskolor fortsättningsvisRegeringen fristående ävenattanser
komplement till kommunala skolor. friståendeskall finnas Deettsom

mångfaldengymnasieskolorna kan bidra till öka och förnyelsen inomatt
skolväsendet.

gällt endast budgetårnuvarande reglerna harDe nämnts ettsom
problemerfarenheter begränsade. finns dockvarför Detärsystemetav

sådan regeringenredan synliga ochär är att attart ansersom avsom nu
behöver över.systemet ses

naturligtvis effekterfristående gymnasieskolor harEtablering av
både koltbefintliga skolväsendet i kommunen och regionendet

sikt.och lång
gymnasieutbildningskyldighet erbjuda elevharKommunen att en

Därför beredskap finnasnationella måstebrett urvalett av program.
för samtligagymnasieorganisation kunnainom kommunens emotatt ta

utbildningelever börjat ii kommunen, sådanaungdomar även ensom
avbrutit studierna där. Etableringfristående gymnasieskola avmen

kommunalai vissa fall leda till ökadefristående gymnasieskolor kan
nationellabrett urvalsvårigheter erbjudakostnader, ettatt programav

segregation.ökad risk föroch
densåväl den därgällande beslutsordning har kommunEnligt nya

sinkommuner möjlighetligga angränsandeskolan skall att gesom
gymnasieskolakommunensskolans inverkan påuppfattning den nyaom

i regio-bedömning inverkanlänsstyrelsen i sitt yttrandeinnan ger en av
nyetableringinflytande vidkommunernasbörDet övervägas avnen. om

vilkenskall stärkas. bör ocksåfristående gymnasieskolor Det prövas
förkostnader eller betydande riskökade kommunalabetydelse påtagligt
börskolväsendet skall tillmätas i sammanhanget. Detsegregation iökad

fortsättningen låtaändamålsenligt också idetövervägas äräven attom
regeringsbeslut.frågan avgöras genom

allareformerna skolområdetMålsättningen med är att ge
kvalitet ibred utbildning högungdomar sammanhållen och enaven

gymnasieskola för allaviktig delgymnasieskola för alla. En ärav en
olika bakgrund,i mellan ungdomar medden kvalitet skapas mötetsom

förkrävserfarenheter referensramar. bör vadoch Det övervägas attsom
i utbild-den bredd kvalitetfristående gymnasieskolor skall ochgenya

gymnasiesko-i den kommunalafordras för denningen att motsvarasom
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lan särskilt det litensamt skolaär möjlighet till allsidigom .en ge- -
social fostran.

Kritik har framförts vissa konfessionella skolor.mot Kritikerna
har ifrågasatt skolorna verkligen uppfyller läroplanens krav påom
allsidighet och saklighet i undervisningen. Det bör denprövas om
hittillsvarande ordningen för godkännande och tillsyn tillräckligager
möjligheter till alla ungdomar fåratt att gymnasieutbildningse en grun-
dad på allsidighet och saklighet präglad de demokratiskasamt värde-av
ringar uttrycks i skollag och läroplan.som

kommunEn har efter den första prövningen ingen insyn i en
fristående gymnasieskolas verksamhet. Den prövning sker införsom
förklaring till offentligt stöd baserasrätt på den kommande planera-om
de verksamheten. Det Skolverketär för tillsynen fristå-som ansvarar av
ende gymnasieskolor. Mot bakgrund kommunernas vad gällerav ansvar
gymnasieutbildning för sina ungdomar visst kommunaltär förett ansvar
tillsynen de fristående gymnasieskolorna berättigad.av

Reglerna för bidragsnivån till fristående gymnasieskolor förut-
överläggning mellansätter hemkommunen och skolan. Om överenskom-

melse inte kan nås skall det belopp regeringen fastlagt gälla. Från de
fristående gymnasieskolornas sida har redovisats sådana överlägg-att
ningar tenderar konstaterande frånatt utgöra hemkommunenssnarast ett
sida det regeringen fastlagda beloppetatt skall gälla. Regeringenav
finner det olyckligt den kontakt mellan kommun och skola i sigom som
har betydande värde spelett grundsätts regeringens centraltur av
fastställda belopp. börDet därför medövervägas systemet attom rege-
rin-gemfastställer belopp skall finnas kvar. detI sammanhanget bör
också friståendeövervägas gymnasieskolor fortsättningsvisävenom
skall ha elevavgifterrätt och hur de iatt ta så fall börut påverka bi-
dragsnivâerna.
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Uppdraget

angelägen.bakgrund Detdennaregler ärgällande ärEn motöversyn av
gymnasieskolorfriståendekommunersåvälambitionregeringens att som
längre tid.fast underliggaförväntaskanreglerfår klara ensom

förslag tillbörutredaresärskildEn utses att ge
berättigadskall förklarasgymnasieskolafriståendevillkor för att en

offentligt stöd,till
mellanfördelasskalloch hurbeslutsådanaförordningen ansvaret

aktörer,olika
mellan olikafördelasskall samtpartertillsynsansvarethur

bidragsgivning.regler för

arbeteutredningensförRamar

november 1995.den luppdragetredovisaskall senastUtredaren
författningsändringartill deförslagframskall läggaUtredaren som

ställningstagandena.föranleds av
Friskolekommittén. Ut-kontakt medhållautredarenskallarbetetI

medarbeteSkolverketsinformeradhålla sigvidarebörredaren om
juniden 30fristående skolorvid sådanautbildningar somöversyn av

stöd.statligthade1993
ellerutgiftsökningarinnebärförändringarföreslårutredarenOm som

fi-skalldessatill hurförslagkonkretaskallinkomstminskningar ges
kommunale-bedömning deskall ocksåUtredarennansieras. göra aven

till-fmansieringsprincipens.k.den ärocheffekternakonomiska om
lämplig.

kommittéersamtligadirektiv tillregeringensvidaregällerarbetetFör
konse-regionalpolitiskaredovisningangåendesärskilda utredareoch av

dir.åtagandenoffentligaoch1992:50 prövadir.kvenser attom
1994:124.dir.mellan könenjämställdhetoch1994:23 om

Utbildningsdepartementet

vgiii ifgå
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Statsrådsberedningen GasmolnlamslárUppsala.[24]
Civilt bruk försvaretsavIT-kommissionensarbetsprogram resurser1995-96.[68] -regelverken,erfarenheter,helikoptrar. [29]

Justitiedepartementet Samverkanför fred. Denrättsligaregleringen.[53]
Svenskainsatserför internationellkatastrof-ochPensionsrättigheteroch bodelning.[8] tlyktinghjälp. Kartläggning,analys förslag.och [72]Nya konsuinentregler.[11]

[T och verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. SocialdepartementetFörslagtill samverkansformer.[32]nya Värdenssvåraval.Ersättningför ideell skadavid personskada.[33]
slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]Sambandet avRedovisning Beskattning.[43]- Könshandeln.[15]Aktiebolagetsorganisation.[44]
Socialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]motTvångsmedelenligt 27 och 28 kap. RB
Homosexuellprostitution. [17]polislagen.[47]samt
Underhállsbidragoch bidragsförskott,Godtrosförvärv stöldgods [52]av Del A ochDel B. [26]Näringslivetstvistlösning. [65]
Avgifter inom handikappomrádet.[35]Polisensanvändning övervakningskamerorvidav Kompetensoch kunskapsutveckling yrkes-förundersökning.[66] om-roller ocharbetsfältinom socialtjänsten.[58]Vårdnad,boendeoch umgänge.[79]
Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomiNy rättshjälpslagoch andrabestämmelserom olika aspekter modeller, finansieringrättsligt bistånd.[81] -
och incitament.[59]Ett reformeratstraffsystem.Del l-llI. [91]
Kvinnofrid. Del A+B. [60]

Utrikesdepartementet Dokumentationoch socialtjänstregister.[86]
Hälsodataregister Vârdregister.[95]Lagen vissainternationellasanktioner -om

[28]översyn.en-
Röster EU:s regeringskonferensom Kommunikationsdepartementethearingmedorganisationsföreträdare,debattörer- Samordnadoch integreradtågtrafikforskare.och [77]

Arlandabananoch i Mälardalsregionen.[25]EU regeringskonferensen1996om Älvsäkerhet.[40]institutionernasrapporter- FramtidsanpassadGotlandstrafik.[42]synpunkteri övriga medlemsländer.[80]- EG-anpassadekörkortsregler. [48]EU-kandidater 12länder kanbli EU:ssom- Klimatförändringari trafikpolitiken. [64]medlemmar.[83]nya
Allmännakommunikationer för alla [70]Ett utvidgatEU möjligheterochproblem. -- Finansieringslösningarför Göteborgs-ochSammanfattning hearingi augusti1995.[101]av en Dennisöverenskommelserna.[82]MedborgarnasEU frihet ochsäkerhet- SMHI:s verksamhetsform[99]Frågor unionenstredjepelareinför regerings-om Svensksjöfart näringför framtiden.konferensen1996. [102] -Bilagor. [112]+Omvärld,säkerhet,försvar.

Frågor unionensandrapelareinför regerings-om Finansdepartementetkonferensen1996. [lll]
Grön diesel miljö- ochhälsorisker.[3]-Försvarsdepartementet Lángtidsutredningen1995.[4]
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9]Muskövarvetsframtid. [6] Översyn skattebrottslagen.[10]avAnalys Försvarsmaktensekonomi.[13]av Mervärdesskatt Nya tidpunkterförEtt säkraresamhälle.[19] -redovisningoch betalning.[12]Utan Sverige.[20]stannar
Förmåneroch sanktioner samladredovisning.[36]Staden en[21]vattenutanvatten. -Prognoseröver inkomsterochutgifter. [49]statensRadioaktivaämnenslår jordbruk i Skåne.[22]ut

Brist elektronikkomponenter.[23]



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Förmåneroch sanktioner Arbete till invandrare.[76]
utgifter för administration.[56] EG:s arbetstidsdirektivochdesskonsekvenserför-Översyn förskattereglerna stiftelseroch ideella det svenskaregelsystemet.[92]av

föreningar. [63]
KulturdepartementetNaturgrusskatt, [67]m.m.

Betaltjänster.[69] Konst i offentlig miljö. [18]
Lägenhetsdata.[74] Várt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-Försäkringsrörelsei förändring3. [87] Kulturpolitikensinriktning. [84]
Svenskari EU-tjänst.[89] Kulturpolitikensinriktning i korthet. [84]-Omprövning statligaåtaganden.[93]av Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.[85]
Personalavveckling,utbildningoch beskattning.[94]

NäringsdepartementetSkattereformen1990-1991.En utvärdering.[104]
Rapporteringsskyldighetför revisorer i finansiella Ett renodlatnäringsförbud.[1]
företag. [106] Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+

Elförsörjning i ofred. [51]Utbildningsdepartementet Den svenskaRymdverksamheten.[78]
Yrkeshögskolan Kvalificeradeftergymnasial 1990-taletsbostadsmarknad-
yrkesutbildning.[38] förstautvärdering.[98]en-Allmän behörighetför högskolestudier.[41] ÅtgärderKonkurrensi balans. för ökad
Förslag internationelltflygsäkerhets-ettom konkurrensneutralitetvid offentlig prissättningm. m.universiteti Norrköping-Linköping.[57] [105]
Behörighetoch Urval. Förslagtill regler för Nynya ellag. [108]
antagningtill Universitetoch högskolor. [71]

CivildepartementetEtt aktiebolagför servicetill universitetoch
högskolor [73]m.m. Regionalframtid bilagor. [27]+Föräldrari självförvaltandeskolor. [103] Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]Likvärdig utbildning lika villkor. [109]
Viljan ochviljan förstå Miljödepartementetatt veta att -Kön, kompetensochdenkvinnovetenskapliga Alkylat och Miljöklassning bensin. [30]avutmaningeni högreutbildning. [110] Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]Friståendegymnasieskolor.[113] Grundvattenskydd.[45]

Kunskapslägetpå kärnavfallsomrádet1995. [50]Jordbruksdepartementet
Fastighetsbildning uppgift fören gemensam stat-Denbrukademångfalden.Del 1+2. [88] och kommun. [54]

Avbytarverksamhetensorganisationoch Ett Skane.[62]renatfinansiering.[107] Kärnavfall och Miljö. [90]
Jordensklimat förändras.En analys hotbildavArbetsmarknadsdepartementet ochglobalaâtgärdsstrategier.[96]

Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny Miljöklassning snöskotrar.[97]- av
Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7] Hållbar utvecklingi landetsGällomráden.[100]
Kompetensför strukturomvandling.[34]
Somereflections SwedishLabourMarketon
Policy. [39]
Någrautländskaforskares svensksyn
arbetsmarknadspolitik.[39]
Effektivarestyrningoch rättssäkerhet
i asylprocessen.[46]
Ett samlat förverksarnhetsansvar asylärenden.[55]
Svenskflyktingpolitik i globaltperspektiv. [75]




