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förchefenstatsrådet ochTill

Utbildningsdepartementet
Utbild-förChefennovember 1995bemyndigade den 9Regeringen

kommitté medtillkallastatsrådet Carl Tham,ningsdepartementet, att en
skall kun-i Malmöhögskolaetableringhurutredauppdrag att en nyav
inriktninghögskolanstill denförslaglämnagenomföras samt nyana

Malmöhögskola i1995:135 EnDir.Direktivenorganisation.och ny
bilagaredovisas i

1995:12 Enkommittén UtillsattesbemyndigandetstödMed nyav
Malmö.högskola i

ordförande iförordnadesLöfdahlGöranStatssekreteraren som
kommittén.

kommunal-Andersson,direktören RuneförordnadesledamöterSom
BoeluniversitetLundsvidrektornAxelsson,ChristineMalmö,rådet i

Hellsvik,GunriksdagsledamotenGlad,CristinadirektörenFlodgren,
riks-Liedholm,i Malmö, Percyordförandevicekommunstyrelsens

Malmöordförande ikommunstyrelsensBertil Persson,dagsledamoten
BengtriksdagsledamötenSchöld,kulturdirektören EvaReepalu,Ilmar

Warnerbring. EfterKerstinriksdagsledamoten attSilfverstrand och
sig1996 avsadeden 5betänkandeförstasittavlämnatkommittén mars

riksdagsledamotenochledamotHellsvik uppdraget ersattesGun avsom
Rydén.Rune

ledmötertillikaSilfverstrandochSchöld ärGlad,Flodgren, av
styrelse.universitetsLunds

direktö-Granath,kommundirektören LarsförordnadesSom experter
museichefenLidman,riksbibliotekarien TomasHolgersson,Svanteren

Jan S.professornNilsson,IngerstadsdirektörenLindvall,Jöran
departementsrådetOlsson ochstadbyggnadsdirektören MatsNilsson,

Gunnel Stenqvist. . Förenade Studentkårerutsåg SverigeskommitténPå uppdrag av
vidobservatörerLindquistTorbjörnAnderbjörk ochIngrid att vara

sammanträden.kommitténs
WandaakademiräntmästarenförordnadeshuvudsekreterareSom

departementssekreterarenbiträdande sekreterareKlintberg samt som
januari 1996151995 dennovemberden 13fr.0.m.Erik Forsse t.o.m.

januari16fr.0.m. denMandausLuciedepartementssekreterarenoch
1996.

SandbergWestin och MonicaRauniharkommittéassistenterSom
behjälpliga.varit



Kommittén har överlämnat första betänkande till regeringen denett
5 Betänkandet har remissbehandlats och remissinstansemasmars. syn-
punkter redovisas i detta betänkande.

vårenUnder har omfattande arbete lagts experterutöverett ner av
de nämnda. Ett flertal arbetsgrupper, vilka i bilaga 5presenterasovan
till detta betänkande, har lämnat kommittén underlag för sina Över-
väganden och förslag.

få vårtVi ber härmed överlämna slutbetänkande Högskolan iatt
Malmö. Kommittén har slutfört sitt uppdrag.nu ,Ledamoten Rydén har lämnatRune reservation. Reservationenen
bifogas detta betänkande bilagasom

Stockholm i augusti 1996

Göran Löfdahl

Rune Andersson Christine Axelsson

Boel Flodgren Cristina Glad

LiedholmPercy Bertil Persson

Ilmar Reepalu SchöldEva

Rune Rydén Bengt Silfverstrand

Kerstin Wamerbring

/W anda Klintberg
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1 Sammanfattande kommentarer

1 l Betänkandet
.

Kommittén överlämnade betänkandet Högskola i Malmö SOU
1996:36 till Regeringen den 5 1996. Betänkandet har remissbe-mars
handlats. föreliggandeI betänkande, den slutliga redovis-utgörsom
ningen till regeringen kommitténs uppdrag, beskrivs huvuddragen iav
den högskolan i Malmö och förslag lämnas på hur den bör etable-nya

föreslårKommittén högskolan byggs med 9 000 platseratt ut-ras. upp
den utbildning idag finns i Malmööver omfattande cirka 5 700som

platser.
Tidigare betänkande tillsammans med remissyttranden och före-nu

liggande förslag bör kunna tillräckligt underlag förutgöra ett rege-
ringens ställningstaganden till den högskolans inriktning och eta-nya
blering. Kommitténs bedömning beträffande uppbyggnadstakten är att
de tillkommande platserna bör fördelas på treårsperioder. Därmedtre
kan högskola i Malmö med den föreslagna volymen närmareen om
15 000 platser årutbyggd 2005.vara

Utredningsarbetet kring den högskolan i Malmö skall betraktasnya
kommit slutlig utformning.närmareett stegsom en process som nu en

blir frågaDet för det fortsatta arbetet ytterligare i detalj beskrivaatten
utbildningens innehåll och den forskning skall bedrivas desamtsom
kontakter och det samarbete krävs för utbildningen skall bli välattsom
förankrad i det omgivande samhället. Ett samarbete med bl.a.nära
Lunds universitet förutsätts eftersom universitetet i olika avseenden kan

behjälpligt vid etableringen den högskolan.vara av nya
Sedan det första betänkandet lades har antal arbetsgrupper haftett

kommitténs uppdrag utreda och konkretiseranärmare utbildnings-att
utbudet inom de olika områden för utbildning, schools, skisserats isom
betänkandet. Arbetsgrupperna nåtthar olika långt och den anled-av
ningen varierar konkretionsgraden i beskrivningen olika utbildnings-av
områden.
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Rernissbehandling1.2

betänkande.återfinns bilaga till detta I3remissammanställningEn som
remissyttrandena.sammanfattningkortdet följande lämnas aven

positivt.betänkandet mottagits IkanSammanfattningsvis sägas att
högskola iinrättandetstöderalla remissinstansersettstort en nyav

ifrågasätter betydelsen utökaddockNågra remissinstanserMalmö. av
universi-på till Lundsmed tanke närhetenhögskoleutbildning i Malmö

tet.
grundutbildning och forsk-organisation,avseendenytänkandeDet

positivt.uppfattas mycket Dettai betänkandetuttrycksning somsom
sammanhållna områden högskolebygg-två förförslagetgäller även om

Studentlivför vitaltskapa förutsättningarminst förnadema, inte ettatt
högskoleutbildningar.i olikamellan studenteroch umgänge

skepsis den högauttryckersamtliga remissinstanserNästan mot ex-
förespråkar. Många feltolkat betänkan-harkommitténpansionstakt som

så skall2000-talet verksamhetenbörjandets skrivning att varaavom
år,fem vilketplatser inomutbyggd till drygt 14 000 menar varaman

väl optimistiskt.
analyser, intepåpekas det saknas djupareflera sammanhangI att

rörandeslagkostnader olikaminst vad beträffar även t.ex.av men
forskningens organisation.

vid planering denmångvetenskapligtFörslag angreppssätt avom
långsiktiga lösningarsyfte bidra tillgrundläggande utbildningen i att av

näringsliv, vilket uttryckerväxelverkan medsamhällsproblem samt
verksamhet, till-högskolansgrundläggande intention förkommitténs

näringslivetmedoch stimulerande samarbeteinfallsvinklarstyrks. Nya
såväl innehåll genomföranderesultera i förnyelsekan förväntas somav

mångvetenskapligt ochdockbetonasutbildningarna. Det att ettav
påkrav lärarnaställer högretvärvetenskapligt änangreppssätt tra-

undervisning.ditionell
förföreslagna CentrumMånga kommenterar detremissinstanser

till detta. Remissinstanser-ställer sig positivakompetensutveckling och
fortbildning och vidareut-generella behoveteniga detär avomna

organisatoriskapedagogiska ochbildning för yrkesverksamma. De m0-
föreslås verksamhet tillstyrks.fördeller centretssom

områdesbildning,slagremissinstanser detFlertalet att somanser av
lämplig lösning.schoolmodellen innebär,den föreslagna är en

intressanttill del enig detRemissopinionen prö-ärär attattstor om
basårvidgat innebär. Högsko-slag förslagetmodeller det som omva av

basår studieskulderframhåller med deutvidgatleverket att ett extra
intensivkur-alternativ deförmodligendetta för med sig änär sämreett
studiestöds-universitet erbjuder. CentralaLinköpingst.ex.ser som
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nämnden dock möjligheten avskrivning för den delgöraatt attmenar av
studieskulden uppburits för förberedande studier bör Enprövas.som
majoritet sig bestämt andra tillträdesregler med hänvisningmotsätter
till på fårkravet kvalitet inte eftersättasatt

Majoriteten remissinstanserna positiva till förslaget denärav om
s.k. Malmömodellen för flervetenskaplig forskning i projektform. Flera
forskningsråd finner modellen intressant och forsknings-attanser en
miljö detta slag tillförakan svensk forskning mycket. Betänkandetsav

måsteskissartade modell dock mångautvecklas och återstårproblem att
lösa.

Remissinstansema tillstyrker kommitténs förslag centralbib-ettom
liotek, samtidigt för de investeringskostnadema.storasom man varnar
Samarbetsformema med främst Lunds universitet föreslås i stället ut-
redas vidare.

flesta SkåneDe kommuner i har sig har påtalat viktenyttratsom av
Skåneshela behov högre utbildning beaktas, och den regiona-att attav

la upprätthållsbalansen samtliga kommuner delaktiga igörsattgenom
den högskolan. väl utvecklatEtt samarbete med skola och arbetslivnya
och samverkan med befintliga högskoleorter, berörda kommuner och
övriga intressenter i regionen avseende såväl utbildningens innehåll

efterfrågas.lokalisering Kvalificerad yrkesutbildning är ettsom exem-
pel på utbildning bör fördelas Skåne.helaöversom
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2 Kommitténs fortsatta arbete

Den slutliga redovisningen till regeringen kommittén härmed över-som
innehållerlämnar förslag och ställningstaganden i enlighet med kom-

mittédirektiven. riksdagsbeslutEtt etableringen högskola iom av en ny
Malmö innebär organisationskommitté kan tillsättas. Planerings-att en
arbetet för högskoleetableringen bör dock inte i avvaktanavstanna
riksdagens avgörande. Det bör rimligt regeringen skapar in-attvara en
terimistisk organisation med uppdrag fortsätta utredningsarbetetatt un-
der hösten.

Redovisningen fullständig och färdig bild och beskriv-ger en mer
ning hur den högskolan i Malmö kommer byggas detänattav nya upp
första betänkandet. Ytterligare faktaunderlag har vårensamlats in under

visar den utstakade färdriktningen ligger måsteDet dockrätt.attsom
finnas flexibilitet planeringsarbetet, såi för successivaatt utrymme ges
justeringar i de överväganden och förslag läggs fram vad gällersom nu
såväl innehåll organisatoriska förutsättningar.som

Vid remissbehandlingen föregåendekommitténs betänkandeav
framhöll flera remissinstanser den s.k. Malmömodellen för forsk-att

ingående.ning borde analyseras I föreliggande betänkande har för-mer
tydliganden gjorts modellens innebörd. Enligt kommitténs bedöm-av
ning bör det uppgift för den kommande organisationskommitténvara en

i samarbete med utvecklingsgrupper för enskilda utbildningaratt samt
det nätverk bör byggas för samverkan med näringsliv ochsom upp or-
ganisationer konkretisera inriktning och uppläggning forsknings-att av
projekt.

Kommittén har inbjudit till diskussioner med företrädare för länssty-
relser och länsarbetsnämnder Skåne, Skånestyrelseni kommunersamt
med högskoleutbildning rörande bl.a. vissa regionala bakgmndsfakta
för det blivande storlänet. Ett samlat underlagsmaterial Skåneom som
region har kunnat sammanställas med hjälp bl.a. de uppgifterav som
nämnda organisationer har bidragit med. Detta huvudsak-presenteras
ligen i bilaga 4.

ocksåKommittén har deltagit i diskussioner med för utbild-grupper
ningssamverkan Skåne,i bl.a. rörande EU:s inom strukturfon-program
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MÅL företagdema Växtkraft 4 för anställda och diskussionernaI-
har frågan väckts hur uppbyggnad kontakter och samverkanom en av
med näringsliv, kommuner m.fl. organisationer skall genomföras.

viktig del i det fortsatta arbetet blirEn utveckla nätverk föratt sam-
verkansforrner olika slag och för skilda ändamål med kommuner, nä-av
ringsliv, förvaltningar och övriga delar arbetslivet, arbetsmark-t.ex.av

sådananadens först kontakterDet har etableratsär närparter. som en
ingående diskussion kan föras innehåll,enskilda utbildningarsmer om

omfattning och uppläggning.
Efter den slutliga redovisningen överlämnats till regeringen äratt

det angeläget fortsätta arbetet med utforma innehållet i grundut-att att
påbörjabildningen, diskussioner innehållrörande forskningens ochatt

förorganisatorisk hemvist utbildningar vid universitetLundsom som
idag förlagda till Malmö.är

l åstadkommaProgrammet syftar till tydligt ökad förändringsbenägenhet ochatt en
kompetensutveckling hos företag och anställda.
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SkåneHögskoleutbildningens3 roll i

regionsom

1 Allmänt

fårHögskolan allt betydelsefull roll då påkraven kompetensni-en mer
vå i arbetslivet skärps och strukturomvandlingen yrkeslivet sker iav
ökande takt. Vid hearing rubricerad Strategier för kunskapslyft ochen

Åkelivslångt årlärande i Rosenbad i januari i redovisade professor E.
Andersson följande strukturella förändringar i arbetslivet:

Arbetskraftens fördelning yrkessektorer vid olika tidpunkterpå
År 1970 1985 2010
Kunskapsproducerande 27 % 34 % 50 %
Tjänsteproducerande 31 % 37 % 40 %

Varuproducerande 42 % 29 % 10 %

Strukturomvandlingen åren.har accelererat de fem Densenaste
trend kunnat skönjas i förändringen yrkeslivet har förstärkts ef-som av

1990 och utbildningskraven har förändrats. Utbildningar för denter
tjänsteproducerande dåligtsektorn utbyggda i fåSverige. Det finnsär
motsvarigheter till de Service Management Schools finns it.ex.som
USA.

Enligt sysselsättningsstudie genomförts OECD tillkom-en som av
årvarje ungefär tio påarbetstillfällen med krav högreprocentmer nya

kvalifikationer, medan lika andel arbetstillfällen med enklarestoren ar-
betsinnehåll försvinner. Arbetskraftens tillskott med ut-av personer ny

tvåbildning bara till år. Kompetensutvecklingär tre procent per av per-
redan i arbetskraften blir därför strategisk betydelse förärsoner som av

upprätthålla och utveckla kompetensen allt eftersom kraven ökar.att
fårDe strukturella förändringarna i hög grad effekt för de mindre

och medelstora företagens fortsatta verksamhet. Behovet kompe-av
tensutveckling fråga dåblir vikt hårdnar.konkurrensenytterstaen av
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Skåne beroendestarkt de mindre företagen och det blir angelä-är av en
genhet för den högskolan i Malmö utveckla och erbjuda utbild-attnya
ningar tillgodoser de mindre och medelstora företagens behov.som

Skåne3.2 Strukturomvandling i och

utvecklingstendenser arbetsmarknaden

Under år har flera studier strukturomvandlingen skånskai detsenare av
näringslivet genomförts uppdrag länsstyrelserna Skåne någ-i ochav

kommunalförbundra
Skåne idag region med goda grundläggande förutsättningar förär en

såväl invånarna.näringslivet Malmöregionen liksom Stockholmsom
och Göteborg bör ha central roll i den nationella arbetsfördelningenen
med kvalificerade funktioner inom de flesta näringsgrenar. delFör en
forskningsintensiva industribranscher Malmöregionen den hem-utgör
mabas från vilken de hämtar betydande delar sin konkurrenskraft.av

bådeTrots detta har produktions- och sysselsättningsutvecklingen i
Skåne varit under de decennierna i förhållande till förut-senastesvag
sättningarna. Skälet härtill bl.a. Skånenäringslivet i fortfarandeär att
har förhållandensin tyngdpunkt i för svenska relativt arbetsintensiv in-
dustri.

påDet finns tydliga tecken Sveriges omvandling i riktningatt mot
kvalificerad pågårproduktion också Skåne.i regionala arbetsför-Den
delningen fördjupas liksom på håll,andra och forsknings- ochnär ut-
vecklingsintensiv produktion allt förskjuts till storstadsregionemamer

Ävenoch deras närhet påMalmöregionen. övriga lokalaävengynnas
arbetsmarknader Skåne pågåri omvandling industriell produk-moten
tion med högre förädlingsvärde. Regionen har dock uppnåttinteännu
den nödvändiga kritiska inom företagstjänster och andra kompe-massa
tensområden har avgörande betydelse för den internationella kon-som
kurrenskraften. Hittills har utvecklingen inte heller kunnat helt kompen-

bortfallet inom de industribranscher drabbats strukturom-sera som av
vandlingen. En fortsatt förnyelse krävs Skåneför till fullo skall kun-att

utnyttja sina produktionsförutsättningar.na
Antalet barn, ungdomar och äldre kommer Skåne.öka i Därmedatt

kommer det finnas ökande behov barnomsorg, utbildningatt t.ex.av

2 Skåne Möjligheternas landskap, Tomas Ekberg, NUTEK-analys, Det-
tudelade kunskapssarnhället finns Skåne,det i Lars-Olof FORA,även Persson,-
Malmöregionen hemmabas för internationell konkurrenskraft, Ola Jonsson- -
Lars-Olof Olander, kulturgeografrInst. och ek. geografi Lund.
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fortsättastrukturförändringarpågåendehandeln väntasvård. Inomoch
serviceverksamheter-Fråganföljd.rationaliseringarmed vissa omsom

serviceunder-medbaraemellertid intesammanhängerutvecklingnas
nationelltutvecklingenekonomiskaockså med denstorleklagets utan

regionalt.och
arbetsmarknaden väntasframtidadenkanhittillsPå sätt somsamma

ned-medstrukturomvandlingfortsattEntendenser.motstridigauppvisa
indu-kvalificeradtillväxtochbranscherlågproduktivaläggning avav

efterfråganMenkompetens.arbetskraftenshöjningförutsätterstri aven
industrin. Inomdelarlåg inomarbetskrafthögutbildad är storapå av

detfinnsföretagmindrevidsärskiltochindustriertraditionellamånga
före-ocharbetskrafthögskoleutbildadtillhållningreserverad enen

förvärvasbilligareochbättreerforderlig kompetensställning attom
före-dessatilltycks inte anpassatUtbildningssystemetsätt. varaannat

Malmöhögskola iföruppgiftangelägendetochbehov, är nyentags en
kompetensutveckling.sådanstödjaförlämpliga formerfinna attatt

verkarsamhälletikrafterandraochstrukturomvandlingenBåde
påskillnadersocialaochkunskapsmässigaökaderiktningockså i mot

regionerna.mellansåväl inomökarSkillnadernaarbetsmarknaden. som
ochutbildnings-bådeutveckling krävsdenna enmotverkaFör enatt

befolkningendelkvalificerar störrearbetsmarknadspolitik avensom
medför.kunskapssamhälletkravdeför somnya

Kompetensbehov3.3

fler hög-behovdet finnsbedömerSkåneiLänsarbetsnämndema att av
denangelägetdärförområden. Det attåralla nyaskoleutbildade inom

främsthögskoleutbildninggrundläggande yngreförutomhögskolan av
yrkesverksam-redankompetensutvecklingpåmänniskor även satsar av

ma.
bety-detförekommerÄven arbetslöshetmed högperioder enunder

följd. Iplatserledigamedarbetsmarknadenpåomsättning somdande
1995juliperiodenunderplatserlediga50025nyanmäldesSkåne -

800,socialvård 4ochsjuk-inomfannsplatserledigaFlest1996.mars
administrationochkontor500,arbete 2kommersiellt300,3service

500.2skolanoch5002
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Nyanmälda platser Skånei juli 1995 1996mars-
Yrkesområde antal platser
Tekniskt m.m. 1 263
Pedagogiskt 2 519
Joumalistiskt, konstnärligt 513m.m.
Hälso- sjukvård, socialt0 4 766
Administrativt, kameralt och kontorstekniskt 2 499
Kommersiellt 2 537
Lantbruk, skog och fiske 769
Transport och kommunikationer 1 971
Verkstadsarbete l 601
Övrig tillverkning l 532
Bygg- och anläggningsverksamhet 1 089
Stuveri, lager och diversearbete 1 213
Servicearbete 3 277
Totalt 25 549
Källa: länsarbetsnämnderna

Följande beskrivning kompetensbehov i samhället hämtat frånav är
länsarbetsnämnder och länsstyrelser i Skåne Den inte någonutgör hel-
täckande analys och de exempel i detnämns följande gäller bådesom
privat och offentlig sektor.

Länsstyrelserna analyserar fortlöpande den regionala utvecklingen
och möjligheterna påverka denna.att Arbetet bedrivs i samverkan med
företrädare för fackliga organisationer, företagsorganisationer, utbild-
ningsanordnare m.fl. Under 1996 har länsstyrelserna särskilt arbetat

"MÅLmed regionala planer för 4"-stöd skall stärka regionemassom
växtkraft och förhindra utslagning riskerar påverkasav grupper attsom
negativt strukturomvandling. Fyra områdenav pekas särskiltut som
viktiga för kompetensutvecklingen inom alla områden arbets- ochav
näringsliv, nämligen internationalisering, miljö och kvalitet, infor-
mationsteknologi arbetsorganisation.samt

Som följd allt fler verksamheteratt intemationaliserasen av ökar be-
hovet språkkunskaper, kunskaperav import och intematio-export,om
nell marknadsföring liksom kunskaper regler och principer för han-om
deln inom EU. Dessutom ökar efterfrågan på personal har kunska-som

Sveriges och andra länders kulturper om och och kan hante-vanor som
de problem inte sällan uppstårra i sambandsom med kontakter och

samarbete med organisationer och i andra länder inom ochpersoner
Europa.utom
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mil-ochökarproduktionresurssnålochmiljöanpassadKraven en
Internationelltkonkurrensmedel.ocksåverksamhet utgör ettjövänlig

kravenavseendenandraiökar ävencertifieringssystemstandardiserade
kontroll-ochanalys-,Utbildningar styr-och tjänster.produkterpå om

aktuella.alltdärförblirkvalitetsområdenaochmiljö-på mersystem
ochmöjligheterbådemedförinformationstekniken nyanyaDen nya

ocherbjuder företagInformationsteknikenarbetslivet.förutmaningar
infor-inhämtakontakter,upprätthållaorganisationer sätt attandra nya

överblickbarInomaffärer.ochmarknader görabearbetamation,
hanteraförmågaochIT-teknik attockså kunskapframtid kommer om

verksam-allapraktisktpersonal inom tagetkrävasIT-hjälpmedel att av
nödvändiga.områdedetta ärutbildningsinsatserBetydandeheter.

ikompetensutvecklingenförprioritetmed högområdefjärdeEtt
företagmedelstorasmå ochorganisationsområdet. När somregionen är

bearbetarochverksamhetsområdengår inteknik, nyanyanammat
Kunskaperorganisation.ofta störreresultatet omblirmarknader ennya
betydelse,då ökadfårledarskapochorganisationsutveckling var-t.ex.

väsentliga.bedömsområdendessautbildningsinsatser varaför
framhål-företrädareregionalautbildningsområdenandraBland som

läkemedelsområdena,ochlivsmedels- ma-kanviktiga nämnasler som
risk-ochtekniskarobotteknik,reglerteknik, systemochteriallära, styr-

vidareut-teknikerförmarknadsföring samtekonomi ochhantering,
affärsut-ochnaturresurshushållningbl.a.jordbrukareförbildning om

till högretillströmningtillräcklig ut-möjliggöraFörveckling. att en
i dessalärarebehöverteknikoch ävennaturvetenskapinombildningar

utbildas.ämnen
viktenbetonarMalmöhögskolanvidforskningenBeträffande man
intres-allmäntantalbegränsattill temandennakoncentrera ett avattav

hög-Omnäringslivet.medsamarbetetillmöjligheternaökaför attse
bredd ochbådemedprojektområdentillforskningsamla sinkanskolan
ochnäringslivintresseramöjlighetergoda orga-finnasdet attbördjup

medverkan.finansiellförnisationer även
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ochinriktningGrundutbildningens4

dimensionering

Sammanfattning1

Övergripande struktur4.1.1

ihögskolorövrigamedi likhetsjälvfallet,skallMalmöiHögskolan
beaktan-medetablerasriksrekryterandenationell ochlandet, menvara

förutsättningarbehov ochmöjligheter,förhållanden,särskildadede av
hög-denförprincipiella strukturSkåne har. DenochMalmö nyasom

bakgrundendenutarbetatsföljande hari detbeskrivs motskolan som
profil.specielladessverksamhetenkommeroch att ge

på bidrasiktetillämpningsinriktad med attskallUtbildningen vara
delbetydersamhällsproblem. Detaktuella att stortill lösningar avav
mång-ellertvärvetenskapligforskning börochutbildningbåde vara av

ickeefterföreslås byggasdärförHögskolankaraktär.vetenskaplig upp
organisationschoolmodell förs.k.skallställetItraditionellt mönster. en

meningnågoniverksamheterdärorganisationdvs.tillämpas, somen
grundläggandeavdelning/enhet. Denisamlasinriktninghar ensamma

schools.antalföreslås samlas inomutbildningen ett
följande finnsdetredovisas iutbildningsområdendeFörutom som

profil-börforskning utgörautbildning ochbådeområden förnågra som
samtligaområden skär tvärs överhögskolan. Dessaområden för

inomUtbildningenutsträckning.varierandeingå ide börschools där
inomkunskapergrundläggandestudenternaskallschoolssamtliga ge

bi-blirviktigtminstprofilornråden inte attdessaoch ett menvart av
respektivekärnfrågan inomtillförhållningssättstudenternabringa ett

arbetsliv.kommandeibli tillkanprofilområde, vilket nytta
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Ett profilområde utbildningär inom det multikulturella området och
migrationsområdet, IMER-områdeti det följande benämnt Frågor
kring segration, migration, etniska mångfald och kultur börgruppers ut-

inslag igöra utbildningen inom detta område
Ett profilområde Europakunskap.annat är EU-medlemskap, närhet

Öresundsförbindelsentill kontinenten, den kommande och det redan ut-
Öresundsregionenökade samarbetet i förändringarär har bidragitsom

till Europafrågomasätta i fokus,att särskilt i Malmö och övriga Skåne.
Utbildningens innehåll och uppläggning inom detta område har ännu
inte diskuterats ingående. Detta blir angelägen uppgift imer det fort-en

planeringsarbetet.satta Europakunskap kommer troligen efterfrågasatt
i allt större utsträckning inom olika grundutbildningar och på-som
byggnadsutbildningar.

Ett tredje profilområde bör utgöras utbildning inriktningmedav mot
och resurshushållning.natur- Det väsentligtär studenteratt oavsett ut-

bildningens inriktning eller omfattning får insikter i miljöns och natur-
betydelse inom samtliga samhällssektorer.resursemas Området natur-

och resurshushållning förutomär profilområdeett schoolom-även ett
råde föreslås för fullständiga utbildningarsom förlagda tillsvara den
organisatoriska enhet området utgör.som

En del i Malmöhögskolans profil välär utvecklat samarbeteett med
näringsliv och organisationer och sådan anpassning utbildningsutbu-av
det till behov i omgivande samhälle denna samverkan förväntas le-som
da till. Kommittén föreslår denna verksamhetatt samordnas ettav
Centrum för kompetensutveckling, därmed får nyckelrollsom en av
strategisk betydelse i högskolan. På sätt för områdetsamma som avses
för och resurshushållningnatur- föreslås Centrum för kompe-
tensutveckling utgöra organisatorisk enhet, school, dären egen sam-
manhängande utbildningar och fristående kurser olika slag kanav er-
bjudas.

Det sista profilornrådet, jämställdhetsfrågor och genuskunskap, bör
naturlig del högskolans helavara verksamhet.en Den högreav utbild-

ningen och forskningen präglas idag bristande jämställdhet mellanav
könen, visar såvälsig i traditionell hierarkisom i uppdelningenen som
i kvinno- och mansdominerade ämnesområden. Högskolan i Malmö bör

eftersträva redan från börjanatt uppnå jämn könsfördelning blanden
såväl olika kategorier lärare studenter inom samtligaav som ämnes-
områden. Högskolans lärare bör bibringas grundläggande jämställdhets-
och genuskunskap förmåga läggasamt könsperspektivatt påett olika
aspekter undervisningen. Inom samtliga schoolsav bör utbildningen in-

3 IMER Internationell Migration och Etniska Relationer
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utifrånanalyserasaktuella ettdet ämnetdär genusper-nehålla moment
spektiv.

resurshus-ochEuropafrågor,IMER-området,på natur-Utbildning
jämställdhetsfrågor ochsamhälle,omgivandemedsamverkanhållning,

hög-de övertvärsspännerdärmed dethar attgenuskunskap gemensamt
verksamhetenbetydelse förfrågorverksamhet. De är storskolans av

blirområden. Detallagenomslagtydligtmåste ange-enoch ettges
hurklargörautredningsarbetet närmarefortsatta attuppgift i detlägen

organisatoriskt.innehåll ochbåde tillgenomförasskalldetta
verk-hurkommitténföreslårkompetensutvecklingförCentrumFör

IMER-områdetutbildninggällervadochdrivas anserkansamheten
Beträffandeorganisatoriskinomsamlasbördenkommittén ram.att en

såväldiskuteraåterstårEuropafrågorkringforskning attochutbildning
Ytterligareformen.organisatoriskadeninriktninginnehåll och som

jämställdhetsfrågomagällerockså vadbehöver göraskonkretiseringar
genuskunskaper.och

ochhögskolanprofilområdena inomnämndademellanRelationen
kanföljande,i detredovisasschools,utbildning,områden förde som
hurbeskriverförenklad formischematiskt sättåskådliggöras ett som

deutbildningsornråden, dvs.övrigaprofilområdena skär somtvärs över
diskuterats.slagprofilornråde detinte utgör somav

relationeretniskaochmigrationInternationell

i

genuskunskap



24 Kapitel 4 SOU 1996:120

Arbetsgruppema har inte iän enstaka fall hunnitannat med i sinaatt
förslag till utbildningsbeskrivningar för respektive område arbeta in
förslag till hur respektive proñlomrâde skall beaktas inom området. I de
fall sådär skett framgår rubriktexten avsnittet s.k.att proñl-av rör ett
område.

Utbildningens dimensionering i detta betänkande i platser. Enanges
plats begreppet helårsstudentmotsvarar i det resurstilldelningssystem

gäller sedan 1993.som

4.1.2 Grundläggande utbildning

I kommitténs tidigare betänkande skisserades sammanlagd omfatt-en
ning högskoleutbildningen i Malmö drygtav 14 000 platser iom ut-
byggt skick, vilket innebär 8 500 tillkommande platser. Det fortsatta
planeringsarbetet har inneburit denna volymatt utökats till cirka 9 000

platser.nya
Förslaget innebär därmed det vid den högskolanatt skall finnasnya

9 000 platser de förutöver närvarande finns i Malmö. En utbygg-som
nad den omfattningen kan inte genomföras någraav få år måsteutan
ske i realistisk takt. Kommitténs bedömningen är uppbyggnaden böratt
ske med cirka 3 000 platser för och de budgetperiodematrevar en av
1997-1999, 2000-2002 2003-2005.samt

Samtliga tillkommande platser för den grundläggande utbildningen
skall enligt de förutsättningar kommittén arbetat med höra till den nya
högskolan i Malmö.

Verksamheten bör enligt kommittén fördela sig på de olika utbild-
ningsornrådena, schools, vilka några även profilområden,utgörav en-
ligt följande tabell. områdetI Hälsa och samhälle Vårdhögskolansär i
Malmö medicinska och odontologiskasamt fakultetemas utbildningar i
Malmö inkluderade.

Hur platserna under varje budgetperiod skall fördelas mellan de oli-
ka områdena för utbildning blir fråga för den fortsatta planeringen.en
Ett planeringsunderlag måste färdigt innan för arki-vara ett program en
tekttävling högskolebyggnadema kan formuleras,om vilket bör igöras
början 1997.av
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i MalmöAntal platser
år 2005Utbyggt1994/95School/prolilområde utbildningför

högskolaMalmöuniver.Lunds o.0.
Vårdhögskolan Lunds univ.

utbildningsområde:School
4 000800TEekonomiTeknik och
4 0003 200LLärarutbildning
2 3702501HSsamhälleHälsa och

*8105 10KKkommunikationochKonst
profilområde:School och

500resurshushållning NRochNatur- -
0003C-KUkompetensutvecklingförCentr -

14 6807605Totalt
utbildningarstatligabefintligahemvist förorganisatoriskoförändradmed

basåretinklusiveinledningsskedei ett
kommunikations-utbildning inomfrämsttillkommande platser* avser

området.

förarbetsgrupplämnades harföregående betänkandetdetSedan en
utbildningsområden Arbetsgruppernasinrättats.följandeoch ettvart av

utbildningartillkonkretisera de förslagytterligarevarituppgift har att
föregående betänkande.redovisades isom

ekonomiteknik och
lärarutbildning

samhälleochhälsa
kommunikationochkonst

kompetensutvecklingförcentrum
migrationsfrågor.frågor ochmultikulturella

infra-utvecklai uppdraghaftarbetsgruppharDessutom att enen
IT-verksam-högskolanshögskolan och viaIT-området inomstruktur

reurshushåll-området ochsamhället. Förikontakterhet skapa natur-ut
utbildnings-identifierapå motsvarandeåterstår medarbetet sättning att

övergripandeutgångspunkt i demedutbildningsinriktningarochbehov
område.föreslås för dettasyften som

ochbilaga 6arbeteanvisningar för sittgivitsharArbetsgrupperna
ordförandenakoordineratsochsamordnatsarbete attgenomgruppemas

kommittén,iledningunderregelbundetträffatsi expertenavgrupperna
Nilsson.S.professor Jan

led ibetraktasskalliArbetet ett som suc-processensomgrupperna
denvad gällerkonkretiserat förslagtill alltledacessivt bör ett mer

i föl-förslagredovisningutbildningen. Den görsgrundläggande somav
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jande avsnitt baserad påär omfattande underlag utarbetatsett som av
arbetsgruppema.

Mot bakgrund de intentioner skisserades i det första betän-av som
kandet har arbetsgruppema funnit infallsvinklar för respektive utbild-
ningsornråde så varje område har fått tydlig profil.att Därmeden ges en
betydligt klarare bild högskolans planerade verksamhet i detta betän-av
kande. Vissa överlappningar och frågor samordningskaraktär röran-av
de utbildningsinriktningar förekommer i den beskrivning varje ut-av
bildningsområde följer. frågorDessa kommer hanteras i detsom att
fortsatta arbetet.

4.1.3 Utbildningens inriktning

Kommittén vill framhålla betydelsen all utbildningsplaneringattav
sker i samverkannära med det omgivande samhället. Detta innebär oli-
ka former för samverkan beroende på verksamhetens karaktär och in-
riktning skall tolkas klart uttalad ambition verksamhets-men attsom en
planeringen genomförs i samverkan bådemed blivande studenter och
utbildningens avnämare.

Inom området Teknik och ekonomi föreslås utbildningar spän-som
brett område bådeöver vad gäller inriktningett och nivå. Förslagetner

innebär i vilket det blir möjligtett påbyggnadsystem och vi-att genom
dareutbildning finna från högskoleingenjörsutbildningvägar ellersom
motsvarande utbildning leder till civilingenjörs- och magisterexamen.
Huvuddelen utbildningsplatserna dock högskoleingenjörsut-av avser
bildning. Någon renodlad ekonomiutbildning föreslås inte. Med den
föreslagna profileringen blir det nödvändigt etablera forsk-att en
ningsöverbyggnad och forskarutbildning för begränsat antal in-ett
riktningar inom området.

För Lärarutbildningen föreslås bl.a. antal platseratt ett stort avsätts
för försöksverksamhet med alternativt utformad grundskollärarut-en
bildning. Lärarutbildningen har varit föremål för inomöversyn ut-en
bildningsdepartementet, Lärarutbildning i förändring Ds 1996: 16. Re-
geringens ställningstaganden bakgrund den börmot översynenav ge
vägledning för hur lärarutbildningen skall utformas i framtiden. En vik-
tig förutsättning för lärarutbildningen skall haatt goda förutsättningar

utvecklas satsningär inomatt relevantagörs forskningsområden.att en
Området Hälsa och samhälle innehåller enligt kommitténs förslag
brett utbildningsutbud. Kommitténett har gjort bedömningen Vård-att

högskolans i Malmö utbildningar bör införlivas med den statliga hög-
skolan och haft detta utgångspunkt för planeringen. Detta har bi-som
dragit till den bredden i det föreslagna utbildningsutbudet.stora Utbild-
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omvårdnadfolkhälsovetenskap,hälsopedagogik,bl.a.inom samtningar
klarrehabiliteringsområdet samlade förslagetdetochhandikapp- enger

forskningsverksam-också gäller den föreslagnahälsoprofilering, vilket
heten.

föreslås utbildningarkommunikationområdet ochKonstInom som
kommunikationsom-utbildningsutbud inomunikttill skapasyftar att ett

intresseförmodasmed inriktningarrådet vid meningi stortvara avsom
ochmångvetenskaplighetUtgångspunktemapå ZOOO-talet. är sam-

Media Centerinnebär MalmöFörslagetnäringslivet.verkan med att ett
media inrättas.informationsteknologiskaför designcenterett av --

med siktehögskoleutbildninggrundläggandebedrivasskallVid centret
påbyggnadsutbildning.ochmagisterexamenkandidat-på såväl som

Även utvecklingsarbete inomochforskningforskarutbildning samt
virtuellainriktningkommunikation medochområdena design mot nya

Verk-bör etableras.informationsteknologiska mediainteraktivaoch
beteendeve-ochså estetiska, tekniskaskall läggassamheten attupp

kombineras.och kompetenserinfallsvinklartenskapliga
bedömningkommitténskompetensutveckling kan enligtförCentrum
kontaktnä-står för dethögskolaninombli den enhet gemensammasom
skallCentretoch övriga arbetslivet.kommunernäringsliv,mot svaratet

innebär kompetens-vidareutbildningfortbildning ochsådanför att som
schools.olikaområden anordnas inomolikaför arbetslivetsutveckling

vidgaverksamhet börmedintentionernaviktigasteDe attcentrets vara
samverkaochmindre studievanaochrekryteringen attgruppernyaav

samhälle.omgivandemed
inslag imigrationsjiågor skallfrågor ochMultikulturella utgöra ut-

helainomutbildningenuppläggningenochbildningsplaneringen av
internationellIMER-områdetdet s.k.Kommitténhögskolan. attmenar

organisationsform inomrelationer böretniskamigration och ges en
området sikt kanförförutsättningar görasskaparhögskolan attsom

Utbildningsinsatserforskarutbildningen.särskilt inomtill ämneett
utbildnings-respektiveämnesspecifika förområdet kan delsinom vara

studerande.till allaoch rikta sigområde, dels allmänna
frågan utvecklinganalyseratarbetsgrupp harsärskildEn av enom

den-områdetinom högskolan ochför närmasteinfrastruktur IT motut
innebärKommitténs förslagoch företag.kommuneromgivningen, t.ex.

uppbyggnad.infrastrukturellipå teknologisatsningkraftfull ennyen
samtligagenomförasskall kunnaför förslaget ärförutsättningEn attatt

tillgångfår till datorer.och lärarestudenter
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4.2 Teknik och ekonomi

Utgångspunkter4.2.1 för förslaget

Högskolan i föreslåsMalmö ligga i region inrymmer antaletten som
internationella företag med kvalificerad teknikprofil. förhållande,Detta
liksom närheten såvältill Lunds universitet Köpenhamn med desssom
universitet och högskolor industrier, möjliggör skapandet lä-samt ettav

i samspel med sinrosäte omvärld kan erbjuda utbildnings- ochsom
forskningsmöjligheter bör kunna attraktiva för såväl svenskasom vara

utländska forskare och studenter.som
Samspelet mellan högskolan och det omgivande näringslivet måste

bådastyrkefaktor för Näringslivet skall inte baraparter.vara en vara en
fårmottagande tillgång till forskningsresultat och välutbildadpart som

arbetskraft. likaI hög grad gäller de branscher och företag i regionenatt
internationellt framgångsrikaär och kvalificerade bildar basen försom

vital utbildning och forskning har förutsättning bli ledande ien attsom
internationellt perspektiv. Det därför viktigt det regionalaett är nä-att

ringslivets karakteristika såanalyseras, högskolan kan deutnyttjaatt
styrkefaktorer, närheten till näringslivetsom ger.

utgångspunkterFöljande bör gälla för utbildningsplaneringen:
Utbildningarna skall bra för regionen och för hela landet.0 vara
Utbildningarna skall sådana inte förekommer vid andravara som
högskolor i Sverige eller sådana där det råderidag underkapacitet.
Utbildningsutbudet skall i första hand komplettera Lunds universi-0

utbildningsutbud så från regionalt perspektivtets allsidigtatt ett mer
utbildningsutbud erhålles.
I syfte bredda rekryteringen skall utbildningar kan tänkasatt0 som
attrahera studerandegrupper ingå, dock kompromisser vadutannya
gäller utbildningskvaliteten. Det viktigt Malmöhögskolanär att ger

utbildning kvalitetsmässigt väl kan sig med denmätaen som som
erbjuds i övriga landet.
Entreprenörskap föreslås bli centralt inslag för högskolan i Mal-ett
och dess kännetecken.mö Entreprenörskap börett under-av genomsyra

visningsmetodiken och förstärkas undervisning i entreprenörsre-genom
laterade såsom utvecklingsmetodik,ämnen marknadsutveckling, före-
tagande Entreprenörskapet bildar naturlig länk till det regio-m.m. en
nala näringslivet och bör stödjas med möjligheter till etablering av
företag i högskolans närhet.
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Mot den bakgrunden föreslår kommittén blandning längre ut-en av
bildningar, för vilka kunskapsuppbyggnad blir möjlig atten genom eg-

fasta forskningsresurser för dessa inriktningar, kortareavsätts samtna
utbildningar forskningsanknytning får lösas med andra medel änvars

riktade forskningsresurser. sådantEtt skullegenom arrangemang ge
möjligheter bygga spetskompetenser inom områden,vissaatt upp me-
dan andra i utsträckning blir avhängiga forskningsresurser istor av re-
gionen.

De utbildningar föreslås någraspektrum därrepresenterar ettsom
utbildningar har tyngd inom teknik-området medan andra har rela-stor
tivt inslag ekonomi. föreslårKommittén bl.a. längrestora ett ut-av par
bildningar med stark teknikprofil, medan någon renodlad ekonomiut-
bildning inte diskuteras.

ingårI förslaget del längre utbildningar skall leda till civilin-en som
genjörs- eller magisterexamen, antal högskoleingenjörsut-samt ett stort
bildningar med olika inriktningar. Ett flertal de kan sannoliktav senare
byggas med bas med specialisering under denupp en gemensam senare
delen studierna.av

Ãmnesmässigt kan de föreslagna utbildningarna i antalettgrupperas
block: det medicinskt-tekniskt-ekonomiskastörre området, energiornrå-

det, miljÖ-naturresurshushållning, informationsteknologi, bebyggelseut-
veckling kombinationsutbildningar med teknik bas. Vid sidansamt som

dessa ocksåblock kan antal fristående utbildningarettom eta-mer
bleras.

4.2.2 Medicinskt-tekniskt-ekonomiska området

Medicinsk teknik: Den medicinsk-tekniska industrin livskraftig ochär
har i nationellt perspektiv tyngdpunkt inom regionen. tillett Det ären

frågadelar högteknologisk industri där behovet väl utbildadstora om av
arbetskraft kommer öka. En längre utbildning föreslås inomatt om-
rådet. Eventuellt ocksåbör högskoleingenjörsutbildning inrättas.en

Det viktigt forskningsöverbyggnadär relativt omfatt-att storen av
ning påetableras det medicinsk-tekniska området. Samverkan mellan
medicinsk och teknisk forskning inom Malmö-Lund-Köpenhamnregio-

bör kunna intressant kompetensprofil. En satsning på dettanen ge en
område förutsätter fast organisation för forskning och ambitionen en

nå internationell spetskompetens.att
Medicinsk teknik ekonomi: Sambandet mellan medicinsk teknik-

och ekonomi blir alltmer uppenbart då samhällets resursutnyttjande
skall optimeras. Kommittén föreslår utbildning magistemivå.en
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avanceradsjukvården: takt med alltIManagement inom ut-att mer
sjukvården personalinom ökar behovetrustning introduceras somav

inriktning inomUtbildning med dennahar kunskaper sköta denna.att
Remissbehand-relativt nyligenFN-universitet harför utretts.ettramen

FN-universitet.stöd för inrättande Kom-lingen dock inte ettavgav
bedömningen analys börmittén därför den görasgör att noggrannen

området.utbildning inomrörande behov av

Energiområdet4.2.3

bemärkelse blirFrågor på relaterade till energi i vidolika sätt ärsom
sammanhållen organisa-samhällets utveckling.alltmer centrala för En

energifrågor någon någraönskvärd, där ellerför utbildning kringtion är
förnyelsebarenergiproduktion, energieffektivsering,specialitetemaav

ingå i utbild-energiöverföring borde kunnaenergi, batteriteknik, m.m.
frågan in-utredningsarbetet bör lämpligningsutbudet. det fortsattaI om

såväl civil-ingående. Utbildningen bör inriktasriktning analyseras mot
Ävenhögskoleingenjörsutbildning. for-ingenjörs- 120-poängssom

sammanhanget det lämpligtskarutbildning bör kunna erbjudas. I det är
energiområdetockså någon inriktning inom kanundersökaatt om

teknik-forskningsinriktningar bör etableras inomdeutgöra somen av
ekonomiornrådet.

särskildaskall bli hög kvalitet krävsdenna satsningFör attatt av
måste uppnå intematio-Ambitionenforskningsresurser avsätts. attvara

tioårsperiod.nell spetskompetens inom en

resurshushållningoch4.2.4 Natur- ett-
profilområde

Energifrågoma framtidens samhälle utsträckningkommer i i stor att va-
frågor naturresurshushåll-sammanlänkade med rörande miljö- ochra

påförverkliga ambitionen samhälle byggerning. För att ett enom som
frågorhållbar miljö ochutveckling krävs rörandeatt samt natur- resurs-

hushållning fokus närvarande. gällerkommer mycket i för Dettaänmer
såväl miljö-lokalt regionalt, nationellt och globalt. Densom rena

förbli relativt li-teknikbaserade industrin och kommer sannoliktär att
tradi-medan miljötänkande alltmer kommer denten, ett att genomsyra

så-"miljödriventionella tekniska näringen teknikutveckling. Det är
ledes viktigt utbilda civilingenjörer, högskoleingenjörer och civil-att
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ekonomer med kombinationer traditionella kunskapsområden, miljö,av
ekologi och resurshushållning.samt natur-

Inom området föreslås eller flera längre utbildningaratt samten en
högskoleingenjörsutbildning i och resurshushållning erbjuds. Förnatur-

genomföra detta rationellt och med hög kvalitetatt bör samarbete med
Lunds universitet etableras. det fortsattaI utredningsarbetet kommer ut-
bildningar med denna inriktning behandlas inomäven föratt ramen om-
rådet Natur- och resurshushållning.

4.2.5 Informationsteknologi

Behovet med högskoleutbildning inom det informationstek-av personer
nologiska IT området Informationsområdetär överlappar ocksåstort.
flera de andra utbildningsområdena. Nedanstående förslag till utbild-av
ningsinriktningar får därför preliminära och kräver närmagZOreses som
analys:

Kommunikationsteknologi: Med IT-utvecklingen möjlighe-öppnas0
utveckla tillämpningar för upplevelseindustrinter att reklam,t.ex.

film, spel m.m, utbildningsområdet och tjänster i telenätet. En ut-
bildning inom detta område bör tvärvetenskaplig kompetens-ge en
profil och baseras på bl.a. tekniska, humanistiska och kulturella
komponenter.
Programvaruutvecklare.
IT-multimedia: 120-poängs högskoleingenjörsutbildning.
Scentekniker: l20-poängs högskoleingenjörsutbildning. Detta är
ingen IT-utbildning, kommer kunna innefatta in-attren storamen
slag informationsteknik. Tanken stödja denär växande musik-av att
industrin i Sverige med utbildning inriktad ljud-/ljussättningmoten

En liknande utbildning finns vid högskolan i Luleå.m.m.

4.2.6 Bebyggelseutveckling

Byggnadsbeståndet i Sverige oerhört värdenrepresenterar stora som
behöver förvaltas och utvecklas med stöd goda kunskaper denav om
befintliga bebyggelsens kvalitativa egenskaper och brister. Underhålls-
frågor, förnyelse- och ombyggnadsbehov, problem med inomhusklimat

har föranlett antal propåer utbildningarett inom dettam.m. om nya
område. Synsättet på området tenderar också utvecklas från passivtatt
förvaltande byggnader tekniska produkter till aktiv förnyelse-av som
verksamhet med tjänster och serviceåtaganden bas. Förvaltningsom av
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forskningsom-utbildnings- ochtillutvecklasmiljön kanbyggdaden ett
Området måstebyggande. tvärve-dignitetråde ges ensomsammaav

samhällsveten-humanistiska ochinriktning,tenskaplig genomsom
socialakulturella ochharbebyggelsenbeaktarinslagskapliga att as-

pekter.
utgårbyggnadsingenjörerarkitekter ochförutbildningarNuvarande

förvaltningsutbildningBefintlighuvuduppgiften.från nybyggandet som
byggnadsantikva-Befintligteknik.ekonomi ochinriktadensidigtär

kul-på kvalificeradinriktadutbildningrestaureringsteknisk ärrisk och
utvecklingochförvaltninguppgiftengällerbebyggelse. Nuturhistorisk

byggnadsmassa.vardagligasamtidens storaav
bakgrundendenspecialinriktningar kankvalificeradeFöljande mot

programområde:ingå dettaitänkas
förnyelseförvaltning ochinriktadeutbildningarKvalificerade mot

Inredningsarkitekter
förnyelseinriktningmedlandskapsplanerareStads- och mot

ombyggnad.inriktningmedByggnadsingenjör mot
Fastighetsförvaltningsingenjör
Installationsingenjör

ekonomi i byggprocessenochTeknik
byggandeMiljöanpassat

Kommunal teknik
Byggmaterial.

vidarkitektursektionenfrånflertal förslagfinns dessutomDet ett
vidareutbildningfortbildning ochavseendehögskolatekniskaLunds

medsamordnasutbildningsinitiativ börarkitekturområdet. Dessainom
förtecknadefinnsförslagde ovan.som

teknik basmedKombinationsutbildningar4.2.7 som

eko-teknik ochmed inriktningivilingenjörs-/magisterutbildning motC
ekonomi.industriellområdetföreslås inomutbildninglängreEnnomi:

såvältillpåbyggnadsutbildningkanutbildning utgöradennaDear av
inrikt-med dennaUtbildningarutbildningar.ekonomiskatekniska som

hög-tekniskaChalmersviduniversitetLinköpingsfinns vidning samt
teknikbasde har sinhögskolan ochTekniskaKungl.ochskola AB

kombi-utvecklaskulle kunnai MalmöHögskolanmaskinteknik.inom
inomteknikbasmednationsutbildningar t ex:

läkemedellivsmedel ochKemi0
fastighetsområdetocharkitekt-Bygg-,0

energiområdenaochIT-Elektro0
teknik.Medicinsk0
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utbild-kompletterandeområde högskolan byggabörvarjeInom upp
område också finnasbör detnivåer. respektivepå olika Inomningar en

civilingenjörs-/magistemivån. Genomtill utbildningendirekt attväg
utformautbildningsnivåema till varandra kan ett systemmananpassa

i Frankrike. Ut-vissa tekniska högskolortillämpasliknande det avsom
tvåbestå delar. förstacivilingenjör/magister skulle Debildningen till av

högskolan ivilket betyderåren decentraliserade, utöverär atttre
del. sis-i regionen för denna Deandra högskolorMalmö kan även svara

hög-utformad för kompletteratvå åren fördjupning specielltär attta en
civilingenjörsutbild-traditionellaJämfört med denskoleingenjörsdelen.

frånkommer direktutformad främst för studerandeningen, är somsom
utbildninghögskolan kunna erbjudagymnasieskolan, skulle ärsomen

kategorier studerande.anpassad till andrabättre
föreslås i metoderoch ajfärsidéutveckling: utbildningProdukt- En

utvecklingenutvecklingsarbete där den tekniskabedriva effektivtför att
områden såsomutvecklingen inom andraintegreras medprodukterav

företagandemarknadsintroduktion, riskanalys,finansiering, m.m.
inriktning produktformgivning: de-Designutbildning med Enmot

på området produktfonngivning, har dis-signutbildning, fokuserarsom
sådan bidra tilldesignutbildning skulle kunnai kommittén. Enkuterats

näringsliv och iprofil vad gäller stödja regionensMalmöhögskolans att
småföretag utvecklingsföretag med kunskaper iochsynnerhet entre-

affärs- och produktidéer. Utbild-och med utvecklingsbaraprenörskap
mångvetenskaplig och följande kunskapsom-ningen spänner överär

produktionergonomi teknik konstruktion,råden: funktion m.m.,
återvinning kul-resurshushållning, estetik konst,miljö m.m.,m.m.,

får utbildning med den-fortsatta planeringen visa hurDenm.m..tur en
kunna utfonnas.inriktning skullena

och systemstöd: Produkter i det modernaprodukt-Integrerat sam-
ingår ocksåde i allt utsträck-blir allt komplexa, ochhället störremer

konstruktioner, och Kostnadernaning i komplicerade system processer.
dokumentationunderhåll, utbildningför reparation och operatörer,av

driftförhållanden ochdelar och samverkan, förändringar,systemensom
kostnadsbilden. blir allt vikti-fel blir ökande faktor i den totala Deten

underhålls-teknik för intregration och stöd-ha effektivatt avgare en
komponenter och angelä-funktioner i projekteringen Det ärsystem.av

områdetdet tekniska inkluderar kun-utbildningsinsatser inomget att
på område.skaper detta Det fortsatta utredningsarbetet bör närmare

åstadkommas.på vilket detta kananalysera sätt
påbyggnad påTeknisk systemförsäljning erbjudas tek-kan som en

friståendegrundutbildning utbildning. delnisk eller En storen avsom
utbildats till civilingenjörer arbetar försäljare tekniskadem avsomsom

16-10132
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Detta viktig funktion försummasärsystem. ofta i utbild-yttersten men
ningen.

Teknisk information och dokumentation: Påbyggnadsutbildning som
kommunikations- och mediekunskaper för tekniker arbetar medger som

dokumentation och information tekniska produkter ochav systemom
såsom avtal, manualer, skötselinstruktioner, bruksanvisningarpatent,
m.m..

Säkerhet och riskbedömning: Utbildning de allt risknivåerstörreom
följer med tekniska med utgångspunkt från relationenstora systemsom

teknik-människa-miljö.
Risk och försäkring: Utbildning på magistemivå med risktekniska,

ekonomiska, försäkringstekniska och juridiska påaspekter processer
och system.

Optimering industriella produktionssystem: Påbyggnadskurserav
metodik för planera produktionssystem så de blir ergonomisktatt attom

riktiga och hälsorisker förebyggs. Ett forskningssamarbete området
har nyligen inletts mellan Arbetslivsinstitutet, Chlmers tekniska
högskola AB och Lunds universitet.

Internationell handel Ekonomi för och medelstora företagsmåsamt
ytterligare påexempel inriktningarär inom teknik-ekonomiområdet,

vilka bör bli föremål för fortsatt utredning.
urism-ekonomi:T Turism växande näringsgren ochär nyckel-etten

område Skåne.för finnsDär klart behov högre utbildning inomett av
turism med inriktning marknadsföring, ekonomi och samhällspla-mot
nering. Särskild uppmärksamhet bör i detta ocksåsammanhang ägnas
invandrares möjligheter delta i svensk och internationell turismut-att
veckling.

Transport- och trafikteknik: 120-poängs högskoleingenjörsutbild-
ning med bas och specialisering trañk- respektivemot trans-gemensam
portteknik ingår i förslaget.

4.2.8 Forskningsanknytning teknisk utbildningav

Kommittén kan konstatera förutsättning för genomföra försla-att atten
vad gäller grundläggande utbildning inom området Teknik och eko-gen

nomi för forskningär och forskarutbildningavsätts inomatt resurser
några områden redan i inledningsskedet högskolans uppbyggnad.av

Det utbildningsutbud skisserats områdetför omfattar både läng-som
och kortare utbildningar. Utbildningama måste ha hög kvalitet ochre

kunna sig med motsvarande utbildningarmäta vid andra lärosäten, na-
såvältionellt internationellt. innebärDetta bland det förannat attsom

flertalet utbildningar, särskilt längre sådana, måste finnas direkten
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möjlighet aktivtflertalet lärareforskningsanknytning attatt gesgenom
Malmöhögskolan ellervidutvecklingsarbeteforskning och när-delta i

utbildningar kankortarehögskola. För vissauniversitet ellerliggande
ambitionenför alla lärarepå forskningställasinte kravet menegen

forskarutbildning.harmåste flertalet dematt avvara
kom-högskolan i Malmöförutsättsplaneringenden fortsattaFör att

möjlighe-forskningsresurser. Dettafastaförfoga vissaöveratt germer
vissa utbild-spetskompetenser inomvetenskapligabyggater att upp

avhängigautsträckning blirningsområden, andra tillmedan stor av
dels viduniversitet och högskolor,dels vid andraforskningsresurser
skall lö-Malmömodellen. Hur dettainom förforskningsprojekt ramen

universitet, blirsamverkan med närliggandeiorganisatoriskt, t.ex.sas
organisationskommitté.fråga för eventuellenen

Lärarutbildning4.3

förde-föreslår kommittén platser,Malmö 800lärarutbildning iFör nya
och kurser,utvidgning befintliga utbildningsprogrampå delslade av

utbildningar.dels nya

utbildningBefintlig4.3.1

lärarutbildningar har idagvid landetsFlertalet utbildningsprogram en
tillgången på gälerefterfrågan överstiger utbildningsplatser. Dettasom

Studenternas ef-med inriktning naturvetenskap.dock varianterinte mot
måste samhällets behov lärare. Prognoserterfrågan dock vägas mot av

grundskolan med under-långsiktiga lärare förvisar det behovetatt av
matematisk inriktning,årskurserna naturvetenskaplig ochvisning i 4-9,

och tekniskmed naturvetenskapliglärare för gymnasieskolansamt av
lärare.nuvarande examinering Motinriktning inte tillgodoses med av

föreslår kommittén följande prioriteringar vad gällerbakgrundenden
utökning befintligaav program.

genomgått kraftig reformeringGymnasieskolan har nyligen en som
ifår lärarutbildningen. antalkonsekvenser för Ettäven nya program

adekvat utbild-saknar lärarutbildning och lärare medgymnasieskolan
och fritidsprogram-gäller främst mediaprogrammet, barn-ning. Detta

gymnasieskolan allaestetiska denoch I ärprogrammet.met nya pro-
och mellan lärare i kärnämnen ochhögskoleförberedande gränsengram

krav påblir Detta ställerkaraktärsämnen typsvagare. en ny av gym-
såväli kämämne karaktärsämne.nasielärare har kompetens somsom
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En ändring kraven för gyrrmasielärarexamen bereds för närvarandeav
inom Utbildningsdepartementet.

Behovet gymnasielärare för de flesta områden och akutärav stort
framför allt avseende inriktningarna naturvetenskap och teknik se ock-
så förslaget till medialärare inom området Konst och kommunikation.
Under årflera har rekryteringen till vissa ämnen/utbildningsvarianter
varit förbättrats det året. Den praktisk-pedagogiskasenastesvag men
utbildningen för gymnasielärarexamen, 40 bör expandera medpoäng,
50 platser.

En särskild satsning bör för undervisninggöras vuxenstuderandeav
i gymnasieskolan. Denna kan kombineras med pedagogisk utbildning

högskolelärare.av
Även huvudprincipen bör gymnasielärare skall ha kom-attom vara

undervisa i så börpetens än utbildningsprogramatt ämneett förettmer
bildlärare etableras i samverkan med den nyetablerade Konsthögskolan
i Malmö. Detta kräver högskolan i Malmö tilldelas utfärdaatt rätt att
bildlärarexamen, vilket ankommer Högskoleverket pröva.att

Inom grundskollärarutbildningen föreslås variant för undervis-en ny
årskursernaning i 4 9 med inriktning idrott och hälsa i kombi-mot-

nation någotmed Dennaämne. variant endast fåtalvidannat ettges
högskolor. Idrott och hälsa kan med fördel kombineras med NO-ämnen
och därmed öka rekryteringen till detta bristornråde.

Det finns flera intressanta samarbetspartners i regionen. Vid Lunds
universitet finns Idrottsvetenskapligt och sjukgymnastut-centrum en
bildning, i Köpenhamn finns Idrottshögskola och vid högskolan ien
Malmö planeras school Hälsa och samhälle. För den variantenen nya
idrott och hälsa inom grundskollärarutbildningen årskursför 4 9 före--
slås 5O platser. Utbildning i idrott och hälsa dock förhållandevisär en
dyr utbildning och kräver avsevärda investeringar i idrottsanläggningar.

Det finns antal sökande till studie- ochett stort yrkesvägledarpro-
specialpedagogiskagrammet samt samtidigt behovenprogrammet som

kompetens inom dessa områden ökar. Programmen bör expanderaav
med 75 respektive 25 platser.

4.3.2 utbildningarNya

Invandrare i lärarutbildning

I det tidigare betänkandet Högskola i Malmö framhölls den hög-att nya
skolan bör utnyttja det faktum Malmö Sverigesär invandrartätaatt mest
stad. Det viktär invandrare i betydligtstor att utsträckningstörreav
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högskolan.kommer in i Lärarutbildningen har strategisk betydelseen
i detta avseende. Ansvariga för Sveriges lärarutbildningar haräven ge-
det s.k. Pedagogkonventet i skrivelse till Utbildningsdeparte-nom en

åtgärder1996-01-08 föreslagit för förbättra möjligheterna förmentet att
studenter med invandrarbakgrund studera till lärare.att

invandrarfrågor föreslås profilområdeEftersom för hög-utgöra ett
skolan Malmö skulle det lämpligti högskolan blev iatt ett centrumvara
regionen för lärarutbildning för invandrare utgångspunktmed i Peda-
gogkonventets skrivelse. Huvudpunktema i konventets förslag för att

rekryteringenförbättra studenter med invandrarbakgrund följ ande:ärav
Gymnasiebetyg i skall likställasSv 2 med betyg i Sv för behörighet0
åtminstone till lärarutbildningama.
Högskoleprovet skall så det inte missgynnar ungdomaratt0 anpassas

invandrarbakgrund.med
med utländsk lärarutbildning ellerPersoner akademisk utbild-0 annan

genomgåning skall kunna aspirantutbildningar och skräddar-t.ex.
sydda utbildningar.

världsspråkFärdigheter i andra engelska skall utnyttjas.än
skallFler möjligheter skapas grundskollärare haatt utan att ettvara

för undervisninguttalat i svenska.ansvar
Alla lärarutbildningar skall mångkultu-bearbetas bakgrundmot0 av

frågor.rella
Hemspråkslärarens användbarhet skall breddas i och utanför skolan.

rekryteringsåtgärderAktiva skall vidtagas för locka fler svenskut-att
bildade med invandrarbakgrund till lärarutbildning.

således bli frågan såvälDet kan tillskapa helt el-attom nya program
ler varianter etablerade inom befintligaattavnya program som pro-

öka tillgängligheten för invandrargrupper.gram
Lärarutbildning särskilt tillvaratar invandrares bakgrund ochsom

kompetens bör omfatta platser.150

Experimentell grundskollärarutbildning

Grundskollärarprogrammet idag det vid Lundsär största programmet
universitets lärarhögskola i Malmö och omfattar cirka platser.2 000

förändringar på område.Stora har skett skolans finns därför behovDet
finna andra former för Sveriges utbildningsprogramstörstaatt ettav av

inom högskolan.
delEn de utbildningsplatsema bör därför för vari-avsättasav nya en
grundskollärarutbildningen, där ämneskombinationer,ant av nya nya

specialiseringar och arbetsformer Ett viktigt inslag i föränd-prövas.nya
ringen skall de blivande lärarna goda förutsättningaratt attvara ge
stimulera barns och ungdomars naturliga intresse för teknik och natur-
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Ocksåvetenskap. formerna för utbildningen bör kunna varieras så att
betydligt högre grad självstudier ingåskall vadänt.ex. ären av som

fallet för närvarande vad gäller vissa utbildningen. De prak-moment av
tiskt pedagogiska i utbildningen bör genomföras i andramomenten
former.

Eftersom det finns behov förändra grundskollärarut-ett stort attav
bildningen bör försök med alternativ utbildning grundskollärareen av
omfatta platser.200 I det fortsatta utredningsarbetet ingåbör kon-att
kretisera ämneskombinationer och former för de praktisk-pedagogiska
inslagen i utbildningen.

Vidareutbildning för lärare

Lärare behöver fördjupa sin utbildning för snabbtatt motsvara nya,
frarnväxande, behov i måstedagens skola. Läraren förmågaha att re-
flektera och analysera sin och andras undervisning och be-iöver egen
tydligt högre grad tidigare bidra till hela skolans utveckling.än Detta
kräver ökad didaktisk kunskap och färdighet. ocksåDet viktigt lä-är att

karriärmöjligheterandra bli rektor och studierektor. Motän attrare ges
denna bakgrund har utbildning påbygger grundläggande lärar-som en

två år sådanvuxit fram. Sedan utbildning vid Lärarhögsko-examen ges
lan i iMalmö samarbete med University of Greenwich.

finnsDet antal lärare utbildade enligt äldre utbildningssys-ett stort
och skolform. Därför behovet vidareutbildning lärareärtem stortav av

och utbildningsplatser för dessa ändamål bör avsättas.

Pedagoger utanför skolan

Skolan den naturliga och traditionellaär lärarutbild-avnämaren av
ningarna. Emellertid finns det omfattande arbetsmarknad för peda-en

utanför skolans värld. Studieförbundens verksamhet ochär storgoger
mångfacetterad endast mindre del lärarna har lärarutbild-men en av
ning. Företag och myndigheter bedriver idag mycket omfattande in-en
temutbildning. Det naturligt den pedagogiskaär kompetensatt som
finns inom lärarutbildningen kan nyttiggöras för dessa Enäven grupper.

sådanbas i utbildning bör genomgången grundutbildning i nå-en vara
relevant Denna grundutbildning byggs medämne. pedagogiskgot en

påbyggnadsutbildning förslagsvis 40 kan distribueraspoäng,om som
sådanformer. En utbildning skulle kontaktytorävengenom nya ge nya

samhället och stimulans för lärarutbildningen.utgöramot en
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Fristående kurser

Lärarhögskolan i Malmö friståendeidag kurser motsvarande 300ger
platser. Sökandetrycket mycket Fristående kurser fyller vik-är stort. en
tig funktion i utvecklings- och forskningsarbetet inom institution.en
Den internationella tendensen i alla utbildningsprogram valfrihe-är att

för den enskilde studenten ökar. friståendeDe kurserna i all-ten görs
mänhet programöverskridande och ökar därmed samverkan mellan oli-
ka utbildningsprogram. För kunna skapa sådanagediget utbudatt ett av

ocksåkurser inom krävs betydande utbyggnadprogrammen en av
fristående kurser.

ocksåfinns kunskapsområdenDet viktiga i uppbyggnadsske-ettsom
de inte kan utvecklas inom utbildningsprogram. Så ökar idagett t.ex.
det internationella intresset för fritidsvetenskap; disciplin underen

långsiktigtuppbyggnad bör knytas till barn- och ungdomspeda-som
gogiska och del den vetenskapliga basutgöraprogrammet en av som
behöver byggas kring lärarutbildningen. påAndra exempel kun-upp
skapsområden utvecklas i kursform utbildningar i alternativaärsom
pedagogiker. Behovet ämnesdidaktiska kurser i fortbildnings- ellerav
vidareutbildningssyfte mycket vilket betonas i Högskoleverketsär stort,

Grundskollärarutbildningen 1995, utvärderingEn Hög-rapport
skoleverkets rapportserie 1996: IR.

4.3.3 Lärarutbildningens forskningsanknytning

viktigt framhållaDet lärarutbildningens behov gedigenär basatt av en
för relevant forskning. I Lärarutbildning i förändring Dsrapporten

framhålls1996:16 huvudtesema forskningsanknytningenattsom en av
måste stärkas och andelen forskarutbildade lärare öka. Arbetsgruppen
för lärarutbildningen föreslår resurstillskott för förstärkningöversyn av

lärarutbildningens vetenskapliga bas och för kompetenshöjningav av
lärarutbildama. Kommitténs förslag lärarutbildningen i Malmöatt
byggs med 800 platser förstärker behovet för forsk-ut av resurser
ningsanknytning.
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4.4 Hälsa och samhälle

J

4.4.1 Förutsättningar

Det finns tradition och väl fungerande infrastruktur områdetinomen en
hälso-, sjukvårds- och omsorgsutbildningar i Malmö den medi-genom
cinska fakulteten vid Lunds universitet och Vårdhögskolan i Malmö.

befintligaDessa utbildningar etablerad forskning viktigutgörsamt en
bas för fortsatt områdetutbyggnad Hälsa och samhälle vid Mal-en av
möhögskolan. Mot den bakgrunden föreslås utbildning omfattande
drygt 1100 tillkommande platser, vilket förhållandeviss ökning iär en
till den 800 platser, kommittén aviserade i det tidigareram om nya som
betänkandet. Förutsättningarna för samtliga förslag till utbildningar är

de skall till för Malmöregionens utveckling och vända sigatt nyttavara
påbörjarbåde till dem högskolestudier direkt efter gymnasieskolansom

och till dem väljer studera eller vill ha tillgång tillattsom senare
lämplig påbyggnad, fortbildning och vidareutbildning.

föreslåsDe utbildningar inom området har alla tvärveten-som en
skaplig inriktning, där medicin, beteende- och samhällsvetenskap ochl-
eller teknik/naturvetenskap ingår. påTyngdpunkterna de olika ämnes-
områdena varierar mellan utbildningarna. Olika kursmoment inom de
föreslagna utbildningarna kan i vissa avseenden synkroniseras med

såvälverksamheter inom teknik och ekonomi områdenandra inomsom
Malmöhögskolan. Utbildningar inom medicinsk fysik och teknik finns

i förslaget ocksåoch behandlas områdetunder Teknik ochupptagna
ekonomi.

internationellEn utbildning inriktad och medi-mot management
cinsk teknik har också aktualiserats del i det utbudetsamladesom en
inom utbildningsornrådet.

4.4.2 Utbildningar

utgångspunktEn för den planerade utbildningen integreraär att en
problemorienterad modell med ämnesorienterad, så delvisatten nya
ämnesområden byggs och områdenVart de behandlas iettupp. av som
det följande relaterat till relativt tydligt problemområdeär avgränsatett
och har uttalat bådesyfte forskningsförberedande och forsk-atten vara
ningsutvecklande.
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Biomedicinsk laboratorievetenskap
inklusive sjukvårds-Folkhälsovetenskap, hälsoekonomi och

administration
rehabiliteringsvetenskapHandikapp- och

fysik teknikMedicinsk och
Omvårdnadsvetenskap
Social omsorg
Socialpedagogik.
Även del eller mindre generella eller specifika vidareutbild-en mer

ningar inte sammanhänger med de nämnda ämnesområdena före-som
slås. förslagEtt särskilt hälsopedagogiskt kan bliett ettcentrumom
viktigt inominslag i verksamheten Hälsa och samhälle.

ämnesområdenDe skilda kring vilka utbildningarna bör byggas upp
också olikahar olika karaktär. De har förutsättningar det gällernär

forskningsförankring och anknytning till grundutbildningen i övrigt. I
ämnesområde.det följande beskrivs varje

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Biomedicinsk laboratorievetenskap yrkesförberedandeidagär en
Vårdhögskolanvid igrundutbildning Malmö, omfattar till 60som upp

uppnåEn fördjupning till magisterexamen möjlig inompoäng. är att
Lunds universitet. den högskolan i självstän-Inom Malmö bör ettnya
digt område kring biomedicinsk laboratorievetenskap organiseras, med

såvälförankring dei naturvetenskapligt orienterade discipli-en mera
vårdområdet.inema som

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap väl etablerat ämnesområde vilket efter-inomär ett
frågan på utbildningar ökat starkt under år. Forskning fakto-senare om

betydelse för folkhälsan långhar och gedigen tradition i Malmö,rer av
där flera institutionerna vid den medicinska fakulteten genomfört in-av
ternationellt uppmärksammade epidemiologiska studier. Malmö finnsI
den kanske omfattande forskningen i landet med anknytning tillmest
folkhälsovetenskapliga utbildningar. finnsDet god beredskap för atten

ämnesområdetgenomföra utbildning inom till 80 med inrikt-poängupp
ning miljöbl.a. och hälsa, hälsoekonomi, metoder för utvärderingmot

hälso- sjukvård.och Det finns dessutom mycket goda förutsättningarav
bedriva områdetforskarutbildning inom folkhälsovetenskap i bredatt

bemärkelse.
påbygg-Folkhälsovetenskapliga utbildningar har traditionellt varit

nadsutbildningar för dem redan har grundläggande högskoleut-som en
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bildning, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer. harDett.ex.
varit naturligt här anknyta utbildningar inom det administrativaävenatt
området. Hälsoekonomi sjukvårdsadministration ingår områ-och som

mångaden vid internationella Schools of Public Health.
utvecklatGenom sydsvenskt-danskt samarbete kan School ofett en

Public Health byggas i Malmö kring det nätverk, idag finnsupp som
mellan Köpenhanms, universitetOdense, Aarhus och Blekinge interna-
tionella hälsohögskola samhällsmedicinska institutionen vidsamt
Lunds universitet. folkhälsovetenskapligaDen utbildningen skulle kun-

få utgåendebred och djup förankring från de lokala hälsoproblemna en
kännetecknar Malmö-Köpenhamnsområdet.som

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap

Handikapp- rehabiliteringsvetenskapoch finns idag självstän-ettsom
digt vid Linköpings universitet. Vid Lunds universitet i Malmö/-ämne

pågårLund för närvarande uppbyggnad tvärvetenskapligav en cen-
området.trumbildning inom Forskningsinsatser inom medicin, teknik

och samhällsvetenskap har uppmärksammats internationellt och sam-
finns hög kompetens det möjligt utvecklagörmantaget att ut-en som

bildning inom området till 80-poängsnivån.
Den programutbildning med inriktning handikapp- och rehabili-mot

föreslåsteringsvetenskap skall ha målsättning landetsattsom som vara
kvalificerade tvärvetenskapliga utbildning för arbete med funk-mest

tionshindrade. såvälskall habilitering rehabilitering.Den Ge-avse som
det Centrum för handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, ärnom som

under uppbyggnad i Malmö/Lund kommer fåutbildningen starkatt en
forskningsförankring. Inom planeras tvärvetenskapliga for-centret
skarutbildningskurser för flera fakultetsornråden.

Medicinsk fysik och teknik

Den snabba utvecklingen inom områ-medicinsk fysik och teknik, samt
dets tvärvetenskapliga karaktär, leder ofta till kommunikationsproblem
både det gäller teknikens utnyttjande i sjukvården och för använd-när
ningen i samband med forskning och utbildning. Behovet utbildningav
på området omfattande. Detta gäller framför allt kompetensbevaran-är
de och kompetenshöjande kurser olika specialistutbild-samt typer av
ningar.

Medicinsk fysik och teknik område har gedigen forsk-är ett som en
ningsförankring i Malmö/Lund. En professur i vardera radiofysik och
medicinsk teknik såväl i Malmö i Lund institutionerrepresenterarsom

erbjuder mycket goda forskningsmiljöer.som
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Inom hälso- och sjukvården sker mycket snabb utvecklingen av nya
metoder och användningen avancerad medicinteknisk utrustningav
ökar. Behovet vidareutbildning både bland läkare, sjukskö-är stortav
terskor, biomedicinska analytiker, sjukvårdsfysiker och ingenjörer. Fle-

olika slag fortbildning och vidareutbildning har redan utvecklatsra av
och det finns möjligheter bygga fördjupningsstudier till 80-att upp
poängsnivån.

För effektivisera verksamheten och det behovetatt mot storasvara
vidare- och specialistutbildning måste de totala i Malmöav resurserna

och Lund inom radiofysik och medicinsk teknik samordnas. En möjlig-
het kan inrätta Centrum för medicinsk fysik och teknik. Ettatt ettvara
sådant skulle åtökad tyngd tvärvetenskaplig, långsiktigcentrum ge
forskning och utveckling stadga utbildningsinsatsema.samt ge

Omvårdnad

Omvårdnad huvudämne i sjuksköterskeutbildningen.är finnsDet förett
närvarande professurer i landet i under tillsättningämnet samtsex en

Ävenvid det nyligen inrättade vårdvetenskapCentrum för i Lund. inter-
nationellt ökar forskningsinsatsema områdetinom kraftigt. Idag ut-ges
bildning på magistemivå vårdvetenskapi vid vårdveten-Centrum för
skap. Uppbyggnaden forskningsmiljö kring omvårdnads-/vård-av en
vetenskap har hög prioritet inom sjuksköterskeutbildningen i landet. Ett
förstatligande Vårdhögskolan i Malmö integrering med densamtav en

högskolan bör kunna innebära mycket goda förutsättningar förnya
utveckling forskningsområdet omvårdnadsvetenskap i Malmö.av

Social omsorg

Social karaktärsämne inom denär grundläggande 120-poängs-omsorg
utbildningen i social Vårdhögskolan.vid Utbildningen inrik-äromsorg
tad äldre och funktionshindrade och har viss forskningsförank-mot en
ring inom för vårdvetenskap i Lund.ramen

Det möjligt åstadkomma självständigär utvecklingatt ämnes-en av
området inom för Hälsa och samhälle vid den högskolan.ramen nya
Därvid kan samarbete utvecklas med forskningsmiljöema kring han-ett
dikapp- och rehabiliteringsvetenskap å sidan och gerontologi ochena
geriatrik å den andra.

Socialpedagogik

Undervisning i socialpedagogik till 60 Vård-idag vidpoängupp ges
högskolan i Malmö under beteckningen social med inriktningomsorg
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socialpedagogiska behandlingsmetoder. Socialpedagogik utgörmot
utbildningsprogrammet med beteckning. Detkämämnet i är än-samma

satsningarprofessur i Sverige, flerainte medrepresenterat menennu
ämnesområde.vårdhögskoloma för byggainom görs att ettupp

relevans inte minst inomSocialpedagogik har högämne ramensom
mångkulturellaför underlättaför de sociala insatser möten.görs attsom

för-förutsätter forskningsförankring; medfortsatta utvecklingenDen en
området samhälle.del till Hälsa och

Övriga utbildningar

Många och vidareutbildningar diskute-andra de fortbildningar somav
spela nationell roll i vidmakt-bärkraft de kanhar gör attsom enras, en

inomhållandet utvecklandet kompetens för skilda yrkesgrupperoch av
kurser ochsjukvårdssektom. finns möjlighet erbjudahälso- och Det att

magistemivå, på hälso-tyngdpunkten bör liggautbildningar till därupp
sjukvårdens samhället, ekonomi, organisation, Hit höroch roll i m.m.

fortbildning allmänläkare.bl.a. nationellt förett program av

perspektiv och utbildningarInternationella

internationella utbildningar föreligger. De flestaFlera olika förslag till
kring s.k. Avsiktendessa har byggts är att ut-mastersprogram.uppav

på engelska och de studerande i huvudsak rekryterasbildningen attges
från skandinaviska länderna.andra deän

förelås mastersutbild-området hälsoekonomi internationellInom en
samhällsmedicinskaEconomic Evaluation in Health Care". Vidning i

forskar-idag professur i hälsoekonomi ochinstitutionen finns enen
uppbyggd kring den-med folkhälsovetenskaplig inriktning,bl.a.grupp,

realisera för-därför finnas förutsättningarDet torde attgynnsammana.
områdetföreslås ocksåinternationellt inomslaget. Ett mastersprogram

handikapp rehabilitering.och
ofta-internationell utbildning sjuksköterskor inomEtt förslag om av

området.mologiområdet ingår finnsi det samlade utbudet inom Det ett
och dessutom in-internationellt behov denna utbildningstort typav av

Vårdhögskolanerfarenheter och lärarkompetens vid iternationella
Malmö.

påtydligt exempel samarbete med Danmark den föreslagnaEtt utgör
organiseringutbildningen i folkhälsovetenskap. Förslaget innebär en av

ingåolika delkurser, kan moduler i utbildningen, kring nät-ettsom som
frånverk utbildningsinstitutioner Blekinge i via Malmöl-österav

Köpenhamn till Aalborg i Redan idag finns sydsvenskt-väster. ett
folkhälsoområdet.danskt samarbete inom forskning och utbildning
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också fallet inom fältet medicinskDetta fysik teknik. Mångaochär
fortbildningarde och vidareutbildningar föreslagna inomärav som om-

rådet ocksåvänder sig till den danska sidan. Det etablerade samarbetet
medicinsk-tekniska områdetinom det kan ytterligare fördjupas och ut-

vecklas dei takt med föreslagna utbildningarna genomförs.att

mångkulturella4.4.3 Det perspektivet

Malmös befolkningsmässiga struktur med andel invandrare harstoren
utgångspunktemavarit för planeringen de utbildningaren av av som re-
områdetdovisas för Hälsa och samhälle. Det finns flera förslag till kur-

vänder sig särskilt till invandrargrupper med högskoleutbild-ser som
så erhållaning, de kan nödvändig komplettering för komma in påatt att

den svenska arbetsmarknaden.
Förstärkningar IMER-dimensionen internationell migration ochav

etniska relationer i all utbildning inom Hälsa och samhälle bör ses ur
invandrarperspektiv. Exempel utvecklingen kurser i anslut-utgörett av

ning till migrationsmedicin och socialpedagogik med inriktning mot
frågor.transkulturella

Vidare har uppmärksammats de behov finns inom de länder,som
flyktinggmpper förväntas återvända till. Ofta det sig krigs-rörsom om

härjade länder med utomordentligt behov insatser inom hälso-stora av
området i vid mening. förberedaAtt olika yrkeskategorier för arbete
inom hälso- och socialsektom i länder lågmed levnadsstandard och
outvecklad samhällelig infrastruktur mångaviktigt inom de utbild-är av
ningsområden skisseras för den högskolan i Malmö.som nya

4.4.4 Näringslivsperspektiv

områdetInom Hälsa och samhälle finns goda förutsättningar byggaatt
ömsesidigt fruktbar miljö för samspel mellan den högre utbild-upp en

ningen och näringslivet. framhållitsSom ofta under tid finns för-senare
mångaväntningar de framtida jobben kommer utvecklas inomatt attav

små och medelstora företag. blirDet bl.a. viktigt utveckla kompe-att
för de verksamheter med anknytning till hälsoornrådet inomtens

regionen, redan etablerade i näringslivet.ärsom
Flera de utbildningar, har föreslagits, inte minst med anknyt-av som

ning till folhälsoornrådet, bör rimligen ha hög relevans för läkemedels-
industrin i regionen. Det kan gälla allt från särskild kompetens t.ex.
biostatistik till utveckla kunskaper kring olika riskfaktorer.att nya
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Förslag till utbildning inom medicinsk fysik teknikoch har särskilt
betydelse för teknologisk spjutspetsverksamhet inom det medicin-stor
området.ska vidmakthållaGenom och utveckla kompetens hosatt me-

dicinska fysiker sjukhusfysiker och medicintekniska ingenjörer detär
området fåmöjligt kan stark positiv effekt på vissa företag inomatt en

medicinteknikområdet samtidigt uppslag till produkter kan vä-som nya
fram.xa
Av intresse näringslivssynpunkt bör också utvecklingen kun-ur av

skapsområdet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap bli. Genom upp-
byggnaden tvärvetenskapligt ämnesområde inom handikapp- ochettav
rehabiliteringsvetenskap bör det finnas goda förutsättningar att nya pro-
dukter och tjänstekoncept kan utvecklas inom näringslivet i regionen.

samhälleochHälsaplatser inom120tillkommande 1Fördelning av

Mångkultur Lundsuniversitet:
Medicinskfakultet- läkarutbildning300
OdontologiskfakultetHandikapp- - tandvårdshögskola200rehabiliterings-Folkhälso- KommunalVârdhögskola:750vetenskapvetenskap

270+

Biomedicinsk Efterutbildnings-
laboratorie- program:
vetenskap Allmänläkarem.m.

Hälso-
pedagogiskt

IMSME International Management School of Medical Engineering
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Omfattning4.4.5

ämnesområdenutbildningsinsatser inom de beskrivits i det fö-För som
regående föreslår kommittén 120 platser befintlig utbildning1 utöver

och Odontologiska fakultetema universitetvid medicinska vid Lunds i
VårdhögskolanMalmö i Malmö. nytillkommande platsernaDesamt

ämnesområdenakommittén fördelas mellan de olika enligtbör enligt
föregåendebeskrivning sida:

4.4.6 Forskningsanknytning

åstadkomma god forskningsanknytning det särskilt viktigtFör äratt en
förstärka redan existerande forskningsmiljöer, uppbyggda i anslut-att

ning till de olika utbildningarna. samhällsmedicinska institutionen i
Malmö kommer därvid spela central roll länk mellan fleraatt en som av
de föreslagna utbildningarna och deras forskningsanknytning. Det
gäller hand folkhälsovetenskap, däri första forskningen redan idag har

bred förankring.en
omvårdnadsvetenskapEn avdelning för bör liknande byggassätt

samhällsmedicinskavid institutionen med anknytning till sjuk-näraupp
Vårdhögskolansköterskeutbildningen vid sådani Malmö. Eftersom en

avdelning bör tvärvetenskaplig inriktning, det naturligt de for-är attges
skare fakultetsförankring,och lärare har inomt.ex.som en annan sam-

behåller Påhällsvetenskap, denna. motsvarande kan avdelningarl-sätt
kring socialpedagogik omvårdnadCentrumbildningar och social byggas

upp.

Internationellt hälsopedagogiskt centrum

Till vetenskapssamhällets uppgifter hör förutom för forskningatt svara
och forskarutbildning nå på förståeligtmed kunskapäven att ut ettny

målgruppertill olika samhället.i Det väsentligt för människorsätt är att
få samlad och så riktig bild möjligt vilka faktorer det ären som av som
kan skada respektive hälsan. Oftastskydda blir dock denna kunskaps-
spridning fragmenterad. fårinnebär allmänheten motsägelse-Det att
fylld information riskfylltvad hälsosynpunkt.ärom som ur

Hälsopedagogik brukar definieras alla metoder används försom som
utbilda eller informera individer, beslutsfattare faktoreratt grupper, om
betydelse för bra hälsa vad kan för öka chan-görasamt attav en man

förebygga ohälsa och befrämja bra miljöer Frågorför hälsan.attserna
kring hälsopedagogik har intresse inom utbildningar.rad Inter-stort en
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månganationellt finns områdetdet bedriver forskning inom hälso-som
någonpedagogik verklig kraftsamling inte någonstans. Ett fo-görsmen

där vetenskapssamhällets samlade kunskaper hälsans bestäm-rum om
ningsfaktorer skulle därför kunna fylla behov inom dettapresenteras ett
område.

4.5 och kommunikationKonst

Utgångspunkter4.5.1 och vision

Malmö tillhör region med bred och omfattande verksamhet inomen en
mediaområdet i vid bemärkelse. blandning och högtekno-Den kulturav
logi, media och kommunikation finns här varit utgångspunktharsom

områdetvid planeringen utbildningar inom kommunika-Konst ochav
tion

föreslåsUtbildningsutbudet bild de möjlighetersom ger en av som
profilområdefinns för högskolan ocksåskapa i Malmö, visaratt ett men

på inriktningen de utbildningar kommer intresseatt stortav som vara av
på områdetin 2000-talet det gäller och kommunikation.Konstnär

på utgångspunk-föreslagna utbildningsutbudet bygger följandeDet
ter:

områdetutbildningarna skall högskolan i Malmö och Konst och0 ge
profilkommunikation tydligen

långtutbildningarna skall studenterna för yrkesverksamhetrusta0
på 2000-talet

ornrå-kreativa lärande mellanutbildningarna skall skapa och möten0
dena konst och kommunikation

mångvetenskapligautbildningarna skall0 vara
utbildningarna skall samspela med näringslivet0
utbildningarna skall omfatta grundutbildning till och med forskar-0
utbildning

bådei utbildningarna skall utnyttjas modern informationsteknologi,0
arbetsredskap och studieobjekt.som som

Omfattning4.5.2

Kommittén har i det tidigare betänkandet föreslagit 240 platser förnya
utbildningsområdet och kommunikation. Vid den fortsatta plane-Konst
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plat-till 300med cirka 25dock förslaget utökatsharringen procent nya
Fle-för distansutbildning.visstområdet bl.a. förför utrymmeatt geser

föreslås området och kommu-inom Konstutbildningarde somra av
distributionsfonnen.sig väl för dennikation lämpar

utbildningarnaOrganisation4.5.3 av

har allaföreslås profil. Dehar tydligutbildningarDe en gemensamsom
informationsteknologi imedieområdet och moderninriktning moten

utbildningarnatillkommandeviktigt debemärkelse. Detvid är att nya
på utbild-andrabåde till utbildningeni relationfår identitet,en egen

Malmöhögsko-föreslås förutbildningarövrigaoch tillningsorter som
heltbetydelsefulla förprofilidentitet och tydligklarlan. En är nyen

ochför studenterutbildningarna attraktivaoch förverksamhet göraatt
utbildningen.avnämare av

för krea-förutsättningarutgångspunkt varit skapaharEn attannan
i Mal-högskoleutbildningarmed befintligasamarbetefruktbarttivt och

Köpenhamn.ochLundmö,
påföreslås bygger givetvis närautbildningarDe ett samar-somnya

Teaterhögskolan vidochMusikhögskolanKonsthögskolan,bete med
frågan inrättandenärvarande utredsuniversitet. FörLunds av enom

sådanföreslår delKommitténTV-producentutbildning. ut-att enen av
högskolan i Malmö.tillbildning förläggs

för designMedia CenterMalmö4.5.4 centerett av-
infonnationsteknologiska media

artefakter-"multimediala"utmärker deinteraktivitetVirtualitet och nya
spek-brettskapa dem berörförkrävsden kompetensoch ettattsomna

samhällsaktiviteter.trum av
teck-bilder,områden därde flestaarbetslivet berörsInom texter,

på sjukhus, ii arbetet,väsentlig rollspelaroch diagramningar t.ex.en
bild-stadsplaneringarkitektur,elkraftproduktion,verksamhet,teknisk ,

musik och film.konst,
lärande ba-förformerutbildningsområdet handlar detInom nyaom

distansundervisning, on-för blandpå multimediala annatsystemserat
hjälpmedel.pedagogiskagenerelltochthe-job-training", om nyamer

digitala bib-det blandområdet handlardet offentligaInom annat om
fotografier,video,också musik, film,medmed böcker,liotek men

interaktions-medtillämpningarhandlar vidarepressklipp Det omosv.
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former och interaktionsverktyg äldre och handikappade till-som ger
gång till den multimediala världens möjligheter.

Inom fritidssektom handlar det bland utveckling konst-annat om av
närliga multimediaproduktioner, gränslandet mellan undervisningom
och underhållning, s.k. edutainment", interaktiv TV och indivi-om om
duellt anpassad masskommunikation.

God design förutsätter kompetens förenar teknik, ändamåls-en som
enlighet och estetik. Detta kräver gränsöverskridande satsningar där
estetiken intar central roll i utformningen infonnationsteknolo-en av
giska media, och inte reduceras påklistradtill kosmetik. Malmö Media
Center sådant initiativ förär design informationsteknologiskaett av
media.

Vid Malmö Media Center bör enligt kommitténs förslag bedrivas ut-
bildning, forskning och utvecklingsarbete inom området design och
kommunikation med inriktning virtuella och interaktiva infor-mot nya
mationsteknologiska media. forskning,I utveckling och undervisning
kombineras estetiska, tekniska och beteendevetenskapliga infallsvinklar
och kompetenser.

Malmö Media Center tänkt bestå områdetdelsär för Konstatt av
och Kommunikation vid högskolan i Malmö, dels eventuellt Soft Cen-

Malmö. Soft Center Malmö planeradter är sammanslutning storaen av
småoch IT-företag med mediainriktning eller mediaföretag med IT-

problemställningar förlägger delar sin forsknings- och utveck-som av
lingsverksamhet till Malmö Media Center. Förebilden Soft Centerär
Ronneby och det samarbete mellan företag och högskola förekom-som

där. Skillnaden klarare inriktning interaktivaär media i Mal-mer en
En möjlighet mångamö. projekt vidär Malmö Media Center skulleatt

kunna bedrivas i samarbete mellan Soft Center-företag och forskning
och undervisning vid Konst och kommunikation.

4.5.5 Utbildningsutbud

Inom området skall kunna erbjudas grundläggande högskoleutbildning
på olika nivåer, forskarutbildning och forskning.

Grundutbildningen föreslås bestå treårig designvetenskapligav en
estetisk multimediautbildning. Vidare bör utvecklas treårigt utbild-ett
ningsprogram där huvudämnena informatik och medie-utgörs ochav
kommunikationsvetenskap.

påbyggnadsutbildningEn leder till magisterexamen inriktas motsom
interaktionsdesign. Den designvetenskapligär och projektorienterad,
och bygger vidare på estetiska, inforrnationsteknologiska och samhällsl-
beteendevetenskapliga grundutbildningar.
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orienteradejoumalistisktföreslås två utbildningar ärDessutom som
kommunikationsornrådet.och Denmedie- äroch ligger inom ut-ena en

området kulturjoumalistik, medan denmagistemivåpå inombildning
research-joumalistik", bibliote-påbyggnadsutbildning förandra är en

informationsteknologi, doku-inriktning modernmed särskildkarier mot
föreslåskommunikationsområdetmedie- ochmentalister Inomm.m.

mediepro-ochmediepedagogikenkompetensutveckling inomockså
gymnasieskolans medieprogram.för lärare inomgrammet

teknikinformationföreslås inriktadpåbyggnadsutbildningEn mot
och andra medochtill ingenjörer, data-vänder sigoch systemvetare en

odontologiskellernaturvetenskaplig, medicinskteknisk,akademisk
bakgrund.

bör ock-inriktning musik ochProducentutbildningar med mot teater
andra utbild-regiutbildningTeaterteknikutbildning ochså planeras. är

diskuteras.ningar kansom
med inriktningföreslås också forskarutbildningområdetInom mot

Utbildningen i interak-artefakter.interaktivavirtuella ochdesign av
såpå magistemivå bör utformasutbildningliknandeellertionsdesign

Till forskar-forskarutbildningen.till den närrmdabehörighetdenatt ger
för forskar-industridoktorander. Basenockså knytaskanutbildningen

Malmö Media Lab.utbildningen är
föreslås Malmövidandra verksamheterutbildningar ochFöljande

Center.Media
och Kommunikation:förOmrådet Konst0

grundutbildning 120 pmultimedia designEstetisk och0
ingår kandidatexamen,i förgrundutbildning,Informatik program0

1-60 p
ingår igrundutbildning,kommunikationsvetenskapochMedie-0

1-60kandidatexamen, pförprogram
påbyggnadsutbild 80 pteknikinformationKommunikation och om

magistemivåpå 80 putbildningInteraktionsdesign
magistemivå 80 pKulturjoumalistik utbildning

påbyggnadsutbild. 40 pbibliotekarie"Research-joumalistik", m.m.
gynmasieskolansför lärareKompetensutvecklingsprogram me-

påbyggnadsutbildning. 5-20 pdiaprogram
grund/påbyggnadsutb. 80 pUpdate grafic design

teaterteknikutbildningochProducent
årforskarutbildning, 4Media Design0

Lab:almö Media
interaktivavirtuella ochutveckling: designForskning och systemav0

denanvändningoch studenter iutbildning lärareförAnsvaret avav
området.också ligga inominforrnationsteknologin börmoderna
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4.5.6 Malmö Media Lab

Ett forskningslaboratorium Malmö Media Lab med inriktning mot- -
design virtuella och interaktiva artefakter bör byggas Tillav upp.
Malmö Media Lab knyts mindre seniorforskareen grupp samt ettav
tiotal doktorandtjänster. Dessutom kan personalen bestå forskare, ut-av
vecklare och studenter arbetar i finansierade projekt. Därexterntsom
kan förekomma såväl grundforskning tillämpningsprojekt, företrä-som
desvis i samarbete med Soft Center-företag. Forskning och forskarut-
bildning med inriktning på IT-design inom för det nationellaramen
forskningsnätverket med inriktning interaktionen människamot ma--
skin har föreslagits och skulle naturligt i den föreslagna verk-passa
samheten vid Malmö Media Lab, blir central betydelse försom ut-av
bildningen inom området.

En förutsättning för utbildningen ska bli hög kvalitetatt är attav
Malmö Media Center blir center of excellence. sådantEtt måsteett
bygga på innovativ och internationellt uppmärksammad forskning,

blir det inte möjligt attrahera lärare och studenteratt med nöd-annars
vändig kreativitet och kompetens till utbildningen.

4.5.7 Samarbetsmöjligheter

ÖresundsområdetI de forskningsmässigaär förutsättningarna för ett
center of excellence för design och kommunikation med inriktning

virtuella och interaktiva inforrnationsteknologiskamot media goda.nya
På den svenska sidan finns vid universitetet i mångaLund relevanta

miljöer Designhögskolan med inriktningt.ex. industridesign, Cent-mot
för kognitionsforskning, Change@Work centrum för studietrum av

människan, Lab4tekniken och arbetslivets förändring, KBS Media
antal institutioner med kvalificeradsamt ett teknisk eller samhällsveten-

skaplig forskning inom IT-området. I Malmö finns Konsthögskolan,
Teaterhögskolan och Musikhögskolan.

På den danska sidan planeras uppbyggnad omfattande tvärve-ettav
tenskapligt multimediacenter inom för satsning på tillämp-ramen en
ningsorienterad IT-forskning. Dessutom finns antal relevantaett stort
miljöer, såsom Center för Teleinformation vid Danmarks Tekniska
Högskola, Designhögskolan och andra konstnärliga institutioner, samt

antal institutioner med kvalificeradett teknisk eller samhällsveten-
skaplig forskning inom IT området.

4 KBS Kunskapsbaserade system
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medockså samarbeteexcellence" förutsätterof näraEtt "center ett
mediaornrådet. Samarbe-ochspeciellt inom IT-i regionen,näringslivet

ska-utvecklingsarbeteochi forsknings-Center-företagenSoftmedtet
naturligMedia Lab blirMalmö mötes-ochförutsättningdenna enpar

utvecklingsprojekt.ochforsknings-plats för gemensamma

kommu-ochMedie-nikationsvetenskap

i NORDICOM

IKandidatnivå, Ipåbygg- Inadsutbildning I

SoftCenterMalmö

lärareKompetensutv.
Medieprogrammet

:lVIÅ Forskarutbildning högskoleutbildningGrundläggande

4.5.8 Resurser

och kom-området för Konstallmänhet, ochiMedia CenterMalmöOm
och infor-estetiskttillutvecklasska kunnasynnerhet,munikation i en

krävskvalitetverksamhet högändamålsenligmationsteknologiskt re-av
påvilaroch tekniskaestetiskaUtbildningarna samtär ensomsurser.

detta kommerTilli studioform.bedrivasgrund bördesignvetenskaplig
förutrustninginformationsteknologiskavanceradde tekniska kraven
detgällersimulering. Vidareprototyping,animering,modellering,t.ex.
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krav på utrustning för estetiska baserade på traditionellamoment mer
medier såsom video, foto, ljud/musik och arbete i ritsal.

Malmö Media Lab och innovativ forskning god internationellav
kvalitet har också framhållits nödvändig förutsättning. Dettasom en
kräver också betydande investeringar i utrustning, forskningspersonal
och tekniker. En fördel med den konstruktion Malmö Media Cen-som

och utbildningar inom Konst och kommunikationter innebär möj-är att
lighetema till samutnyttjande laboratorieresurser mellan de olikaav
utbildningarna, forsknings- och utvecklingsarbete, goda.samt är

Utrustningsbehovet på IT-sidan gäller generellt nätverk, ochservrar
arbetsstationer för samtliga utbildningar ställer speciella krav påsom

avancerad bildbehandling och realtidsöverföringt.ex. rörlig bild. Förav
designutbildningarna gäller vid andra designutbildningar dessutomsom
kraven på individuella studioarbetsplatser utrustade med kraftfulla
grafiska arbetsstationer och speciella laboratorier för tredimen-t.ex.
sionell grafik, virtual reality, animering och redigering. Dessutom be-
hövs inspelnings- och redigeringsutrustning för rörlig bild ljud-samt
studio. För de konventionella formgivningselementen behövs rit-mer
salar och utställningsytor.

Inte bara tekniken kräver speciella insatser vid uppbyggnaden ut-av
bildningarna inom området. mångvetenskapliga,De är de förenar infor-
mationsteknologi med estetik, samhällsvetenskap och humaniora. Un-

någrader år behövs därför särskilda ekonomiska fåför framattresurser
den speciella lärarkompetens kommer behövas. Ett näraattsom samar-
bete med andra institutioner och i bådeämnen Lund, Malmö och Kö-
penhanm blir nödvändigt etablera.att

Verksamheten vid Malmö Media Center och området Konst och
kommunikation prolilerar sig medier i vid bemärkelse och ställermot
krav på kraftfull IT-miljö. Ett samarbetenära med högskolebibliote-en
ket nödvändig förutsättning,är vilket innebär samlokaliseringen att en
med biblioteket lämplig.är

4.6 Natur- och resurshushållning
Diskussionen tänkbara utbildningar inom detta område har ännuom

inte kommit därhän formell arbetsgrupp konstituerats föratt när-atten
analysera inriktningar och omfattning. Utbildningen inom dettamare

område viktig angelägenhetär för högskolan i Malmö. En uttöm-en
mande och konkret beskrivning utbildningen inom detta område krä-av

ingående planeringsarbete, vilket kommer bedrivasett iver att sam-
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och Sveriges Lantbruksuni-andra Lunds universitetarbete med bland
versitet i Alnarp.

föreslog kommittén satsning dettaföregående betänkandeI att en
det behovet kompetensområde bakgrundskulle göras storamot av av

god kvalitet till miljö ochmedvetet och medför ta naturresur-att vara
det finns brett spektrum intressantaKommittén menade att ett avser.

hög grad kan bidra tillutbildningsmöjligheter ioch angelägna ensom
hållbar landet och regionen.utveckling för

kompetensnivå förkräva kunskaper högVardagliga problem kan
miljöekonomi miljörevision, lik-få kan gälla ochsina lösningar. Detatt

återanvändning.kretsloppstänkande och Detinsikter ividgadesom
förvaltningarkunskaper i företag ochallmänt behovfinns uteett av
yrkesområdemiljöområde. på sådantexempelvidare Ettinom detta ett

förmiljöcontroller. funktion företag innebärDennaär ut-ett ansvar
enligtoch produktionssystemuppföljning rutinerveckling och enav

för miljöhanteringen inom företaget.upprättad plan
Även behöverlänsstyrelser och övriga myndigheterkommuner,

upprätthålla vidpå området god miljö inomförkompetens att enen
handläggaremiljöchefer ochsamhället, bl.a. i funktionersektor i som

miljöområdet.inom
möjligheter tillinom turismen tillvarataförUtbildning att naturens

inrikt-fritidsverksamhet, s.k. ekoturism,ochrekreation utgör annanen
område. hårt på varför detTurismen sliterning inom detta ärnaturen,

miljöfrågorinförlivautbildningsinriktningangeläget i denna ävenatt
special-Utbildning med dennafrån traditionella turistnäringen.den mer

managementutbildning eko-turismensinkludera förinriktning kan bl.a.
hantering.

resurshushållning också förliggerområdet ochNatur-Inom ansvaret
vidmiljöaspekter iövriga schools integrerarutbildningar inomatt me-

avseende blir detså all utbildning. dettaning de Iatt engenomsyrar
på IMER-inom den centrala enhetenuppgift karaktär somav samma

mäk-kompetensutveckling, nämligen slagsområdet föroch Centrum en
områdenövrigaockså viss service och stödlarfunktion börsom ge

för utbildning.
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4.7 Centrum för kompetensutveckling

4.7.1 Allmänt

Kompetensutveckling bör enligt kommittén viktig del Mal-utgöra en av
möhögskolans profil. Högskoleverket understryker i sitt remissvar att
särskild krävs i arbetet med skapa den profil och det utbudattomsorg

skall känneteckna just Malmöhögskolan.som
Följande aktiviteter skall planeras, utvecklas och organiseras inom
Centrum för kompetensutveckling:ett
fortbildning och vidareutbildning inom för livslångt lä-0 ettramen
rande
kvalificerad yrkesutbildning
påbyggnadsutbildning
vidgad basårsutbildning
kombinationer fristående kurser, vilka på olika skall kunnavägarav
leda till högskoleexamen eller kandidatexamen
uppdragsutbildning.0
Flexibla former för studieorganisation och genomförande under-av

visning satsning omfattande och väl fungerande kontaktersamt med
näringsliv, kommuner, övriga organisationer, gymnasieskola, komvux
och övrig vuxenutbildning skall profilerande utgångspunkter förvara

verksamhet. Centret skiljer sig från övriga schools bl.a.centrets genom
det skall ha kontaktfunktion för hela högskolansatt verksamheten

det omgivande samhälle. fårUppgiften därförgentemot mycket karak-
förmedling tilltär övriga schools, där den delenstörstaav centretsav

verksamhet utförs. Beskrivningen ansvarsområde och hurcentretsav
det bör arbeta skall början successivt utvecklas detises som en som
fortsatta arbetet. Den blir koncentrerad till beskrivning hurmer en av

olika funktioner skall kunna genomföras och påskall dettacentrets sta-
dium inte bild utbildningsinnehållet. Detta skall i hög utsträck-ge en av
ning efterfrågestyrt, vilket betyder först kontaktnätnäratt ettvara
etablerats förutsättningar diskutera och därefter specificera kon-attges
kreta förslag.
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Verksamhetsidé4.7.2

Huvuddrag

fåhögskolan i Malmö verkligen skall den profil kompetens-För att mot
utveckling det angeläget finna relevant verksam-är attsom avses en

för kompetensutveckling. redovisashetsidé för Centrum En första skiss
utgångspunkt i individenhär med och dennes väg centret.genom

antingenIndividen kommer till enskild individ ellercentret som en som
anställd vid företag samverkar med Indivi-etc. centret.som
dens/studentens och de olika intentioner knytsväg centretgenom som
till olika under studentens grunden för verksamhetsidén. Iväg ärsteg

får påbörjaddet följande definieras antal beskrivning:ett steg som en
basår,och nätverk, Mäklarfunktion, Vidgat Utbildningen.Partnerskap

Partnerskap och nätverk

något måsteinte absolut i relation till si-Kompetens är sättasutan en
påkrav kunskap och/eller färdighet i yrkesfunktion.tuation, t.ex. ett en

någotinte alltid högskola inom sig kan identifiera, analy-Det är som en
och den bakgrunden fastställa utbildningsbehov för. En etable-motsera

rad och väl fungerande kontaktyta potentiella studentgrupper ochmot
fåsamhälle nödvändigt och förutsättning för tillomgivande är atten

stånd vidgad rekrytering, vilket viktig uppgift för Kon-är centret.enen
utgångspunktbl.a. för bygga samarbetetaktytan skall attvara en upp

mellan olika intressenter. Viktiga länkar gymnasieskolankrävs ärsom
utbildningsanordnare, inkluderat högskolor i regionen.och andra

Mäklarfunktion

mäklarfunktion, föregåsNästa i modellen, s.k. kompetens-steg en av en
såvälfas inbegrips analys bakgrund företa-analys. I denna mot aven

önskemåluttalade och kompetensut-gens/organisationemas behov av
behovveckling presumtiva och redan registrerade studentersm.m. som

såvälrådgivning, till ickeinformation och vägledning i anslutningav
påbörjade påbörjaderedan högskolestudier.som

flexibilitetprincip bör Centrum för kompetensutveckling haI en
påskall kunna erbjuda utbildning beroende vadinnebär att centretsom

kompetensutvecklingen i arbetslivet kräver eller vad viss individ,en
koppling till företag, önskar. Vissa utbildningar/kurser skall kunnautan

schoolsgenomföras vid medan andra kanaliseras till decentret vars
linje utbildningen.verksamhet ligger i med
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basårVidgat

När väl behoven utbildningsinsatser definierade följer genomfö-ärav
randefasen, också består flera delar. såNär lämpligt erbjudsärsom av

basår,studenten kan individuellt och särskildett anpassatsom vara ge
behörighet till andra naturvetenskapligaäven och tekniska utbild-än
ningar. tillFör det nya basåret" skall gälla grundläggandeatt antas
behörighet. särskildaDen behörighet kan krävas för skilda utbild-som
ningar med olika inriktning i förhållande till genomgånget gyrrma-
sieprogram och önskad utbildning basåret. Den studerande antasges av
till viss utbildning/utbildningsprogram. få påbörjaFör densamma,atten
krävs studenten med godkänt resultat klarat basårsutbildningsin ochatt
därmed skaffat sig den särskilda behörigheten. Eventuellt kan
basårsutbildningen ske parallellt med inledande påstudier vissen
utbildning den kräver den särskilda basåretbehörighetäven om som
ger.

Utbildningen

Innehåll
Utbildningens uppläggning för den enskilde studenten skall känneteck-

flexibilitet. Innehållet bör i görligaste mån planeras efter önske-nas av
mål och behov såväloch kunna kortare längre kurser,utgöras av som
dels kurser i kan huvudämnen kandidatexamen,ämnen utgöra isom
dels kurser/moment har karaktär färdighetsträning olikaisom mer av
avseenden eller tillämpning konkret område i yrkeslivet,mot ett t.ex.
problemlösning, projektarbetsmetoder, arbetslivsorganisation; dvs. ana-

kompetenser och färdigheter de traditionellt teoretiskt inriktade.änra
Distributionsform

erbjuda flexiblaAtt Studieformer skall också profil förutgöra cent-en
verksamhet. blirDet väsentligt finna såvälanpassning till fö-rets att en

m.fl. individemas behov studieform för underlättaretagens attsom av
studierna. Arbetsplatsförlagd undervisning och systematisk användning

IT möjliggör distansutbildning, studier på deltid skallav som m.m. un-
derlätta genomförandet. Anknytning till och skapandet lokala stu-av
diecentra i kommunerna lärcentra blir angelägen del i denna ambi-en
tion.
Undervisningsformer
Undervisningen skall präglas väl genomtänkt struktur medav en avse-
ende på undervisningsforrner. PBI problembaserad inlärning är en me-
tod skall och bör möjlig till deprövas attsom som vara anpassa resurser

kommer finnas tillgängliga. Case studies skall del iattsom vara en un-
dervisningen i lämpliga fonner, liksom projektarbetsfonnen.
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Kontinuerlig arbetslivsanknytning

Under sin studentenväg i olika formermöter konti-centretgenom en
nuerlig anknytning till arbetslivet via organisation för arbets-centrets
livsanknytning. viktigEn del i idé det arbetslivscenter därärcentrets
studenten vid avslutningen studierna får hjälp rådoch inför över-av
gången till arbetslivet. formEn arbetsförmedling, "career center",av

innebär visst för studentens arbetssituationatt centret tar ettsom ansvar
efter avslutade studier, naturligt bygga Centrets verksam-attvore upp.

dåhet skulle täcka såväl studenternas intressen vadavnämarnassom
gäller utbildningsbehov och behov utbildade. Kontaktema ochav sam-
arbetet med arbetslivet i olika former inleds med partnerskap ochsom
kompetensanalys i den s.k. mäklarfunktionen får återföring bören som

till bådeför studenten och arbetslivet också för högsko-vara gagn men
lans verksamhet.

Några profilfrågor4.7.3

Vidgad rekrytering

En högt prioriterad ambition nå vidgad krets studenter,är ävenatt en av
från studieovana hem. Det gäller dels skapa utbildningarattmer som
fångar intresset flerhos de traditionellt studiebenägnaän grupperna,
dels söka delvis åstadkomma behörighet, såvälvägar grundläg-attnya
gande särskild. dettaI avseende skall invandrarproblematiken be-som
aktas särskilt.

föreslåsI detta syfte med basår,vidgat kurserdvs.ett system som
viss särskild behörighet. påKravet grundläggande behörighet skallger

dock gälla. Det bör rimligt de studenter påbörjar dettaattvara som
slags förberedande utbildning platsgaranti på kurs ellerges en program
då de antas.

Högskolan i Växjö har i samarbete med den högskolan i Söder-nya
initierat utbildning inom för vidgat basårstänkande.törn Un-ettramen

der 1996 kommer första kurs genomföras. Att döma antaletatten av
förfrågningar kring denna kurs intresset och det värdefulltär stort vore

etablera samarbete med Växjö och Södertörn sådankring utbild-att ett
ning. skulleStart kunna ske redan hösten i1997 Malmö i begränsad
omfattning.

Högskoleverket uttrycker i sitt remissvar tveksamhet inför basåret
innebärdet ytterligare studieår. Verket påpekar den möj-att ettgenom

lighet vid högskolan i Luleå och universitetetprövats i Linköping,som



60 Kapitel 4 SOU 1996:120

områdendär utbildningen inleds med intensivstudier inom vissa attutan
studietiden förlängs. Kommittén bör utveckla dialog med verket i deten
fortsatta arbetet.

intensivt och omfattande kontaktnät och medEtt samarbete gymna-
och kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolasieskola den samt vu-

övrigt blir viktigt för etablera fungerandexenutbildning i välatt ett sys-
utgår frånmed behörighetsgivande utbildning individuellatem som

behov.
basår områdenvidgat omfatta detEn utbyggnad andraäven änattav

påtekniskt/naturvetenskapliga bör sikt omfatta 300 platser.

med näringslivKontakt m.m.

kompetensutveckling skall funktionen sluss inCentrum för iges av en
förvaltningar föra framhögskolan för företag, önskarm.m. som syn-

på önskemålpunkter utbildning, uppdragsutbildning Centretom m.m.
sådantför näringslivskontakter och skall förablir samlat forumett som

önskemål mån desynpunkter och till andra schools i den intevidare
fråga be-tillgodoses Centrets verksamhet. avgörandeskall En avgenom

effekt utbildning och kompetensutveckling kommertydelse för vilken
få med mind-hur väl Centret lyckas i samarbetet och kontakternaäratt

och därvid tillgodose deras särskilda behov.och medelstora företagre
Många tradition i anställa högskoleut-mindre företag har ingen att

för kompetensutveckling har i dettabildad arbetskraft. Centrum även
viktig roll. samverkan med näringslivet blir detavseende I spe-aven

saknar högskole-ciell betydelse skapa kontakt med företag idagatt som
högskolandärför inte naturligt vänder sig tillutbildad personal och som

kompetensutveckling.för tillgodose sina behovatt av
organisation för kontaktverksamhet ochEn kraftfull extern samver-

måste omfattande arbete bör därför läggaskan skapas inom Ettcentret.
sådanapå samverkansformer möjlighetbygga attatt gerner upp som

fåbåde fram önskvärttillsammans med berörda företag/organisationer
utbud utbildning och möjliga genomförandefonner.av

Samverkan bör därvid ske med Lunds universitet och Sveriges Lant-
särskildbruksuniversitet, Vid Lunds universitet har inrättatsSLU. en

personalfortbildningsenhet för uppdragsutbildning med inriktning mot
Enhe-förlagd till Lärahögskolan i Malmö.inom skola och barnomsorg,

också delsmäklarfunktion skräddarsyr utbildningarhar bl.a.ten menen
utgångspunkt individuellautifrån dels med i framtagnabeställningar,

skallplaneras inrätta organisationutbildningsbehov. Vidare att somen
satsning på fortbildning och vida-samordna och stödja universitetets

reutbildning.
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Vid Lunds universitet finns också Enheten för näringslivssamver-
kan, har till uppgift stödja och stimulera samverkanatt mellan uni-som
versitetet och näringslivet.

SLU i Alnarp har erfarenhet samarbetestor med näringslivetav
inom för speciell organisation för samarbete, SLU Kontakt.ramen en

Pedagogiska metoder

Det bör lämpligt i hög utsträckning utnyttja PBIatt problembase-vara
rad inlärning, i undervisningen. Härvid bör erfarenheter från medicin-
ska och Odontologiska fakulteterna vid Lunds universitet ocksåmen
från andra utbildningar och andra till särskilt underorter tas vara, upp-
byggnadsskedet. Man bör beakta deäven möjligheter projektorien-som
terad utbildning och s.k. studiescase ger.

Distributionsformer

En angelägen uppgift blir utreda möjligheterna till utlokaliseringatt av
såväl kurser sammanhållna utbildningar till andra kommu-som mer
ner/orter i Skåne. dialogI med berörda kommuner och kommunför-en
bund övriga högskolor i regionen kan plansamt utvecklas för huren
denna idé skall realiseras. Samverkan med lokala studiecentra blir vik-
tig.

Inom Centret bör utvecklas särskild studieorganisatorisk modellen
underlättar högskolestudier. En kraftfull satsning påsom vuxnas ut-

veckling distansformer med starkt stöd IT och IT-stödd utbildningav av
i andra former bör del lösningen på problemet nåvara en av att nya
studerandegrupper.

En lösning erbjuda formerär närutbildningaratt förannan nya av
högskolestuderande. Den internationella Open Flexiblevuxna termen

Learning innebär många olika möjligheter, deltidsstudier eller bättre ut-
tryckt flexibla studier. En flexibel studieorganisation möjlighetsom ger
till individuell studiegång skall prioriteras högt.

4.7.4 Utbildningsutbud och utbyggnadstakt

Anknytning till andra schools

Vissa utbildningar/kurser hör till verksamhetsområde skallcentretssom
kunna genomföras vid eller förläggas tillcentret arbets-centret t.ex.av



1996: 120SOUKapitel62 4

ifinnasstudentenregi kandistansutbildning iVidplatser. t.ex.centrets
utbild-Andrautanför Malmö.studiecentrumlokalteller isitt hem ett

ligger iverksamhettill de schoolskanaliserasbörningar/kurser vars
genomfö-också förbörinriktning. Därutbildningensmedlinje ansvaret

be-vissa fallSådana utbildningar kan i ävenligga.och kvalitetenrandet
samordningErforderligandra schools.avsnitthandlas i de avsersom

planeringsarbetet.fortsattauppgift i detblir viktigen

vidareutbildningochFortbildning

såväl kortareskall erbjudasvidareutbildningFortbildning och somsom
möjligtpraktisktdetsådanai formeroch görnågot kurserlängre som

uppleverarbetsgivarensamtidigtdeltayrkesverksamma ut-för att som
verksamhet.för sinmeningsfullbildningen

organisationskom-fråga kommandeför denviktigblir därförDet en
ochsamhälleomgivandemedi samarbetemittén/högskoleledningen att
ochfortbildningutbudlämpligtframarbetastudenterpotentiella ett av

kom-behovtillgodoseskallSyftetvidareutbildning. att avvara
Skåne.nyckelområden förområdenpetensutveckling inom utgörsom

områden förviktigaskedei dettaredanrimligt nämnakanDet attvara
ochläkemedels-livsmedelsområdet,nämligenutbildningsinsatser

turisml-handel,och logistik,transport/kommunikationlivsvetenskaper,
Skåne ochinyckelbranscherområdenmiljö. Dessa utgörbesöksnäring,

grund-bådeallmänt,kompetensutvecklinghär krävs rent genom
finnsvidareutbildning. Därutöverfortbildning och storautbildning samt

IT-området,områden,många andrafortbildningsbehov inom t.ex.
organisationsfrågorarbetslivs- och m.m.

inom fort-omfattningenkanuppskattningmycket görasEn avgrov
fulltdå verksamhetenplatser ärvidareutbildning till 1 000ochbildning

det slagutbildninggenomföramöjligtbordeutbyggd. Det att avvara
redanplatserdrygt 300omfattningför till un-centret omensvararsom

lläsåret 1998/99.der

Påbyggnadsutbildningar

verksamhet. Idel iföreslås bli viktigPåbyggnadsutbildning centretsen
utbildningsådanpåbyggnadsutbildningsammanhangdetta somavser

innebäraPåbyggnadsutbildning kanhögskoleexamen.påbygger annan
påbyggnadsutbild-Många förslag tillfördjupning.såväl breddning som

håll. Bland inkomnafrån olikakommittén till delkommitningar har
följande.bl.a.kanförslag nämnas

yrkesgrupperdels andracivilingenjörer,delsEkonomi för0
entreprenörskapFöretagande och0
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Utbildning med särskild inriktning företagande0 småi ochmot me-
delstora företag, bl.a. exportkunskap, marknadsföring
Arkitektur, design och byggd miljö
Organisation, arbetsliv och arbetsmarknad
Teknikinforrnation
Turism, besöksnäring, Leisure industry fritidsvetenskap.samt
Enligt bl.a. Riksantikvarieämbetet behövs utvidgad kompetens på

alla nivåer inom byggsektorn. Det behövs bredare bebyggelseanti-ett
kvariskt kunskapsunderlag för hantering kultunniljövårdsfrågor ochav
tillvaratagande estetiska och arkitektoniska värden i svensk stads-av
byggnadskonst.

Att vidareutbilda arkitekter och andra tekniker inom fastighets-t.ex.
förvaltning och stadsområdesutveckling måste rimlig åtgärd ivara en

läge då många arkitekter arbetslösa.ett är
De förslag förts fram bör också diskuteras i vidare perspek-som ett

tiv så utveckling påbyggnadsutbildningatt och grundutbildningav ut-
helhetgör inte all påbyggnadsutbildningäven bygger påen grundut-om

bildning genomförs vid Malmöhögskolan och vicesom versa.
En total omfattning för påbyggnadsutbildningen då den byggts ut

skulle kunna cirka 400 platser med hstterminen 1998.startvara

Fristående kurser

Intresset för fristående kurser på olika områden kan förmodas vara gan-
ska likartat landet. utgångspunktöver En för uppbyggnaden fristå-av
ende kurser inom kan inledningsviscentret sådanaerbjuda kur-attvara

eftertraktade.är De remissinstansermestser uttrycktsom synpunk-som
på utbudet friståendeter kurser inom kurser inomav centret attmenar

samhällsvetenskap och humaniora bör finnas med i utbudet förutom
naturvetenskapligt inriktade.

Till de eftersökta kurserna i landetmest hör baskurser ävenmen
fortsättningskurser i de moderna språken. Motstora bakgrund cent-av

intention efterfrågestyrtrets omgivandeatt samhälle skall denvara av
språkutbildning erbjuds inom tillämpningsinriktadcentretsom vara mer

den traditionellaän språkutbildningen. En framgångsrik uppbyggnad
förutsätter dock det blir möjligt rekryteraatt kompetenta lärareatt i
språk.

Fullt utbyggd bör verksamheten omfatta 1 100 platser. I detta skede
utredningsarbetet det kommitténsär bedömningav tredjedelatt en av

dessa platser bör finnas tillgängliga inför läsåret 1998/99.
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yrkesutbildningKvalificerad

kvalificerad yrkesut-s.k.försöksverksamhet medinleds1996Hösten en
gymnasieskolanfrånsåväl ungdomarsig tillvänderbildning, somsom

denhögskoleutbildningyrkesinriktad änvill haäldre somen mersom
tvåårig, skall bidraminstskallUtbildningen,hittills.erbjudits varasom

produk-modernarbetskraft inombehovarbetslivetstillgodosetill att av
pålärande i arbeteskall formenDenoch tjänster.tion avgesvarorav

ellerHelautbildningstiden.tredjedelunder cirkaarbetsplats avenen
skolan, inomkommunalainom denfinnaskanutbildningarnadelar av

vissaoch inomarbetsmarknadsutbildningen ut-inomhögskolan samt
bildningsföretag.

omfatt-rimligplatser300något knapptskick börutbyggtI envara
etableras.inriktningarnågra olikaförutsättningunderning, att

Aspirantutbildning

aspirantutbild-s.k.regeringenpå uppdraggenomfördes1995Hösten av
sigriktaromfattar 40Utbildningen, poäng,gången.ning för första som

Syftethögskoleutbildning. ärmedinvandrare atttill arbetslösa anpassa
introduktionoch demförhållandensvenskautbildning tillderas enge

skallutbildningstidendelarbetsmarknaden. Ensvenskatill den av
så-200cirkarimligtarbetsplatspraktik. Dethandledd är attutgöras av

Malmöhögskolan.vidplanerasdana platser

lärarförsörjningochkunskapsbasEgen

tillkompetensutveckling byggerförtill CentrumLärarförsörjningen
påellerschoolsövrigaläggsverksamhetenpådelen utstörsta att

universi-Lundsvidfrån institutionerutifrån,köp lärarresurser t.ex.av
delvissåstadkommas. Enutbudetflexibilitet ikanHärigenom avtet.

fastfinnsviddettillgodosesdockbör centretlärarbehovet attgenom
verk-mål ochförockså kananställda lärare centretsattansvarasom

genomförs.samhetsidé
forskning ochvilketkunskapsbas inomockså habörCentret egenen

ochforskningundersökasbör ut-ske. Detutvecklingsarbete kan om
effek-ochformermetoder,kompetensutvecklingvecklingsarbete om -

Även bemär-arbetsliv i vidområdetområde.sådantkan blitivitet ett-
krävsSärskildasådan bas.delskulle kunnakelse utgöra resurserenav

tillanslutningisådan forskninguppbyggnad centretsdärför för egenav
kunskapsbas.
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frågor4.8 Multikulturella och

migrationsfrågor

4.8.1 Bakgrund

det följande beskrivs hur utbildningI och forskning med inriktning mot
såsom mångfaldinvandringen, segregation, migration, etniska gruppers

mångkulturella frågoroch i vid bemärkelse innehållsligt såväl som or-
ganisatoriskt kan utformas vid den högskolan i Malmö.nya

Området profilområdebör i den högskolan. Därför inne-ettvara nya
håller idéer invandrarfrågoma fåförslaget hur skall betydelseäven om
inom samtliga områden för utbildning vid högskolan. perspektivDetta
måste områden såi samtliga den högskolan i Malmö blirtas attupp nya

såvälmultikulturell högskola gällervad studerande-, lärar- ochen
forskarsammansättning vad gäller innehåll påoch inriktningsom
utbildning och forskning.

Utbildningen vid högskolan skall tillämpningsinriktad med sik-vara
på lösningbidra till aktuella samhällsproblem. Invandrings-te att av

problematiken hela samhällets problem och högskolans verksamhetär
på området skall syfta till sprida kunskaper och utnyttja analytiskaatt

områdetinom till olika sektorer det omkringligganderesurser av sam-
hället.

tvåOmrådet ha infallsvinklarskall
utgångspunktutbildning invandring med kring migration och et-0 om

niska relationer
utbildning för invandrare vilket möjliggör de med särskildatt0 -
kompletterande utbildning skall likvärdiga möjligheter att stu-ges
dera inom svensk högskola alternativt använda sin högskoleutbild-

frånning hemlandet.

området4.8.2 Bestämning av

Då området under år Sverigei ganska allmänt har kommit be-attsenare
internationell migration föreslåsIMER och etniska relationernämnas

på områdetdenna beteckning används i detta sammanhang.ävenatt
IMER kan innefatta det kännetecknar Malmöregionen och dess in-som
vandrartäthet.

IMER-området svårtbrett och Följande beskrivningär avgränsa.att
verkar dock ha allmän giltighet: IMER-området omfattar hela migra-

3 I6-l0l3
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sådana förhållanden såvältionsprocessen, dvs. i invandrarlän-ut- som
der har betydelse för migrationen och påverkar denna. Tillsom som
området hör centralt etniska relationer, då migration oftast innebäräven

uppstår,relationer delsetniska mellan den infödda majoritetenatt nya
och olika invandrade etniska grupper/minoriteter, dels inbördes mellan

likasådessa Hit hör migrationspolitik, dels invandringspolitik,senare.
-åtgärder,dvs. regleringspolitik och dels invandrarpolitik, dvs. integra-

-åtgärder, språk,tionspolitik och inte minst utbildnings- och arbets-
tredje tidenmarknadspolitik. När andra och generation med växeren

uppstår området.problem de kommer ingå iäven attsomupp nya
Då förståelse kulturmötesproblematiken förutsätter realiakunska-av

dels de olika nationella, etniska och religiösa minoritetemasl-per om
ingårkulturer och traditioner, dels maj oritetskulturen, ävengruppemas

ämnesområden IMER-området.idessa
utbildningen områdetSammanfattat handlar inom utvandring,om

återvandring,invandring och den internationella migrationens dyna-om
internationella faktorer upphov respektive förhind-mik, tillom som ger

migration, migrationspolitik, integrationsprocesser ochom omrar om
under eller flera generationer grund för mig-etniska relationer en som

såvälration eller följd migration invandrade in-samtav om somsom
hemska minoriteter.

IMER-området alltsåkan inte till enbart vissa sektoreravgränsas av
och mänskliga livet. berör i det samtligadet samhälleliga Det närmaste

livsområdensamhällsområden alla mänskliga och relationer.och Det
någon några få el-därför inte begränsas till eller universitetsämnenkan
Pådiscipliner. liknande jämställdhets-ler vetenskapliga sätt t.ex.som

jämställdhets- respektiveoch genusforskning anlägger ett genusper-
samhällsområden och alla mänskliga relationer anläggerspektiv alla

samhällsområ-påIMER-forskaren generellt IMER-perspektiv allaett
frågamänskliga relationer. tillföraden och Det är att ett nyttm.a.o. om

forsknings-perspektiv eller problemställningar till alla relevantanya
samhällsområden. vidare- ochoch och kurser, fort-,Program även upp-

mång-utgångspunktdragsutbildning, bör därför i lärande detges en om
såde globala förändringstrender skerkulturella samhället och somom

förbereds för i mycket förändradede studerande verksamhet detatt en
såvälsvenska, internationella, samhälle fram.växersomsom

Integrationsfrågor framgångsrikcentrala och integration inom deär
områden boende, inkomst, hälsa, politik, norm/värde,flesta etc. anses

områdenaavhängiga integration inom utbildning och arbetslivl-allmänt
ocksåkan därför arbetslivsforskningsysselsättning Det övervägas om

IMER-området. frågai blir för den fortsattaskall integreras Detta ut-en
redningen analysera närmare.att
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Områdets organisation4.8.3

tvärvetenskaplig utbild-området nödvändig fungerandeförFör att en
ståndtillkvalitet skall kunna kommanings- och forskarmiljö godav
kom-åtminstone följande fyra krav tillgodoses:fordrasoch fortleva, att

långsiktigtoch fungerandeekonomiskaintresse,petens, orga-resurser
och forskning skall komma tillnisationsstruktur. utbildningFör att

förstånd välutbildade forskare och lärare med intressefordras ämnet.
1964 hari dagsläget inget allvarligt problem. SedanföreliggerHär

på kani Sverige disputerat avhandlingardrygt 150 sägassompersoner
området.falla inom

området det relativt Länsar-finnsInom t.ex.stora externa resurser -
kan utnyttjas i olika samarbetsprojekt. Förbetsnämnden att un-som-

mångdisciplinära tvärvetenskapligaforskning det ochdervisning och av
förutsättning för kvalitativt goda resultat skall kunnaslag är ut-som

organisationsstruktur inom vilken lärare ochvecklas fordras även en
såväl området.andra med intresse förforskare kan varandramöta som

påsådan skulle hämmande faktormiljöAvsaknad utgöra un-en enav
områdets framtid. hand-forskning och Ytterstdervisning och äventyra

bibehållande inom utbild-viss kvalitet och kompetenslar det enom av
miljömöjlighet till nyrekrytering ökar iningen samtidigt en somsom

kvalitet och nytänkande.kännetecknas kompetens,av
måste sådannaturligtvis hur miljö bästprövningEn göras enav

åstadkommas. finns faktorer talar förskall Detkunna väsent-att ettsom
IMER-området vid den högskolan delsligt villkor för detta är att nya

får sådannågon form organisatorisk enhet, delsorganiseras i av egen en
pådet sikt kan till forskarutbildningsämne.Organisationsform görasatt

på påsikt skall kunna bevara och utveckla kunskapFör ämnetatt
Ävenområdet forskarutbildning etableras. denfordras forskning ochatt

måsteaspekten analyseras närmare.
tvåMålgruppema högskolan falla inom katego-för kan sägasgrovt

r1er:
genomgårTraditionella, studerande sin första hög-oftast som0 yngre,

skoletbildning
genomgår någonOtraditionella, något äldre, studerandeofta0 som

form fortbildning- eller vidareutbildning.av
gäller beroendeVid val Organisationsform olika övervägandenav

få IMER-området delstuderande skall sin utbildning inomde somom
utbildning eller det skall deras huvudsakliga utbild-om varaav annan

lösning eventuell IMER-enhetningsinriktning. En tänkbar är att taren
såvälutför undervisning inom förstnämnda sist-för och somansvar

såSpecialutbildning för invandrare kalladenämnda utbildningar. t.ex.-
tvåbildningsutbildningar under termin elleraspirant-, bas-, eller en -
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kan däremot förläggas till Centrum för kompetensutveckling med bi-
drag från lärare och forskare inom IMER-området.

4.8.4 IMER-utbildningar

Utbildningar inom varje school

En del IMER-utbildningen vid den högskolanstor kommerav nya an-
tagligen bestå kurser integrerade i högskolans olika schools.att Enav
möjlighet denna IMER-utbildning sker integrerad delattvore som en

undervisningen inom för respektive schools utbildningar.av ramen
Bättre dock alla studerande inom varje område för utbildningattvore

möjlighet genomgå speciell kurs i IMER-kunskap. Innehålletattges en
i dessa kurser skall till de villkor gäller i övrigt områ-föranpassas som
det. Kurserna dåskulle kunna ämnesspecifikt probleminriktadegöras
för tillvarata studenternas och utbildningsområdets olikartadeatt behov
och inriktning.

sådanaUtöver kurser kan tänkas den tredje terminen inomsom ges-
viss utbildning har diskuterats propedeutisk kurs med IMER-en en-

kunskap introduktion till studier. Efterfrågan på personal harsom som
perspektiv på den globala utvecklingen i inom områdenolika ochstort
på Sveriges och andra länders kultur och kan förväntas öka i taktvanor,
med ökande globalisering. Möjligheten vid den högskolan iatt nya
Malmö sådaninrätta kurs bör utredas.en

Utbildning inom IMER-enheten

Behovet utbildning inom IMER-området Det beror bl.a. påär stort.av
flertalet befintliga utbildningar inom universitet och högskoloratt helt

sakar, eller har mycket bristfälliga, för utbildning och undervis-resurser
ning inom IMER-området. Ett förslag det inrättasär särskildatt ut-en
bildning ingåkan del kandidat- och magisterexamen.som som en av en
Det kan bli aktuellt undersöka möjligheten forskar-attsenare av
utbildning. Existensen längre sammanhängande utbildning inomav
IMER-området viktig också det skäletär den behövs för lång-att attav
siktigt kvaliteten hos de IMER-utbildningar bedrivs inomgarantera som
olika schools.

Innehållsmässigt skall båda slagen utbildning hänsyn till dentaav
situation kännetecknar Malmö. Där har 27 befolkningenprocentsom av
utländsk bakgrund, vilket för svenska förhållandenär relativt storen
andel. Alla kurser och utbildningar kräver ämneskompetens, kontinui-
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planering och samordning det kan svårt tillgodosetet, attsom vara om
inte utbildningen samlas inom organisatorisk etable-enhet. Atten egen

IMER-enhet skulle förstärka och såväl inomtyngdämnets statusenra
den akademiska världen samhället i övrigt. Enbart detta skullesom
kraftigt till områdenbidra möjligheten övriga inomatt genomsyra
högskolan med IMER-perspektivet.

4.9 Utveckling IT-infrastrukturav

avsnitt beskrivning påDetta vilket och med vilka medelär sätten av en
infrastruktur inom högskolan och samhället ochkan utvecklasut mot
byggas IT-områdetUtbildningar inom pedagogisktITsamtupp. som
hjälpmedel behandlas inte här. Ansvaret för dessa verksamheter kom-

åvilavad gäller utbildningen Konst och kommunikation i förstaattmer
frågahand Lärarutbildningen ioch den pedagogiska utvecklingen.om

4.9.1 Allmänt

påverkarDen informationstekniken, IT, i allt utsträckningstörrenya
både privatliv och arbetsliv. Det därför viktigt barn ungdomarochär att
tidigt får kunskap teknikens möjligheter begränsningarochom genom

själva lära användasig den. Skolan har central och viktig rollatt att en
för alla lär sig använda infonnationstekniken.att garantera att

Allt fler ungdomar kommer till universiteten och högskolorna bered-
da utnyttja naturligt hjälpmedelIT i studierna. Dennaatt ett ten-som
dens kommer åren.ytterligare förstärkas under de stäl-Detnärmasteatt
ler krav den högre utbildningen vad gäller utrustning, läromedel, me-
todutveckling, läramas IT-kunskaper m.m.

Vid organisationen och uppbyggnaden högskola, it.ex.av nyen som
Malmö, erbjuder den informationstekniken möjligheterunika attnya

på bådeorganisera all informationsförsörjning Det gällersätt.ett nytt
undervisning och administration. kommer få påverkanDetta att stor
arbetssätt, kontakter inom och utanför högskolan, bibliotek, lokalut-
formning m.m.

I detta avsnitt behandlar kommittén informationstekniken utifrån be-
hovet infrastruktur och olika kommunikation. Infonnations-typerav av
tekniken pedagogiskt arbetsredskap inte i dettatassom samman-upp
hang.
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Mot den bakgrunden skisseras huvudriktlinjema för utbyggnaden av
den elektroniska infrastrukturen och kommunikationen i den hög-nya
skolan hur den kan kopplas till omvärlden.samt

4.9.2 Utbildningsbehov

Den högskolan i Malmö skall tillgodose brett utbildningsbehov.ettnya
Det skall omfatta både frånde kommer gymnasiet och desom som se-

i livet vill ha lämplig påbyggnad, fortbildning eller vidareutbild-nare
påning tidigare studier, antingen högskolestudier eller gymnasiala.

Speciellt intresse skall riktas traditionäven ärmot grupper som av
mindre inriktade på högskolestudier. Utbildningen och forskningen
skall vidare till för Malmöregionen särskilt beaktaoch denyttavara
små och medelstora företagens behov kompetensutveckling. dis-Förav
tansutbildningen helt möjligheter den inforrna-öppnas nya genom nya
tionstekniken. Högskolan i Malmö skulle kunna bli flera iett centraav
Sverige för distansutbildning, i första hand bör planeras eftersom

Skåneregionen.behoven i
klaraFör dessa skiftande behov måsteutbildningar flexibelatt av en

utbildningsorganisation byggas sådanEn kräver väl utveckladupp. en
IT-struktur, där de olika IT-verktygen allmänt och lätt tillgängliga.görs
På så nåskan olika studerandegrupper på rationellt Utbild-sätt sätt.ett

bådeningama blir effektiva pedagogisk och tidsekonomisk synvin-ur
kel. kommer fördelDet alla ha studenter, lärare och övrigatt av per--
sonal.

Mål4.9.3

Utgångspunkten IT skall huvudmediet allför informationär att vara
Målenoch kommunikation. för den högskolans tillgång till ochnya an-

vändning informationsteknik utifrånkan detta sammanfattas föl-av
jande sätt:

Högskolan skall med den tekniken vad gäller elek-utrustas senaste0
tronisk infrastruktur nätverk

nätverket tillgångI skall erbjudas till all slags kommunikation0 -
databassökning, littteratursökning, diskussionsgrupper, video-post,

konferenser, föreläsningar främst komplement.som
Alla lärare, forskare och studenter skall ha tillgång till de tjänster0

finns i nätverket både högskolan och i hemmet.som
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Det skall utvecklas för informationsförsörjning görett system0 som
information tillgänglig formi till vid till-rätt rätt rätt rättpersoner

fálle.
Högskolan i skall tillsammansMalmö med övriga universitet och0

Öresundsregionenhögskolor i bilda virtuellt universitet, dvs. deett
enheterna ingåolika skall i nätverkett gemensamt

Högskolan skall den infonnationstekniken0 genom nya vara en resurs
för företag, myndigheter, organisationer och medborgare i Malmö

regionen intranet,och ett regionalt i sin knyts till det globa-tursom
inforrnationsnätverket.

administrativaAlla informationssystem beslutssystem, registre-0 -
ring, uppföljning/utvärdering, beställning/fakturahantering, studen-
tinformation m.fl. skall integreras i den totala informationsförsörj--
ningen och utnyttja den infonnationstekniken.senaste

målDet viktigt dessa central del i det fortsatta arbetetär utgöratt en
målenmed utbyggnaden högskolan i Malmö. uppfyllsOm kommerav

högskolan kunna erbjuda mycket spännande, utvecklande ochatt en ra-
tionell arbetsmiljö för lärare, forskare, studenter och övrig personal.

4.9.4 Teknisk struktur

Det viktigt den högskolan förses med heltäckande ochär att nya en
kraftfull infrastruktur, möjliggör överföring bandbreddskrävan-som av
de information multimedia, föreläsningar viaoch konferensert.ex.som
video. interna nätverket bör byggasDet intranet, i sinettupp som som

har fullödiga anslutningar till olika nätverk, främst uni-tur externa
versitetsnätet SUNET. Ett intranet möjliggör bl.a. integration mellanen
telefonväxel/-service och övrig datakommunikation, kan ef-som
fektivisera och förenkla meddelandeservicen.t.ex.

I sammanhanget i dag finns Mbs förbindelsekan 34nämnas att en
mellan Lund/Malmö Stockholm mellanoch Köpenhamn ochmen
Lund/Malmö omfattar förbindelsen endast Mbs.8 Denna länk bör gra-
deras det nordiska NORDU-avsevärt nätetupp genom gemensamma

Öre-NET det skall möjligt realisera virtuellt universitet iatt ettom vara
sundsregionen.

regionenInom Lund/Malmö/Köpenhamn/Roskilde bör installeras ett
höghastighets backbone-nätverk. Det skall kunna användas för distans-
undervisning med lärare omväxlande i Lund, ochMalmö, Köpenhamn

på alla ocksåRoskilde och studenter för forskningsända-orterna, men
mål.
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4.9.5 till allaDatorer

högskolan skall haDen ambitionen samtliga lärare och studenterattnya
får tillgång till bärbar dator, kan flexibelt.användas Da-en egen som

då påkan användas högskolan, i hemmet på praktikarbetsplatsentorn
påeller den ordinarie arbetsplatsen beroende på vilken utbildningssi-

tuation befinner sigman
Det viktigt det finns standardlösningar studenter/lärareär att som

kan använda direkt. Bl.a. skall dessa omfatta förslag med paket ut-av
rustning/program inkluderar för uppkoppling vilkasystem utansom
problem in i totalsystemet för informationsförsörjning,e-post,passar
kommunikation, administration För detta möjligt krävsgöraetc. att

frånenkla billiga kommaoch hemmet och arbetsplatsensätt nätetatt
med rimlig hastighet.

målsättning fårDenna konsekvenser för högskolans planering på oli-
påverkarka högskolans lokalplanering utformning.Det och inresätt.

Högskolan blir i utsträckning mötesplats, dit lärare ochstörre stu-en
denter kommer för träffas och diskutera. innebär inte föreläs-Detatt att

månganingsverksamheten har försvunnit, föreläsningar kommermen
säkert, liksom läromedlen, finnas tillgängliga på Ennätet.att typny av

måstearbetsplats och studiemiljö byggas upp.
olikaBehovet varierande storlek och med olikautrymmen ut-av av

rustning påtagligtkommer mycket i dagens universitetänatt vara mer
och kommer behövas frånhögskolor. Det allt utbildningsstu-att stora
dios videomöjligheter till enskildamed för forskarstuderande. Lik-rum

idag krävs antal specialutrustade lokaler, där olika ämnens sär-ettsom
skilda behov informationsteknik kan tillgodoses.av

Tillgång måstetill fasta arbetsstationer finnas studenter ochäven om
lärare i hög utsträckning kommer ha Biblioteket skalldatorer.att egna

såmed antal studieplatser förbereddaärutrustas ett stort att stu-som
denter direkt kan koppla sina datorer högskolans nätverk. Till des-

måste det också finnas utskriftsmöjligheterservice bil-text,sa som av
der/overhead, kopiering m.m.

4.9.6 IT-tjänster nätet

Den digitala revolutionen innebär allt information lagras elek-att mer
finnstroniskt och därmed potentiellt tillgänglig för alla användare. Det

viktigt den högskolan olika IT-tjänster all in-är göratt sortsnya genom
formation tillgänglig för lärare, forskare och studenter.

också betydelsefullt påDet IT-tjänsterna baserasär öppnaatt stan-
tillåterdarder byggs med tjänster, ochatt systemet ut ut-programsom
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lll
frånrustning olika leverantörer, och dessa kan integreras medatt var-

andra. Misstaget får inte välja totallösning frångöras leveran-att en en
innebär läsningar till intetör, fungerar ihop medett systemsom som

vad omvärlden använder eller kommer använda.att
Inom för intranet bör byggasett ett gemensamt postsystemramen

inom den högskolan. Till detta kan läggas interna anslags-t.ex.upp nya
tavlor, nyhetsgrupper och diskussionsgrupper.

kommunikationenFör med måsteomvärlden det finnas allmän till-
gång till Internet, i sig innehåller antal olika möjligheterettsom som e-

databaser, överföring och mottagning multimediapresentationerpost, av
m.m.

Konferenser på användning kanär särskiltnätet en annan som vara
intressant för studenter påläser distans.som

Videoföreläsningar ytterligare tjänst bör finnas.är Det inne-en som
bär föreläsningar från högskolan sänds Dessa kanöver nätet.att ut mot-

och har dator påuppkopplad fåFormen kantas nätet.av var en som en
betydelse för utvecklad distansutbildningstor ävenen men genom

tillämpningen innebär i särskilt utrustad föreläsningssalatt tasom en
sändningar från andra universitet och högskolor.emot

Föreläsningar utlagda på skall i första handär nätet ettsom ses som
komplement. Det studenterna möjlighet del föreläsningatt tager av en
vid valfri tidpunkt, något skäl inte kunna idelta före-om man av en
läsning eller vill höra den gång.ytterligare Användningen näteten av
möjliggör också utnyttjar föreläsare befinner sig vid andraatt man som
universitet bådeoch högskolor i Sverige och utlandet.

Förutom dessa tjänster skall lärare och ocksåstudenter ha tillgång
till infonnation lagras andra medier. Utveckling lärome-som av nya
del kommer i allt utsträckning ske med användningstörre denatt av nya
tekniken.

Målet all information skall lätt tillgänglig,är denatt oavsettvara var
finns, vilken teknik måste användas och vilket format den finnssom
Sammanfattningsvis målsättningen följande skall fungera i prakti-är att
ken, vilket kräver för hela högskolan planeringsinsats:en gemensam

centrala databaser fritt tillgängligaär
all lokalt framställt undervisningsmaterial finns tillgängligt via nätet
föreläsningar finns tillgängliga via nätet
möjligheter finns kontakta lärare via nätetatt
lokal administrativ information finns tillgänglig via nätet
all kursinformation tillgänglig viaär nätet
avtal med förlag tillgång till elektroniska utgåvor kurslittera-om av
tur.
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4.9.7 Biblioteket- i högskolansett nav

informationssystem

påDen satsning informationsteknik helt nödvändig för in-är attny som
innehålletriktningen och i undervisningen kommerblir den avsedda, att

få betydelse för bibliotekets framgårutseende och arbetssätt. Somstor
kommitténs första betänkande skall biblioteket fungera äm-av som en

kunskapskälla sammanhållandenesövergripande och socialtettsom
Schoolmodellen förutsätter också rikt utbud studiesalar,centrum. ett av

forskarrum, i biblioteket.grupprum
framhållaKommittén vill särskilt också skallbiblioteketatt svara

för följande uppgifter:
för högskolans informationsförsörjning till till-inom att0 ramen se

gången god till bibliotekets tjänster och inforrnationskällorär
kommersiella databastjänster allmänt tillgängliga och under-göra0 ge

visning i informationssökning värdering och hantering käl-samt av
ämnesområdenlor inom högskolans
forskargruppererbjuda forskare och dokumentalisttjänster0

högskolans kunskapsspridning, imedverka i aktivt delta IT-utveck-0
lingen, elektronisk publicering lagring.ocht.ex.

ocksåbör biblioteket skall obligatorisk in-Det delta iövervägas om en
lärare och studenter i användningen datormediet ochtroduktion för av

finns tillgängligade olika bastjänster nätet.som
skallden informationsteknikens möjligheter verkligenFör att nya

högskolan det biblioteketkunna tillvara i synnerligen viktigtär atttas
får kompetens kommitténden roll och skisserat.som

uppnå möjliga integration och harmoni mellan infor-För störstaatt
mationsinnehållet och informationsförsöijningens teknik bör prövaman

inom bibliotekets organisation placera skallden enhetatt ansvarasom
för den tekniska infrastrukturen. Därigenom det möjligt att eta-vore
blera och daglig kontakt mellan dessa områden starktnära ärsomen

ocksåberoende varandra. bör innebära närmande mellanDet ett an-av
och teknikerperspcktivet.vändar-

4.9.8 Högskolan, arbetslivet och IT

utbyggnaden IT-struktur börRedan vid planeringen högskolansav av
för i framtiden ihop högsko-skapa förutsättningar kunna kopplaattman

såPålans nätverk med statliga, kommunala och företagsnätverk. sätt
kan både överföring kunskap teknik och utbildning underlät-av om ny

i framtiden.tas
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Då det gäller kunskap informationsteknik och dess tillämp-om ny
ningar har högskolan särskilt viktig uppgift fylla i relation till deatten
små och medelstora företagen. Genom informationstekniken får deras
personal förutsättningar distansutbildning delta iäven attnya genom
kurser i sin takt, vid den tidpunkt och den plats själv öns-egen man
kar.

4.9.9 Högskolan, medborgarna och IT

farhågorBerättigade har framställts det gäller informationstekni-när
kens tillgänglighet för och genomslag hos olika i samhället.grupper
Högskolan har särskilt för vissa inte hamnarett att utan-ansvar grupper
för IT-gemenskapen. Det därför viktigt högskolan redan tidigtär att
samverkar med andra skolformer och medverkar till blivande lä-att ge

bra grund stå på. Det viktigt IT-verktygenäratt attrare en ses som na-
turliga ämnesområden.arbetsredskap inom alla måsteTekniken ha sam-

genomslag inom humaniora, samhällsvetenskap vård- ochsamtma
omsorgsutbildningama inom de tekniska och naturvetenskapligasom
utbildningarna.

områdenSocialt och koncentrationstark invandrareutsatta en av
områdensammanfaller ofta. människorna i dessa svårtFör det oftaär

få tillgång till den inforrnationstekniken. har skolanHär vik-att nya en
tig roll fylla då det gäller introducera För de inteII.att att grupper som
tagit del skolans IT-utbildning eller andra anledningar inte behär-av av
skar IT-verkty kan högskolan insats.göragen en

såGenom förbereda högskolans nätverk kan utsträckas till oli-att att
bostadsområdenka anknytning till kommunens nätverk kan ITgenom -

utbildning bedrivas områden.i dessa Det sker med fördel i anslut-ute
ning till bibliotek, medborgarkontor eller andra mötesplatser.

Den högskolan kan i sammanhangdetta stöd för studie-ettnya vara
förbund och föreningsliv bör för genomföra olikata ett attsom ansvar
utbildningar IT-området.inom Utbildningen kan sträcka frånsig för-en

introduktion i hur använder IT-redskapen till avanceradsta man mer
tillämpning infonnationstekniken. kanDetta led i strävanett attav vara
på sikt nå till och förbereda för högre utbildning.ut nya grupper

4.9.lO Administrativa system

Vid uppbyggnaden infrastrukturen för IT inom den högskolanav nya
skall de administrativa informationssystemen väl integrerad delvara en
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redovisning,informationsförsörjningen. gäller för budget,i Det system
bl.a. finnas skälärendehantering Det kaninköp, fakturahantering, m.m.

utgå från huvudsakligen utbytsfrån affärsdokumentredan början attatt
med fördel integreras med redovis-papperslöst. hanteringen kanDen

administrationen.därmed effektivitetsvinster förningssystem och ge
blir mycketområde för den informationsteknikenEtt avnya som

frångälla alltinformationen till studenterna. Det börbetydelse ärstor
till utskrifteransökningar utbildningsplatserhanteringen ut-avav om

informationexamensbevis. Därtill skall finnas övrigbildnings- eller
bostadsfrågor,ochtill studenterna bl.a. kurserriktad stu-om program,

frågor,diesociala m.m.

Samarbete i nätverk4.10

för Malmö-kompetensutveckling beskrivsCentrum för ett centrumsom
det finnskontakterna. Det angelägethögskolan i de är attexterna en

sammanhållande funktionfrån högskolansluss in i och utgörut som en
viktigt betonamed omvärlden. Det docki högskolans relationer är att

sådanaockså måste kontak-områden utbildning etableraövriga föratt
övriganäringsliv, kommuner,fungerande kontaktnät medEtt välter. or-

etableras, vilket gällerarbetsmarknadens skallganisationer partersamt
verksamhet.hela högskolans

mångfacetterat samarbete skall byggasAmbitionen är att ett upp
forsknings-etableras. exempel kaninom de nätverk Som nämnassom

distributionsfor-mellan kommuner för diskuteraprojekt, samarbete att
underlag för uppdrags-lokala studiecentra för grundutbildningen,mer,

innehåll grundutbildninglämpliga former, iutbildning i för företagen
behovför de mindre och medelstora företagensoch vidareutbildning

m.m.
utvecklauppgift för MalmöhögskolanDet blir angelägen att egnaen

sådant högskolanssamtidigtsamverkansformer, dock sättett att som
tillfår samarbetet, de möjligheterprofil genomslag i tas vara somegen

kontaktverksamhetoch omfattandeLunds universitets uppbyggda er-
bjuder.

den regionSkåne, kommande storlänet, bör betraktaseller det som
med vad gäller högskole-Malmöhögskolan skall betjäna och samverka

både Lunds uni-därför nödvändigtutbildning och forskning. Det är att
ochHelsingborg, högskolan i Kristianstadmed verksamheten iversitet

ingår det för samarbetelantbruksutbildningen vid Alnarp i nätverk som
skall etableras.
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Samverkan med företag och organisationer skall bl.a. ha ut-som
gångspunkt bedöma hur den högskoleutbildning planeras vidatt som

påverkaMalmöhögskolan kan förväntas arbetsliv och arbetsmarknad i
Skåne. Konsekvenser för den samlade högskoleutbildningen i regionen

ocksådärvidskall beaktas.

frågor4.11 Organisatoriska

Det blir viktig uppgift i det fortsatta utredningsarbetet djupareatten
påanalysera dels vilket befintliga utbildningar i Malmö i dag be-sätt

verksamhet vid Lunds universitet i Lund, dels hur denrörs av annan ny-
etablerade verksamheten i Malmö skulle kunna befrämja verksamheten
vid universitetet.

påtalatFlera remissinstanser har den föreslagna schoolmodellenatt
inte tillräckligt beskriven genomgå-och analyserad. har varitDetär en

ambition i kommittéarbetetende i första hand fram utbild-att ettta
ningsutbud former för huroch det skall genomföras. för-Först när ett
slag till utbildningsutbud föreligger finns förutsättningar diskuteraatt

lämplig utformning schoolmodellen. bärande förDen principenen av
schoolmodellen varje school sammanhållen pla-enhet medutgöratt en
nerings- och budgetansvar skall dock gälla genomgående. ..

frågaorganisatoriska väckt intresseDen i kommittéarbetetstortsom
gäller dock den organisatoriska hemvisten för de utbildningar vid

universitet idag förlagdaLunds till Malmö. det första betän-Iärsom
frågan måstekandet framhöll kommittén bakgrundavgörasatt mot av

lösninganalys vilken bäst respektive verksamhet.en av som gagnar
nåttFörslagen har inte den konkretionsgrad beträffande utbild-ännu

innehåll fråganningens och forskning nödvändigt förär attsom om
organisatorisk hemvist skall kunna fortsatta arbetet underDetavgöras.
hösten frågan.bör omfatta fördjupad analysen av

Kommittén har i sitt första betänkande gjort bedömningenden att
fråndet bör redan införliva högskoleingenjörsut-övervägas att starten

påbildningen i Malmö den högskolan.med Bedömningen byggernya
det faktum den teknik-ekonomi-orr1rå-utbyggda verksamheten inomatt
det vid Malmöhögskolan gångerkommer bli fem större änatt nuvaran-
de högskoleingenjörsutbildningar, uttryckt i platser.

teknik-ekonomi-ornrådetDet förslag arbetsgruppen försom presen-
blandning teknisk på nivåer,utbildning olika högskole-utgörterat en av

ingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning magisterutbildningsamt
med inslag ekonomiskt och administrativt inriktade kurser. denIav
miljö därmed etableras i Malmö kommer högskole-nuvarandesom



Kapitel78 4 SOU 1996: 120

ingenjörsutbildning vid Lunds universitet ingåi Malmö i bredareatt en
och omfattande verksamhet idag.änmer

För de konstnärliga utbildningarna det betydelse utbu-är stor attav
det i Malmö med anknytning till de konstnärliga områdena så välär
skisserat framgårdet tydligt i vilket koncept de kan komma ingåatt att

de inte organisatoriskt kvarstår inom Lunds universitet.om
Även lärarutbildningen kommer ha starka beröringspunkter medatt

den verksamhet har skisserats för Malmöhögskolan. Lärarutbild-som
ningens organisation innebär för närvarande cirka 75att procent av
grundskollärarprogrammet med inriktning årskurser-undervisning imot

4-9 och gymnasielärarprogrammet genomförs vid de ärrmesteoretiskana
institutionerna i Lund. Vid analys lärarutbildningens organisa-en av
toriska tillhörighet bör detta faktum del i diskussionsun-utgöra en
derlaget.

4.12 Tidplan för etablering

Som kommittén tidigare föreslagit rimlig utökning antalet hög-är en av
skoleplatser i Malmö 9 000 platser, vilket betyder antalet studenteratt
kommer betydligt fler. Detta omfattande verksamhet, be-äratt vara en
tydligt den verksamhet bedrevs vid och de fyrastörre än som var en av

budgetårethögskolorna i landet 1994/95. angelägetstörsta Det är att
bygga högskolan i takt hög kvalitet vad gäl-garanterar t.ex.upp en som

tillgång påler lärare, organisation verksamheten Uppbygg-av m.m.
måste ocksånadstakten efter tillkomsten lokaler. Enligtanpassas av

Malmö stadsbyggnadskontors fortfarande mycket översiktliga planer
kan den första högskolebyggnaden åri bruk hösten 2000. Dettasnya
innebär undervisningen åren måstedessförinnan genomföras i till-att
fälliga lokaler.

En lämplig expansionstakt kan tillskott 3 000 platserettvara av var-
dera under budgetperiodema 1997-1999, respektive2000-2002 2003-
2005.

För den budgetperioden borde tillkomsten de 3 000närmaste av nya
platserna fördela sig enligt följande:
hösttenninen 1997 +200
höstterrninen1998 +1 000
budgetåret 1999 +1 800.

Budgetpropositionen för 1997 omfattar endast budgetperioden 1997-
1999. Den fortsatta utbyggnaden högskolans verksamhet kommerav
därför föremålbli för successiva prövningar i det reguljära budgetar-att
betet
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5 studenterRekrytering och lärareav

5.1 Möjliga förändringar i

rekryteringsunderlaget

Svårigheten tillförlitliga antingen det gäller stude-göraatt prognoser,
efterfråganrandes och arbetslivets utbildning eller samhällets fak-

tiska väl känd.utbildningsbehov, Inte desto mindre finns rad erfa-är en
från årensrenheter de 25 högskoleetableringar kansenaste som vara av

viss vägledning för mycket bedömning Malmöhög-göraatt en grov av
skolans rekryteringspotential.

Många faktorer spelar in det gäller de studerandes val högrenär av
utbildning i vilken utsträckningoch de väljer högskolestudier. Erfaren-

påheter dock vissa effektertyder Malmöhögskolans etableringatt av
bör kunna förutsägas.

antagningsomgångama till högskolanDe visar det finnssenaste att
intresseradei form ungdomar och yrkesverksammastoren resurs av

får önskemålinte sina högskoleutbildning tillgodosedda. En-som om
gångendast hälften de för första sökte högskoleutbildning höst-av som

blev har1995 Detsamma gällt tidigare och inför höst-ävenantagna.en
1996 föregåendeterminen antalet sökande drygt tio flerär änprocent

hösttermin. Vad händer demmed inte blir inteärantagnasom som
känt. faktum tillsammans med vissaDetta erfarenhetsmässiga för-
ändringar redovisas i det följande kan antydan förväntadsom ge en om
rekryteringssituation för Malmöhögskolan.

Stora ungdomskullar lämnar gymnasieskolan under det första decen-
niet efter sekelskiftet. Vidare kommer behovet kompetenshöjningav av
yrkesverksamma öka. Utbyggnadstakten bör i det perspektivet.att ses

Utbudet högre påverkar efterfrågan,utbildning allt lokaltframförav
och regionalt. Det rimligt minst hälften sökerdemär att anta att av som
till de nytillkomna utbildningsplatsema vid högskolan i Malmö bor i
Malmö eller i andra kommuner inom Malmöhus län.

Gruppen vuxenstuderande kan förväntas frå-öka det blirattgenom
utbildning vid otraditionell högskola och inte vid traditio-ettgan om en

nellt universitet, präglat ungdomskultur. Lunds universitet harav en
färre studerande mellan år25 och 34 jämfört med övriga universitet och
fackhögskolor och klart åldersgrupplägre andel i denna bland hög-en
skolenybörjama de mindre och medelstora högskolorna i landet. Iän
detta avseende blir högskolan i Malmö viktigt komplement tillett re-
gionens utbildningsutbud.
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Högskolornas karaktär har betydelse också för rekryteringenstor av
från studieovana hem till högre utbildning. Enligt till-stuenter senast

gängliga SCB-statistik socioekonomiska förhållandenöver grundsom
för rekrytering till högskolestudier finns det klar markeradoch skill-en
nad mellan universitet och fackhögskolor å sidan och mindre ochena
medelstora högskolor vårdhögskolor å den andra, framgårvilketsamt

följande ocksåtabell. Som framgår tabellen skillnadenär ut-av mestav
talad i de yngre grupperna.

Socioekonomisk bakgrund bland högskolenyböijare under tiden 198 7/88-
1992/93 enligt SCBss analyser och klassificeringsmetoder

Socioekonomisk grupp
föräldrars utbildning och yrke

ÖvrigaTjänstemän hög lägre tjänstemän o.
eller mellannivå arbetare
1992/93 1987/88 1992/93 1987/88

% % % %
Ålder/Högskola
Yngre 22 årän
Universitet fackhögskola 66 66 34 34o.

därav Lunds universitet 65 65 35 35-
Mindre medelstora högskolor 52 47 48 53o.

därav högskolan i Kristianstad 48 39 52 62-
Vårdhögskolor 50 43 50 57
Yngre år35än
Universitet fackhögskola 61 59 39 41o.

därav Lunds universitet 60 59 40 41-
Mindre medelstora högskolor 49 44 51 56o.

därav högskolan i Kristianstad 45 37 55 63-
Vårdhögskolor 44 39 56 61

Skillnaden årenmellan 1987/88 och 1992/93 tyder inte på det haratt
skett någon utjämning rörande social rekrytering. förändringDen som
skett talar för det motsatta.

En enkätuppföljning 1995 dem avslutade grundskolan 1988av som
visar tendens. 50 ungdomarna, föräldrar inneharprocentsamma av vars

ledande befattning eller högre tjänstemän, någon gånghade efterären
1991 bedrivit heltidsstudier vid högskola eller universitet. Motsvarande
andel bland bam till fackutbildade arbetare tio procent.var

Det sannolikt rekryteringen till Malmöhögskolanär kommeratt att
ske efter liknande mindre och medelstor högskola, vil-mönster som en
ket kan förväntas påverka rekryteringssituationen för regionens hög-
skoleutbildningar.
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framförochtill riketförhållandeMalmö iföreftersläpningarVissa
SkolverketsiStockholm kan rapport,ochGöteborg noterasallt till

lägre1995. Enfrånskolhuvudmän,Jämjörelsetal förSkolan, an-mars
ochmatematikisärskild kursläst9 harårskursielevernadel eng-av

traditionel-läsergymnasieskolanielevernaandeloch lägreelska aven
eller linjer.studieförberedandela program

blandpåverkaförväntasockså siktkanMalmöhögskola iEn ny
in-ungdomarså flergymnasieskolaochgrund-isituationen attannat

fortsättaförbehövsförkunskapersig de attskaffatillspireras att som
flertilldärmed bidraMalmö kaniHögskolan atthögskolan.vidstudier

kring-ochMalmöiutbildningeftergymnasialtillsigsökerungdomar
regionen.högskolor iövrigabörvilket ävenliggande kommuner, gagna
1996februariiarbetslösa,antallän finnsMalmöhus varI stortett

ochgymnasieskola51hardessaAv procent33 000cirkadet personer.
Malmöhögskolan ärambition för atthögskoleutbildning. En17 procent
arbetslösa.minsthögskoleutbildning, intetillflerstimulera

gymnasieskolaDimensionering5.2 m.m.av

det föl-Skåne iirekryteringsituationenöverblick överFör gesatt ge en
utbild-högskoleförberedandeförhållandena ibeskrivningjande aven

ochkomvuxvuxenutbildningkommunalgymnasieskola, ar-ning -
betsmarknadsutbildning.

Gymnasieskolan5.2.1

iavgångsklassergymnasieskolomasieleverantalet1995Hösten var
iochtill 11600två uppgickårskursiAntalet elever000.Skåne cirka 12
iplatser800för 13planeras1996höstenInför15 800.tillårskurs 1

fördelasplatsernavisar hurtabellFöljandeårskursgymnasieskolans
gymnasieskolan.ipå olika program
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1

Planerat antal platser gymnasieskolansi åk Skåne1 i ht 1996
Program platser
BF Bam- och fritids 916
BP Bygg 322
EC El 532
EN Energi 96
ES Estetiska 631
FP Fordons 552
HP Handels- och adm 948
HR Hotell- och restaurang 544
HV Hantverks 196
IB Internat Baccalaureate 90
IP Industri 356
IVIK Introduktionskurs för invandrare 503
LP Livsmedels 130
MP Media 322
NP Naturbruks 302
NV Naturvetenskaps 2 504
OP Omvårdnads 846
SM Specialprogram 738
SP Samhällsvetenskaps 3 245
Totalt 13 773

5.2.2 Komvux och arbetsmarknadsutbildning
I Skåne antalet elever i komvux år18 800 1994, vilketvar omräknat till
heltidsstuderande cirka 12 700motsvarar elever. Antalet elever per
kommun återspeglar i invånarantalet, ochstort Malmösett kommun ha-
de 2 300 elever omräknat till heltidsstuderande under tid. Densamma
sammanlagda kostnaden för komvux i Skåne under 1994 uppgick till
341 miljoner kronor.

Utbildningen inom komvux kan fördelas på grundläggande vuxenut-
bildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Skå-I

deltar 23 eleverna i grundläggandene procent vuxenutbildningav me-
dan 72 deltar i gymnasialprocent vuxenutbildning och fyra gårprocent
påbyggnadsutbildning., vilket fördelningen i riket.motsvarar

Komvux roll har förändrats på år. Enligt SCB:s enkätunder-senare
sökningar år 1992 cirka 70 de nyinskrivnauppgav kom-procent av
vuxelevema syftet med studiernaatt förbereda för fortsattaattvar stu-
dier. I början 1980-talet cirka 40 detta skäl.av Deuppgav procent
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till-markantåren20har deyrkesinriktade kurserna noteratsenaste en
gyrrmasieinriktade.förmån för detillbakagång

arbetsmarknadsutbildningdelta i000beräknas 21Totalt personer
tidendenSkåne har föriLänsarbetsnämndema1995/96.läsåretunder
kro-550 miljoneromkringförarbetsmarknadsutbildninghandlat upp

arbetsmarknadsin-ocharbetsförmedlingarnaupphandlarDärutövernor.
bedrivsSammanlagtkronor.miljoner140omkringförkurserstituten

Skåneikronormiljoner690förarbetsmarknadsutbildningalltsådet
år.detta

utbildningEfterfrågan högre5.3

efterfråganutbudHögskolans5.3.1 samt

deräkningkommitténs sö-förgjortSCBbearbetningEnligt avsomen
knapptframgickhöstterminen 1995högskoleutbildning atttillkande

högskoleutbildningfrån Skåne söktesökandeantalethälften ensomav
riket. Deförförhållande gällerSammagången, blevförstaför antagna.

tredjedelungefärutgjordegymnasieskolanfråndirektkom avensom
och des-högskolestudierbedrivitinte tidigaresökandesamtliga avsom

6 600detfrån SkånesökandedeAv60närmare procent. varantogssa
obehöriga.marginell delendastinte blev antagna, varenvaravsom

gymnasieskolan.fråndirektsökte5001
kommitténsfå enligthögskolan bördenomfattningDen nyasom

dessadelplatser. Hurtillkommande9 000innebär storförslag somav
räknatHögtförutsäga.går intenybörjarplatserbetraktasskall attsom

tillsam-vilketnybörjarplatser,tillkommande4 500sigdetkan röra om
vårdutbild-ochKristianstadihögskolanuniversitet,Lundsmedmans

Skå-ihögskolornavidnybörjareförplatsertotalt 15 300ningarna ger
fördenförväntaskannybörjarplatsematillRekryteringen motsvarane.

Skåne. krä-från Detkommer70Kristianstad, dvs.ihögskolan procent
högskole-tillnybörjaresigsökerstudenter150ytterligare 3 somattver

Skånefrånstudenter6 000 antogsdeutbildning närmareutöver som
1994/95.Skåneihögskoleutbildningarvid

rekryteringssituationutifrån nuvarandemöjlighetingenfinnsDet att
på vissarekryteringsunderlag änframtidaförväntat annatberäkna om-

till hög-sökerområdet, allaeftersomtekniskadetinområden, somt.ex.
kanantal platserbegränsatDå högskolan harinteskolan ett en-antas.
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dast sökandetrycket föreställning hur många platserge en om som
skulle kunna besättas.

Gymnasieskolorna Skånei dimensioneradeär för 13 800 elever i
årskurs 1 hösten 1996. Med ambitionen hälften årskullatt skallav en
vidare till högskolestudier kan förvänta sig 6 900 nybörjareman att var-

år rekryteras från Skåne. Om i fortsättningenäven cirka 80 procent
dem väljer studera i Skåne innebäratt detav ökning med 2 100en ny-

börjare till Skånes utbildningar i förhållande till dagens situation med
något lägre dimensionering gymnasieskolanen och övergångs-av en

frekvens till högskolan på cirka 37 procent.
Det inte möjligtär beräkna antaletatt studenter kan bli ef-nya som

fekten övriga förändringar beskrivits avsnittav 5.1. Det finnssom
dock på goda grunder anledning förmoda intresset för högskolestu-att
dier kommer Öka också bland fleraatt kategorier Därmed ökarvuxna.
tillströnmingen till högskolan denutöver den utbyggda gyrnnasie-som
skolan genererar.

Sammantaget kommer således sannolikt rekryteringsunderlaget att
öka och den föreslagna utökningen högskoleutbildningen i Malmöav är
enligt kommitténs bedömning rimlig i förhållande till studerandeunder-
laget. Kanske dimensioneringsproblemetär i stället det Frå-motsatta.

denär planerade ökningen platsergan inomom högskolan allmänt iav
landet och vid Malmöhögskolan kommer tillräcklig föratt attvara
tillgodose det framtida intresset för högre studier och behovet av ny
kompetens i näringsliv och samhälle.

5.3.2 Sökprofil inför hösttenninen 1996

Antalet sökande i den samordnade antagningen inför höstterminen 1996
ökade med tolv i förhållande Äventill hösttenninenprocent 1995. anta-
let sökande till lokal antagning har ökat i utsträckning. En in-samma

förändringtressant är antalet anmälningaratt till vissa naturvetenskap-
liga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd,
NT-SVUX, harnästan tredubblats jämfört med höstterminen 1995.

De utbildningar har sökandetryckstörst står finna inomsom föl-att
jande områden: information/media/kommunikation, samhällsvetarut-
bildning, personal- och arbetsliv, marknadsföring, psykologutbildning,
socionomutbildning, service datavetenskap, dataekonomi.management,
Inom vårdutbildningarna socialär det eftersöktaomsorg mest
programmet.
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lärareRekrytering5.4 av

for-flernyrekryteringbehovmedförMalmöhögskolan i avDen avnya
9 000MalmöiutbildningarnadeEftersomlärare.skarutbildade nya -

delbudgetperiodkommande ärunder0003 enplatser avenvarav -
in-lärarebehovethögskolansatsningnationell äromfattande avmer
tillhänsynMedMalmöhögskolan.förjustspecifikfråga ärte somen

högskolorochuniversitetnärbelägnavidverksamhetenomfattandeden
rekryteringsmöjlighetemabådeemellertidkanKöpenhamnochLundi

MalmöläramaförforskningsmöjligheternaochMalmöhögskolanför
den fortsat-uppgift iviktigblirgoda. Detbedömasallmänt enrent som

områden. Dettaför olikapå läraretillgångenbeaktaplaneringen attta
sittplanerarhögskolorandratill hur ut-med hänsyn ävenmåste göras

rekryteraMöjlighetenforskningsverksamhet.sin attbildningsutbud och
bedömningensamladei denockså infrån utlandet bör vägaslärare av

skall tillgodoses.lärartillgångenhur
ochbehovdetalj uppskattaimöjligheteringafinnsdagsläget attI

utbildnings-områden eftersompå olikaläraredisputeradetillgång på
vid delärartillgångenBedömningdetalj.ibestämtinteutbudet är av
måsteMalmöhögskolantillrekryteringföraktuellablirtidpunkter som

forskar-antalförväntatuppgifterpå allmännavidare baserastills om
utbildade.

högskolor förochuniversitetårsrapport förHögskoleverketsEnligt
deundermed 69ökatdoktorsexaminaantalet procent1994/95 har sena-
41avlades1994/95underdoktorsexaminasamtligaåren.tio Av pro-ste

matematisk-natur-tekniska ochvid deexamina,620drygtdvs.cent,
fakultetema.vetenskapliga

andelhurhögskolor gjortuniversitet ochbedömningar storDe avav
ökandeklarat tyderdoktorandernaaktivade attforskarstudiema en

åren.dekan förväntasforskarutbildningen närmasteinomexamination
kommaefterfrågan och kansammanhangmånga attTillgången istyr
högskolanvidforskarutbildade lärarebehovgällervaddet ävengöra av

på ungdomarstimulerandeinverkautbyggnad kanHögskolansMalmö.i
for-sinaeffektiviseraforskarutbildning, delssig tillsökadelsatt

insti-ochpå faktultetsorganocksåvilarskarstudier. Det stort ansvaren
dok-förstudiesituationeffektivåstadkommatutionsledningar att en

sammanhanget.ibetydelseStudiefinansieringentorander. är storav
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Ett samarbete med i första hand Lunds universitet måste etableras
för rekryteringen lärare. Diskussioner med Lunds universitet bör ini-av
tieras redan under hösten rörande lärarförsörjningen. Högskolan i Mal-

kan, åtminstonemö i inlednings- och uppbyggnadsskedet, köpa
lärartjänster från bl.a. Lunds universitet.
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forskarutbildningochForskning6

forskarut-forskningsöverbyggnad ochförslagframKommittén för om
avgränsadevälFörslagenschoolenhetema. rörolikadeinombildning

utvecklaförangelägnasärskiltkan attforskningsinriktningar ansessom
ochTeknikvidschools,vissaVidgrundutbildningar. t.ex.vissa
där-kommunikation börochKonstsamhälleochHälsaekonomi, samt

special-inomforskarutbildningochforskningsverksamhetfinnasför
utredningsarbetet.i det fortsattaspecificerasbörområden som

nämndadet sättet,etablerasforskning intedärschools,andraVid
kan-lärosäten,med andrasamverkanske iforskningsanknytningenbör

forsk-följafå möjlighetbördär lärarnauniversitet, attLundsfrämstske
tidpunktervissaunderområde ochvisst äveninomningsverksamhet ett

understryka ävenviktigtforskning. Det attåt ärsig attägna egen
tid förlärarnasDels skallkostnad. attmedförsådana enarrangemang

delstjänster,respektivederasförinomräknasforskningdelta i ramen
läraredeförersättningvissha emotuniversitetLunds att tarskall t.ex.

högskola.från annan
fin-skallbetänkandetföreslås iforskningMalmömodellen för som
vis-och imångvetenskapligaför denfunktionsamordnandesom ennas

iMalmöbedrivas iskallforskningtvärvetenskapligafall även somsa
kritise-harMånga remissinstanserprojekt.eller längrekortareform av

Malmömodellensbeskrivning hurofullständigabetänkandets or-avrat
ha.skallforskningeninriktningvilkensig ochgestaltaskallganisation
delarflerapåminnasammanhangi dettavill attKommittén även om

pla-inte harskälnaturligaverksamheter ännuhögskolansden avnyaav
Beslutinriktning.forskningensdettagällerBlanddetalj.i annatnerats
fårdemåste fattasforskningMalmöhögskolans an-somorganavom

meddiskussionerföregåsmåstebeslutenochverksamheten,för avsvar
Er-andra intressenter.ochorganisationernäringsliv,förföreträdare
börinriktningforskningensdiskussionerochutredningarforderliga om

under hösten.påbörjaskunna
forsknings-ledasskallMalmömodellenenligtForskning enav
under hög-kriteriervissa givnaförinomnämnd, ansvararramensom

Nämndenbudgetansvar.medverksamhetenförstyrelseskolans eget
tillsättaskall genomföras,projektvilkabeslutabör kunna pro-somom
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jektgrupper och för medel anskaffasatt externa för lämpligasvara pro-
jekt. forskningsnämndenI bör ingå forskare, såväl anställda vid hög-
skolan vid andra universitet och högskolor,som företrädare församt
näringsliv och förvaltning.

Följande övergripande kriterier bör gälla för de projekt forsk-som
ningsnämnden initierar:

regional relevans0
anknytning till den grundläggande utbildningen0 vid Malmöhögsko-
lan
stimulans till samverkan med näringsliv,0 offentlig förvaltning och
övriga organisationer
För övrig forskningsverksamhet, inte ingår i Malmömodellensom

respektive school.ansvarar
Såväl Malmömodellens forskning den forskning bedrivssom som

vid vissa schools måste medel viagaranteras statsanslag för kunnaatt
ha viss basresurs i form stationära forskareen för längre eller kortareav
tider. Största delen verksamheten skall dock genomförasav med hjälp

gästande forskare.av
Kommittén föreslår Malmöhögskolan tillförsatt fasta forskningsre-

för dels den forskning bör etablerassurser vid några schools, delssom
de basresurser krävs för forskning enligtatt Malmömodellensom skall
kunna genomföras vid högskolan.

De schools tilldelas forskningsmedel börsom för for-egna ansvara
skarutbildningen. Det skall givetvis möjligt för doktorander, likavara
väl för studenter genomför magisteruppsatsersom ellersom examensar-
beten, delta i lämpligtatt projekt genomförs inom för Mal-som ramen
mömodellen.
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lokalerMark och7

och stadenHögskolan7.1

riktlinjerdelokalfrågorna fortsatt enligtharmark- ochArbetet med
föreslås lokaliseras tillbetänkande. Högskolantidigareidrogs uppsom

MAS-om-respektiveområden, Universitetsholmentvå centralt belägna
sjukhus.allmännarådet Malmö

utspriddaidagredan finns i Malmöhögskoleutbildningar ärDe som
varierandenuvarande lokalernaplatser i staden. Deflera olika ärtill av

eftermålet utbildningarlångsiktiga dessaålder kvalitet. Detoch är att
områdenahögskoleområdena, ochtvåtill deomlokaliserasskallhand

till detta.med hänsyndärfördimensioneras
forsknings-ochhögskoleområden kan utbildnings-samladeMed

medtillgång attraktiv miljöfå tillolika slagverksamheter ge-enav
både ochfrämjarmötesplaserinfrastruktur och spontansommensam

regional-CitytunnelnsMed lokaliseringsamverkan.organiserad nära
tillallmänhet ochregionen iresmöjlighetema goda tilltågstationer blir

synnerhet. Ettoch Roskilde iLund, Köpenhamnisamarbetspartners
integrationockså långtgåendemöjligheter tillcentralt läge i Malmö ger

bådavärde förnågotstaden,högskolan ochmellan är stortsom av
parter.

harcentrala lägenobebyggd mark istäder saknarde flestaEftersom
utanförvanligen förlagtsdecennierunderhögskolor cent-senarenya

högskoleområden därblivit ensartaderumområdena. Resultatet har en-
liv harstädernas övrigavistas. Kontakten medoch lärarebart studenter

bristfällig.blivit
plane-mark i staden. Deerbjuda högskolankanMalmö centrum av

medeltidadendirekt anslutning tillhögskoleområdena ligger irade
ochcitystråk med butikerMalmösknytsochstadskärnan samman av

Högskoleområdenakulturinstitutioner.ochnöjenservice, tangerar
friluftslivtillparkstråk med goda möjlighetercentralaockså Malmös

och motion
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Högskoleutbildningarna lokaliseras till två sammanhållna högskoleom-
råden direkt anslutningi till stadens allmänna kommunikationer och
med bästa läge invid den kommande Citytunneln. Citytunneln utgör en
länk det kollektivtrafiksystemi har viktigastesina regionalasom
målpunkter iKöpenhamn, Roskilde, Malmö och Lund.
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universitetsstäder,äldrepåminneri MalmölägenaföreslagnaDe om
arbetar,Studenternailigga spriddabrukarinstitutionernadär centrum.

ochstadsborblandas med övrigakvarter. Deisigbor och sammaroar
Latinhärpå QuartierExempeldel i stadslivet.självklar äringår ensom

och Köpenhamn.i Lund, Uppsalauniversitetenochi Paris
får rikastudiemiljö där studenternamöjlighet skapaHär finns att en

får och stimulansstaden. impulserövriga Demed denkontakter genom
levnadsomständigheter. Ettåldrar ochi allamed människormöten av

invånare,samverka medjustMalmö nä-målen högskolan iför är att
i Malmöoch regionen. Lägeti stadenorganisationerringsliv och ger

föreläsningar,utåtriktat medarbetagoda möjligheter öppna ut-att
detinlemmad iakademiHögskolan blirseminarier.ochställningar en

samhället.övriga
normaltockså stadsdelar därHögskoleområdena skall ettvara

och andrakonstnärligabutiker, caféer,skall finnaspågår. Härstadsliv
får intensivtStadsdelamaoch bostäder.arbetsplatserinstitutioner, ett

på kvällen ochliv även natten.

Universitetsholmen7.2

tillStaden ochmed Gamlaligger gränsarUniversitetsholmen granne
OmrådetMalmöhus.med slottetKungsparkema gränsarochSlotts-

högskole-ochKockumsområdet med bl.a. Kockumsockså till varv
LTH-högskola i MalmöLunds tekniskavidingenjörsutbildningen

tåg,förhållande tillgångavstånd iinom bekvämtliggerMalmö. Det
direktsmåningomså kunnabåtar och kommerbussar och att an-ges en

mark-Citytunneln.blivande Kommunenden ärknytning till storen
område förhandprofileras i förstaUniversitetsholmen ettägare. som

området.och konstnärligatekniskainom detutbildningar
sidorutbildning tillteknisklokaliserablir möjligt ömseDet att om

vidareKlaffbron ochochfrån hamnkontoretaxel ut motmotnorruten
ochUniversitetsholmenKockumsområdet.påLTH-Malmö

förKockumsområdet prioriterasKockumsområdet helhet varvidblir en
högskole-yrkesinriktadverksamheter ochhögteknologiskaindustri,

utbildning.
motsvarandeutbildningar kankonstnärliga sättHumanistiska och

Ribers-från hamnkontoret ochaxelutmed västerutorienteras moten
ocksåmarkprofilen förstärkskonstnärligaborg. Den att reserve-genom

Även konserthusochsjöfartsmuseumför konstmuseum. nyttettettras
representativa lägen.plats ikan beredas
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Mark för utbildning, forskning, "Ideon-projekt" samverkan näringsliv/högskola,
akademisk infrastruktur, verksamheter, handel och kultur. sammanlagdaDen mark-

med denna beteckning 190 000 kvm. Med hushöjder på våningar,ytan 3-6är ca
vilket i skalan på stadensinnerstadsbebyggelse,behöver %stort motsvarar 35 lca

i anspråk för utbildning.ytan tas iav

oförändrad markanvändning skiss till MARKDISPOSITION för
UNIVERSITETSHOLMEN i Mdmöm.m

Parker, och platsbildningartorg MALMÖSTADSBYGGMADSKONTOREH1996-06-27
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Det gamla hamnkontoret symboliserar övergången från det gamla
till det och kommer fungera bl.a.som informations- och entré-attnya
byggnad till det högskoleområdet. Västra station och den s.k. Ben-nya
möllan bevaras och används för utbildning eller närliggande verksam-
het. N ordMills kvarn möjlighet till fortsatt drift. Verksamheten vidges
World Maritime University WMU drivs vidare i nuvarande lokaler
medan den gymnasieskola finns i byggnad flyttas och lo-som samma

påkalerna sikt högskolan.övertas av
Härutöver bör i det fortsatta utredningsarbetet undersöka möj-man

ligheten utnyttja befintlig bebyggelsetemporärt i området föratt un-
dervisning tills dess lokaler kan i bruk.att tasm.m. nya

7.3 Universitetssjukhuset MAS

Universitetssjukhuset MAS omfattar i första hand de två sjukhusområ-
dena mellan Carl Gustafs i och Stadiongatan områdetväg i söder. Inorr
ingår bland forskningsbyn IDEON-Malmö tandvårdshögsko-ochannat
lan. Det sjukhusområdet har sitt läge tyd-centrumnäranorra genom en
lig integration med staden i övrigt.

Högskoleområdet kan utvidgas punktvisa komplette-norrut genom
ringar befintlig bebyggelse. Exempel på kompletteringsmöjligheterav

bollplanen i kvarteret Dekanen,är den del kvarteret Priom idagav som
utnyttjas för tennis Triangelns sydsida. Syftet sådanmedsamt ut-en
vidgning dels stärka det visuellaär sambandet mellan den in-att tätare
nerstaden och högskoleområdet, dels bereda plats för komplette-att en
ring existerande verksamheter. Forskarbyn Ideon-Malmö kan vid be-av
hov utvidgas söderut Stadiongatan.mot

Nuvarande sjukhusområde bör också kunna förtätas ytterligare. Stor
hänsyn dåbör till existerande miljökvaliteter såsom befintlig bebyg-tas
gelse, trädstörre etc.

Det högskoleområdet kommer få medicinsk profil. Tand-attnya en
vårdshögskolan och den medicinska utbildning idag bedrivs inomsom
sjukhusområdet förutsätts ligga kvar och kompletteras med de utbild-
ningar idag ingår Vårdhögskolan.isom

7.4 Markbehov

Det lokalbehovet för högskoleutbildningama i Malmösammantagna har
m2 m2uppskattats till 20 000 vid MAS-området och 140 000 Uni
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UniversitetssjukhusetBeby vid fill utbyggnad MASav -

och snedskraferade.byggnader fyllda befintligavisasnya
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m2versitetsholmen, 20 000 för bibliotek. Beräkningarnaär ytavarav
utgår från samtliga befintliga utbildningar i Malmö skall lokaliserasatt
till Universitetsholmen, med undantag läkar- och tandläkarutbild-av
ningarna Vårdhögskolans utbildningar, lokaliseras till MAS-samt som
området.

För de föreslagna högskoleområdena har del planeringsförutsätt-en
ningar rörande nuvarande bebyggelse, utbyggnadskapacitet, markägan-
de och liknande redovisats i tidigare betänkande. Beträffande MAS-om-
rådet har inga omständigheter betydelse för högskoleplaneringennya av
tillkommit. De utbildnings- och forskningsverksamheter som avses

påplaceras MAS-området kommer med god marginal kunna in-att
där.rymmas

Beträffande Universitetsholmen har förutsättningarna måni viss för-
ändrats. fortsattaDet arbetet med konkretisera utbildningsornrådenasatt
innehåll har lett till lokalbehov för forskning tillkommit. Den akade-att
miska infrastruktur i form kårhus och Studentservice kanav annan som
bli påaktuell Universitetsholmen kan också bli omfattningstörre änav
vad tidigare tänkts. Dessutom finns det starkt intresseettsom attav
åstadkomma lokaler för avknoppningsföretag och liknande verksamhe-

i högskoleområdet. Mot denna bakgrund föreslås del detter att en av
framtida expansionsområdet, visades i tidigare betänkande, redansom
från början in i planeringen.tas

7.5 Marktillgänglighet

För kommunen skall kunna högskolan tillgänglighet tillatt garantera
måstemarken inlösen bådeske byggnader på tomträtter, ännuav

bebyggda privatägd marktomträtter med eller byggnader, såsamt utan
kommunen skaffar sig rådighetfull den mark behövs föratt över som

högskolan.
Statens krav dels kommunenär tillgänglighet tillatt garanterar utpe-

kad mark, dels fårhögskolan tillgång till marken till symbolisktatt ett
pris symbolisk tomträttsavgäld.

Förutom de nämnda garantiema tillgänglighet det nödvändigtärom
kommunen precisering vidgör vilka tidpunkteratt närmare underen av

utbyggnaden olika delar området kan beräknas bli tillgängligt.som av
måsteDärvid också beaktas byggnadsarbeten för utbyggnads-att senare

fårinte högskolans verksamhet i lokalerstöra redanetapper tagits isom
bruk.

Ägandeförhållandena på Universitetsholmenområdet blandade.är
Av själva Universitetsholmen kommunen omkring 50äger procent, me-
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ochupplåten till privata nyttjare 20meddan 30 tomträttärprocent pro-
Universi-Delen självamed privata nyttjare.i privatär ägocent norr om
inlett för-Malmö kommun harsin helhet i privattetsholmen i ägo.är

markfrågoma.antal markägarehandlingar med ett om
vil-i beroendeoch lokalplaneringen sinEtappindelningen är tur av

grundläggande utbild-blir aktuell för denken utbyggnadstakt som
utbildningsplaneringensamverkan mellanningen och forskningen. En

lokalfrågor synkroniseraförsökoch arbetet med mark- och samt att
påbörjats.etableringen hari arbetet meddessa moment

7.6 Planering

utredningsarbetet kom-det fortsattaUniversitetsholmen kommerFör att
Översiktsplanen kommeröversiktsplan.bineras med arbetet atten

trafikfrågor imarkanvändning,behandla stadsgestaltning, storam.m.
för utbildningstadsdel med attraktiv miljöMålet skapadrag. är att en

andraoch med vissa inslag stads-forskning med kringaktiviteteroch av
delområdenockså för deantalöversiktsplanen kommerfunktioner. I ett

arbete,har inlett dettautbildningarna preciseras. Kommunenolika att
frågordessa kommerexpertis med erfarenhetoch attextern en-av

Mal-bedrivas i samverkan medPlaneringen kommer näraattgageras.
mökommittén.

betydandehögskola centralt i Malmö innebärInrättandet enav en
uppgift dignitet. Byggandetoch därförstadsomvandling är storen av

ställeroch integrationen i stadenkännetecknas hög kvalitet,skall av
markanvändningen iutformning.på omsorgsfull arkitektonisk Närkrav

så långtkommitplaneringen utbildningarnadrag klarlagts ochstora av
därför arkitekttävlingkan redovisas kommerlokalprogram attatt en

delområdena. Huvuduppgiften i tävlingende nämndautlysas för ovan
delområdena och bebyggelsen i dessa.blir gestaltaatt

studentbostäder7.7

platser medförhögskoleutbildningen i Malmö med 9 000ökningEn av
inriktningför studenter. Malmöhögskolansökat bostadsbehovett

på studerandegrupper medför sannoliktkompetensutveckling och nya
i regionen kommerinte redan har bostadandelen studenter attatt som

något preciserat utbild-på högskoleorter.lägre andra Innanänvara
svårt behovetdock bedömaningsprogram föreligger det närmareär att

studentbostäder i Malmö.av nya
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beståndMalmö har idag smårelativt lägenheter. kommu-Iett stort av
finns lägenheter17 000 och kök eller mindre 13ett procentnen rum av

bostadsbeståndet tvårumslägenheterdet totala och 42 000 31 procent.
råder påDet dock inget överskott bostadsmarknaden, och ef-nämnvärt

terfrågan på småsärskilt och billiga lägenheter.är stor
finns för närvarande ingaDet speciella stödforrner för byggande av nya

studentbostäder. För finansieringen därför hänvisad till detär man gene-
rella bostadsfinansieringssystemet. Detta innebär nybyggda studentbo-att
städer liksom andra nybyggda bostäder kan förhållandevisbli dyra.väntas

Malmö kommer lägga vikt vid studenternas bostadsbehov iatt stor
kommunens bostadsplanering. Undersökningar har påbörjats om nuva-
rande studenters bostadsvanor och bostadsönskemål och erfarenhe-om

överläggningarfrån andra högskoleorter. bostadsfrågan harterna om
också inletts med studentorganisationer, potentiella byggherrar och
andra intressenter. detaljeratNär föreligger rörandeett ut-mer program

Startårbildningamas karaktär och kommer också behovet stu-av nya
dentbostäder kunna beräknas.att

16-10134
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konsekvenserEkonomiska8 av

förslagen

Förväntade intäkter8.1

Enligt gällande resurstilldelningssystem blir ersättningen för grundläg-
mångaavhängiga registrerasgande utbildning helt hur studenterav som

och prestationer. En överslagsberäkning vid handen takbe-deras attger
skall cirka 650 700 miljoner kronor för den samladeloppet vara -

utbildningen i Malmö enligt komitténs förslag tillgrundläggande om-
tillkommande utbildningen platser crikafattning, för den 9 000varav

finnsmiljoner kronor. Det osäkerhet i angivelsen eftersom beloppet400
innehålletinte kan beräknas förrän exakt definierat. kanskeDenär
dockosäkerheten ligger i hur prestationsgraden för olika slagstörsta av

prognostiseras för beräkningutbildningar skall underlag föratt ge av
studenternas förförväntad ersättning för prestationer. Till de kostnader

högskolan medför kommer kostnader för studie-denstaen som nya
finansieringen.

Forskningsresurser8.2

Enligt direktiven kommitténs huvuduppgift utreda hur etable-är att en
ring påhögskola i Malmö med forskningsanknytning sättav en ny -

gäller för högskolor skall kunna genomföras. innebär medDetsom -
denna utgångspunkt de kan förväntasatt statsan-resurser som genom
slag blir beroende fråganhur fasta forskningsresurser för deav om
mindre och medelstora högskolorna kommer lösas vid kommandeatt
riksdagsbehandling, den omfattningoch forskningen vid Mal-av som
möhögskolan kommer ha.att

remissbehandlingenI i det arbete har bedrivits efter detsamt attsom
första betänkandet lagts har behovet forskningsverksamhet under-av
strukits kraftigt. Det blir viktig uppgift för eventuell organisa-en en
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tionskommitté, och därefter för högskoleledning, byggaatten upp
förutsättningar för forskningsverksamhet dels byggeren som sam-
verkan med Lunds universitet och Köpenhamns universitet, dels har en
god kontakt med näringsliv och andra intressenter i syfte tillsam-att

driva projekt olika slag, finansierade med andra källoräven änmans av
statsanslag.

I det första betänkandet underströks påkravet rimlig basverk-att en
samhet för forskningen statsanslag. Det fortsattagaranteras genom ar-
betet har ytterligare understrukit vikten denna garanti. Det kanav synas
mindre meningsfullt belopp skulle tillräckligt föratt ettange som vara

skapa den nödvändiga garantin. Ett överslag kan dock medatt göras ut-
gångpunkt i hur universitetens anslag fördelade mellan medel förär
grundutbildning och forskning/forskarutbildning. I genomsnitt fa-utgör
kultetsanslagen cirka 80 anslagen för grundutbildning, dockprocent av
har högskolor med fasta forskningsresurser något lägre andelar;ett par
60 respektive 55 procent.

Mot den bakgrunden kan rimligt forskningsanslag beräknas uti-ett
från antagandet dels den högskolan i Malmö skall ha någotatt nya en
lägre andel, förslagsvis 50 dels medlen skall beräknas påprocent, att
medel för den nytillkommande grundutbildningen cirka 400 miljo-om

kronor. Med denna hypotes blir statsanslag för högskolans iettner
Malmö forskning och forskarutbildning 200 miljoner kronor.

8.3 Driftskostnader

8.3.1 Kostnader för verksamhetens genomförande

Enligt gällande resurstilldelninssystem for universitet och högskolor
måste högskolas samtliga kostnader för den grundläggande utbild-en
ningen täckas de intäkter den grundläggande ut-av som genereras av
bildningen.

Resurstilldelningssystemets ersättningsnivåer beräknade bak-är mot
grund befintlig verksamhet vid viss tidpunkt och deav en resurser av
olika slag vid den tidpunkten fanns i högskolesystemet. Dåsom en ny
högskola skall etableras med lokaler och utrustning blir kost-nya ny
nadsbilden den gäller för redan etablerad verksamhet.änen annan som
Lokalkostnaderna vid de flesta universitet och högskolor bland-är en
ning låga och höga hyror. Kostnaden för utrustning, kost-utgörav som
naden lånför de skall för betala ocksåutgifterna, deärtas attsom upp
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nyinvesteringar hand förblandning kostnaden för i förstaen av men
avskriven i eller mindre omfattning. Medutrustning redan är störresom

etablerade verksamheten blandad kostnadsbildandra ord har den en
fåMalmö hyreskostnadermedan högskolan i kommer högre ochatt

lånefinansieringskostnaderhögre vad möjligt medän är ersättaattsom
frånde intäkter ersättningsbeloppen. Erfarenheternasom genereras av

uppbyggnaden Södertörns högskola talar i hög grad för detta faktum.av

8.3.2 Kostnader för lokaler

studentpengen del ersättning för lokaler. inteAv Dennautgör ären
utgångspunktlängre preciserad Med i de belopp förts tillseparat. som

studentpengen och den nedskäming i beloppen fr.o.m. juligjorts 1som
1996 kan beräkning förväntade intäkter för betala lokal-göras atten av

underhållskostnader.kostnader; hyror drift- ochsamt
fördelning den grundläggande utbildningen på utbildningsom-En av

råden och därmed olika ersättningsbelopp för hyrespengen har gjorts
bakgrund dels de förslag arbetsgruppema hittills har tagitmot av som

fram, dels uppskattningar i relation till liknande verksamheter. Beräk-
anslagsnivåning enligt den gäller för juli-31 december 1996 vi-1som

på lokalkostnader år.intäkter för 165 miljoner kronor Där-sar om per
vid inkluderatinte den medicinska och Odontologiska utbildningenär
vid inte heller vårdhögskolansMAS och verksamhet.

kalkyl gjorts för få fram hyresnivåEn har för den aktuellaatt en
påbyggnationen universitetsholmen och vid MAS enligt betänkandet.
påbygger produktionskostnadsbaserad där antangandenDenna hyraen

utifrångjorts olika slag erfarenhetsvärden. Genomgående har räknatsav
tjugoårigmed första hyresperiod för nyproducerade lokaler. Ingaen

markkostnader ingår i kalkylen.
kronor/mzHyresnivån blir cirka 5001 LOA inklusive drift och un-

derhåll. Med beräkningen redovisats tidigare ettsom som ger resurs-
m2behov 160totalt 000 LOA kan lokalkostnaden vid full utbygg-om

nad enligt kommitténs förslag beräknas till miljoner år.240 kronor per
Den uppskattade kostnaden beräknad för lokalyta inte in-är en som

kluderar lokaler för forskning, vilka dock enligt andra principer.ersätts
Det innebär med takbelopp 650 700 miljoner kronor kanatt ett om -
kostnaden för lokaler förväntas bli drygt 30 intäkterna förprocent av
den grundläggande utbildningen. Eftersom hela beloppet beräknatär
nyproduktion blir effekten för Malmöhögskolan kostnaden för loka-att

anspråkler i alltför andel de intäkter studentpengentar storen av som
genererar.
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8.3.3 Kostnader för inredning och utrustning

Enligt direktiven skall kommittén analysera lokalbehovet inklusive in-
redning och utrustning uppskatta, analysera och preciseranärmaresamt
kostnaderna för detta. Kommittén skall också i det arbetet redovisa
olika dimensioneringsaltemativ och de lokalbehov och kostnader dessa
medför.

Kostnaderna för inredning förutsätts ligga i det hyresbelopp som
diskuterats tidigare. Kostnader för utrustning har inte varit möjligt att

måste utgåendeberäkna, eftersom detta från den verksamhetgöras som
skall bedrivas. Under hösten, sedan arbetsgrupperna konkretiseratnu

innehållgrundutbildningens vidare, bör det möjligt göraett steg attvara
sådana beräkningar för grundutbildningen. Forskningens utrust-
ningskostnader också beroende forskningens inriktning ochär ut-av
redningsarbetet kring fråga påbörjatsdenna har inte skäletdet attav
forskningen skall ha innehålls-anknytning till grundutbildningen. De

måsteliga diskussionerna därför föras stegvis.

8.2 Kostnader för förberedelser etableringoch

högskolanav

detI följande beskrivs mycket kostnadsbild för de närmastegrovt treen
åren under förutsättning förslaget hur högskola i Malmö skallatt om en
etableras vinner riksdagens godkännande.

Nedanstående beräkningar visar medelstillskott, utöveratt ett extra
de intäkter verksamheten cirka 60 miljoner kronorsom genererar, om

år krävs för täcka kostnaderna för planera och byggaatt attper upp en
verksamhet den omfattning den högskolan i Malmö inne-av som nya
bär. Kostnaden för och åren påde beräknadnärmaste ärvart ett av
grundval uppskattning för följande Beloppen inkluderarposter.av en
inte kostnad för genomförande utbildning, vilket bekostas med deav
intäkter för helårsstudenterersättning och helårsprestationersom ger.

Inköp utrustning under planeringsperioden, också den in-ärav som
ledande dåperioden den grundläggande utbildningen kanstartar, som

tidigare inte beräknas Kostnaden skall finansiera inköpnämnts ännu.
lån, vilket innebär inte bara kostnaden skall uppskattasatt utangenom

vilken avskrivningstid kan bli aktuell.även som
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19991997 1998
m.m. 3,0 3,0 3,0Gemensamt expenser

6,0 11,0Kansli administration 11,0
1,5 2,5 2,5Lokaler

Studentservice 2,0 3,0 3,0
1,5 3,0 3,0Information
0,5 5,0 10,0Bibliotek

Utvecklingsarbete, inkl viss kompetens-
lärare/ledare 36,0 36,0 30,0utveckling av

62,550,5 63,5Totalt

utbildningen gäller inom bl.a. det tekniskaden grundläggandeFör
området verkstäder, laborationslokaler Skall denutrustning av m.m.

för utveckling infrastruktur inom IT-om-ambition skisserats avsom en
rådet blir det nödvändigt ekonomiskkunna realiseras göraatt storen

påsatsning utrustning och uppbyggnad datanät.inköp av av
föreslåsforskningsverksamhet för vissa schools kräverDen som

reguljäraockså inte kommer kunna bekostas medutrustning attsom
innebär vad beträffar kost-medel. Sammantaget ävenresonemanget att

måste sådan anstå.utrustning beräkningnader för en
oktoberkommittén under tiden december 1995 30Budgeten för 1 -

månader, beräknades till 650 kronor. Motsvarande1996, dvs. 1 00011
uppgår1996 december tillmedel för tiden 1 november 31 1997-

Budgeten bör reduceras med cirka 600 000 kronor100 kronor.2 000
kommittéarbetetför personal varit anställd föreftersom kostnaden som

vid riksdagsbeslut bör inom för de medeleventuellt ersättasett ramen
administrativt kansli enligtberäknats för ettsom ovan.

föreslår den bakgrunden kronorKommittén 1 500 000mot att av-
för organisationskommitté under tidenför arbetet inom 1sätts ramen en

decembernovember 1996 31 1997.-
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Kommittédirektiv
Dir. 1995: 135

En ihögskola Malmöny

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 1995

Sammanfattning uppdragetav

Em kommitté skall utreda hur etablering ihögskola Malmöen av en ny
skall kunna genomföras lämna förslag till den högskolans in-samt nya
riktning och organisation.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen En politik för arbete, ochtrygghet utveck-
ling prop. 1995/96:25 förklarat kommitté bör tillkallas föratt att utre-en
da hur etablering högskola i Malmö skall kunna genomföras.en av en ny
Bakgrunden härtill Malmö sin storlek och strategiska betydelseär att trots
i Sydsverige saknar högskola. Den högre utbildning i dag be-en egen som
drivs vårdhögskolani Malmö vid sidan sådan tillhör Lunds uni-är av som
versitet. Dess utbildningar huvudsakligen yrkesinriktade och riktadeär

den offentliga sektorn. Utbildningama lokaliserade till olika delarärmot
staden och det finns inget naturligt för den akademiska verk-centrumav

samheten föroch inte heller studenternas sociala verksamhet.
Malmö har landets tredje stad sitt geografiska lägesamtsom genom

och sin ställning i regionen betydelse för bådeutvecklingen i regio-stor
och i landet. Den högre utbildningen och forskningen i dennanen re-

gion finns främst vid Lunds universitet med drygt 30 studenter och000
forskning/forskarutbildning inom alla fakultetsområden det far-utom
maceutiska. Av universitetets studenter studerar 5 500 i Malmö ochca

250 i Helsingborg. Vidare finns i regionen högskolan i Kristianstadca
med studenter vårdhögskoloma3 000 i Lund/Helsingborg och isamtca
Malmö med tillsammans 2 300 studenter.ca

Trots närheten till Lunds universitet andelen långtidsutbildade iär
Malmö lägre vad gäller för landet i genomsnitt och andelenän som
ungdomar går vidare till högre utbildning förhållandevis låg. En ut-som
byggnad högre utbildning i Malmö kan öka intresset för högre ut-av
bildning i regionen, eftersom tillgängligheten ökar. ocksåDetta är en
viktig förutsättning för den sociala snedrekryteringen skall kunnaatt
motverkas.

16-10135



106 Bilaga 1996:1201 SOU

Malmö stad har till Utbildningsdepartementet kommit in med en
skrivelse, där staden hemställer regeringen tillsätter kommitté föratt en

utreda former och förutsättningar för kraftig utbyggnad denatt en av
högre Malmö. skrivelsen framgårutbildningen i Av sammanfattningsvis
att

Malmö har upplevt drastisk strukturomvandling inom industrin0 en se-
dan slutet 1950-talet och antalet anställda inom industrin hal-harattav

från år35 1960 till för närvarande,000 l8 000verats
lågförvärvsfrekvensen och arbetslösheten hög, andelen medborgareär0

utländsk härkomst hög,med är
endast fjärdedel befolkningen har eftergymnasial utbildning0 en av en
jämfört med tredjedel i Stockholm och Göteborg,en

utbyggnad högskoleverksamheten i Malmö kommer att0 en av vara en
avgörande faktor för Malmö och utvecklingen Sydsverige.av

Uppdraget

Kommitténs huvuduppgift skall utreda hur etableringattvara en av en ny
högskola i Malmö med forskningsanknytning på gäller för hög-sätt som-
skolor skall kunna genomföras. Kommittén skall därvid utarbeta det pla--
nerings- och beslutsunderlag vad gäller inriktning och omfattning av-
verksamheten ekonomiska konsekvenser krävs för kunnasamt att tasom-

sådan samrådaställning till etablering. Kommittén Lundsskall meden
universitet i detta arbete.

Kommittén vidareskall utarbeta förslag till inriktning deav nya
utbildningar bör finnas vid högskolan. detta arbete skall kommit-Isom
tén beakta högskolans roll i den sydsvenska regionen och vilka utbild-
ningar kan ha särskild betydelse för regionens framtida utveckling.som
Bland bör tekniskade och naturvetenskapliga utbildningamasannat
betydelse för industrins utveckling beaktas.

ocksåKommittén skall inom för gällande principer lämnaramen- -
förslag forskningsresurser till den högskolan.om nya

I kommitténs arbete utbildningensavseende och forskningens in-
riktning och omfattning skall Malmö stads skrivelse underlag.utgöra ett

föreslås profilområdenDär bland vissa tänkbara exempelvisannat som
segregationsfrågorutbildning med inriktning invandrings- och samt

utveckling och förnyelse utbildning utifrån livslångadet lärandetsav
nödvändigheter och principer.

utgångspunktMed i bland ovanstående inriktning skallannat
kommittén hur tvärvetenskaplig forskning skall kunna bedri-överväga

vid den högskolan.vas nya
Kommittén skall tidsplan för etableringen hög-upprätta en av en ny

skola i Malmö budget innefattar organisationskommittésamt en som en
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och kostnader för förberedelser och etablering högskolan.av
såGrundutbildningen skall planeras den särskilda tillskott kanatt utan

helårsstudenterfinansieras ersättningar för helårsprestationerochav
enligt gällande resurstilldelningssystem för universitet och högskolor,

fråneventuella ersättningar landsting vårdhögskoleutbildningarför
de andra inkomster erhålla.högskolan i Malmö kansamt externa som

Kommittén skall lämna förslag till lokalisering den högsko-av nya
lan. Vidare skall kommittén analysera lokalbehovet inklusive inredning
och utrustning uppskatta, analysera och preciseranärmaresamt
kostnaderna för detta. detta arbeteI skall kommittén redovisa olika di-
mensioneringsaltemativ och de lokalbehov och kostnader dessa medför.

Kommittén skall den l 1996 redovisa sina ställningsta-senast mars
ganden till hur etablering högskola i Malmö med forsk-en av en ny
ningsanknytning på gäller för högskolor skall kunnasätt som ge-- -
nomföras.

Kommitténs arbete skall slutredovisas till regeringen den l augusti
1996.

Övriga direktiv beaktaatt

Kommittén skall beakta regeringens direktiv redovisa regionalpoli-attom
tiska konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.prövaattom
1994:23 redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.samt attom
1994: 124.



°h#® %%iâá *i::äe3
ffäxåâåøfkâ

i 1551:13
.§5 Å 2

.Ivwv5

lim anåniéumaäw.Hiwaaaâéafámruh:JahIV L Sppeâmigaszt .BQQIå

Väeiáyxtiråaiátáåxâéfhâxäuáxáçjsgêiê2%i här;ätit utmâá;L äiffkiåfââftäiâägffass; y
7sv.

åxåmm: .im gizsv-ltáéá
..:áêâäânânâgzxxeägátáçt: aümáagxâzzââåiuzâznáxgáçzis.mianå

Li viiäászaâiáåêá;aaLMvcs§s
.L Ãfâiá-mgâønøsáAVA fsfams:záaiazareiåáV§ing." V

V zxüyiááiáäsizáxáøgøzrzxaáá 0423;; L
WW ma:náüé Lscriüxng "å

:Käâiüiikiâgåâgâi .zs:ksäj- :mmâzyf-åâ: êäzxáma21mm;
om. fartâknangáüésázrmxáriâê wiifår

"§3{3i4$: pih§.âc§;aizx;gckiavamixsán" måävggásxzcââ:V L
äâizmázag tâgiing-ämiâåZsialmämås âåâiâiáwáâåiüimä

kivå-zsasásfi sâánkääøxâäzVgwcsñåäänávâåarxfáx:ä2;:.3§$:;får áfmäi vizasssçi
utäâäçázâing âxxxâkaáeâxâzgarmé iwv-w cjixivsjgggse13,3%;åáäâêølrxitgéâilii

fásáåxâäâxáfzgvé êåjfvââiåêâåxâ-åááåirâz::§22: §M213á-â3$:5av
$1§5c§wâináåig§ic{efná;33gm. past.

uigårágWÅåJLQ gmzmâé;i L ,inmxxáâráéxx hagar skxaiå MitäMáiáâie-ttiüiâéâkâwiig kassans:iávggvägâ ászraå-.ggzag
t Lär-naiva ñügâkükñ.vas

. .A



r
iw

Bilaga2 109SOU 1996:120

RydénReservation ledamoten Runeav

måste Mal-närheten till tekniska högskolan vid Lunds universitetMed
itekniska utbildningar hitta helt profil saknasmöhögskolans en ny som

utbildningsväsendet samtidigt skulle kunna bli tilldet svenska och som
skånska Fachhochschuleför hela det näringslivet. Den tyskastor nytta

sådan anknytningmin mening profilering sin klarahar enligt en genom
uppbyggandetindustrin och skulle därför lämplig modell vidtill vara en

Malmöhögskolans tekniska utbildningar.av
näringslivsan-Fachhochschule har sin tydligatyskaDen genom

framgångsrik många varitsig mycket och haknytning visat anses av en
tekniska industrins starka ställning i Tyskland.bidragande orsak till den

närheten till industrinInslag arbetsplatsförlagd utbildning och görav
påverkanmöjligheterna till ömsesidig positiv Nyaär momentstora.att

får och deinföras och industrin lära känna de studerandekan snabbt
blivande arbetsplatser, vilket har hjälpt till öka ande-studerande sina att

dettautbildade i industrin. Det absolut nödvändigtlen högre ävenär att
fortsätta framgångsrika det industriellai Sverige vi villsker om vara

området.
ekonomiska konsekvenserna förslagen tillVidare jag deattanser av

analyserade.högskola i Malmö inte tillfredsställande De när-ären ny
kan enligt min mening inte ligga tillskissartade beräkningarnamast

ställningstagande statsmakterna. Kostnaderna förgrund för ut-ett av
inte beräknade. Kommittén har förut-rustning lokalema dessutomärav

högskolebyggnader högskolansmark krävs för ställs tillsatt att som
Malmö staddisposition kostnadsfritt. En uppgörelse mellan ochstaten

mark träffasrörande disposition bör snarast.av
arbetet.Förhoppningsvis kan detta till i det fortsattarättas

Rune Rydén
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Remissammanställning

Remissinstanser och sammanställning av
remissyttranden SOU 1996:36;över Högskola i Malmö.

l Remissinstanserna

frånYttranden har inkommit IT-kommissionen, Socialvetenskapliga
forskningsrådet, Statskontoret, fastighetsverk, lokalför-Statens Statens

centralbyrån,sörjningsverk, Statistiska Riksrevisionsverket, Arbetsgi-
Folkbildningsrådet,varverket, Högskoleverket, Verket för högskole-

Forskningsrådsnämnden,service, Kungl. biblioteket, Humanistisk-
forsknings-rådet, forskningsrådet,samhällsvetenskapliga Medicinska

forskningsrådet,Naturvetenskapliga Teknikvetenskapliga forsknings-
rådet, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala universitet, Lunds uni-
versitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Teknis-Kungliga
ka högskolan, Dramatiska institutet, i HögskolanHögskolan Halmstad,
i Kalmar, Karlskrona/Ronneby,Högskolan i Högskolan i Kristianstad,
Högskolan i Växjö, Utredningen distansmetoder inom utbildningenom
U 1995:07, Sveriges lantbruksuniversitet, Invandrarpolitiska kommit-

kulturråd,tén 1994:11, Riksantikvarieämbetet ochKU Statens statens
historiska muséer, Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK,
Länsstyrelsen i Kristianstads län, Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Os-

Åstorpsby kommun, Perstorps kommun, Simrishamns kommun, kom-
kommun,Bjuvs Burlövs kommun, Helsingborgs stad, Landskronamun,

kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Sjöbo kommun, Skurups kom-
Svalövs kommun, Svedala kommun, Trelleborgs Vel-kommun,mun,

linge kommun, Ystads kommun, Landstinget,, Kristianstads län, Mal-
möhus läns landsting, Kungl. Akademien för de fria konstema, Konst-
akademien, Föreningen Svensk Form, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Sveriges Industriförbund, Tjänstemännens Cent-
ralorganisation TCO, Sveriges Akademikers Centralorganisation
SACO, Landsorganisationen i Sverige LO, Svenska Arbetsgivare-
föreningen SAF, Malmöhus trafik, Svenska teaterunionen Svenska-
ITI, Sydsvenska handelskammaren.
Följande instanser har inkommit med yttranden: Uppsalaspontana stu-
dentkår, Doktoranders och forskares förbundDoFF, Kommunförbun-
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Skånestyrelsen,det Kristianstads län, Sveriges Akademikers centralor-
ganisation Studeranderåd.

2 Allmänt

Betänkandet lag väl remissinstansema och iövermottas stort settav
alla remissinstanser stöder inrättandet högskola i Malmö. Deav en ny

åsikterkritiska framförs redovisas nedan. delade meningarnaDesom
gäller till del den praktiska utformningen förslagen lämnatsstor av som

kommittén.av
Ett antal remissinstanser kommenterar kommitténs övervägan-stort

den bakgrund de betrakta idéskisser kon-är änmot att attav mer som
förståelsekreta förslag. uttrycks förDet arbetet skett under tids-atten

ocksåDärmed förutsätts det fortsatta arbetet kan leda tillatt attpress.
fråndet slutliga resultatet skiljer sig kommitténs förslag.

nytänkande avseendeDet organisation, grundutbildning forsk-och
ning uttrycks i betänkandet till positivtövervägande del myckettassom

tankegångamagällerDetta högskolans tilltänkta fysiskaävenemot.
tvåuppbyggnad sammanhållnamed campus.

Nästan samtliga remissinstanser uttrycker skepsis den högamot ex-
pansionstakt förespråkar.kommittén En utbyggnad bör inte force-som

fram påflera olika skäl, vilket förmodligen inte möjligtärras av ens
svårigheternagrund med rekrytering studenter och lärare..av av

påpekasDet i flera sammanhang det i betänkandet saknasäven att
djupare analyser i flera sammanhang, inte minst vad beträffar kostna-
der.

Bakgrund

Kommittén

Utbildningsnivån i Malmö lägre i övriga Erla-storstadskommuner.är än
renheten visar närheten till högre påutbildning har inflytandeatt stort
ungdomars benägenhet studera. En högskola i Malmö kan därföratt ny
förväntas bidra övergång fråntill ökad gymnasieskola till högskola.

Erfarenheten ocksåvisar de frånutexaminerats viss hög-att som en
skola i hög utsträckning blir yrkesverksamma på högskoleorten oavsett

frånde rekryterats andra delar landet. riksrekryterandeEn hög-om av
alltsåskola i Malmö kan förväntas höja utbildningsnivån i stadens be-

folkning.
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Remissøpinionen

Malmödel i den bildtillinstämmerRemissinstansema stor som pre-av
högsko-instämmer iFlera remissvarbetänkandet.i attsenteras en ny

utbildade i regi-andelen högrebidra till ökaMalmö tordelestruktur i att
fleradet redan finnspåpekar remissinstansertiotalDäremot attettonen.

utbildningsanordnare i regionen.stora
inriktasutbildningen skallförslagetHSV motatt somgrupperanser

befolk-bakgrund stadensstudietradition intressantsaknar mot avsom
studieor-tilltenderar tillmäta närhetenningsstruktur. Dessa attgrupper

betydelse.ten stor
högskoleutbildade iöka antaletbehovetifrågasätter inteUU attav

vil-behövs analysuniversitetet detSverige. Däremot att en avanser
mellanvaletFramförallt gäller dettabör ske.ket expansion attsätt en

Såledeshögskoleenheter.skapahögskolor ochbefintligabygga ut nya
existerandenyetablering för redankonsekvensernaUU en-enavanser

bristfälligt belyst.regionenheter i
huvudsakMalmö ihögskola iförslagetRRVuppfattar somnyom en

på denanalysmotiv och intepå regionalpolitiskagrundat nyaaven
Enligt RRV börutbildningsväsendet.nationellai dethögskolans plats

genomgående analyserasskisserasde idéerkonsekvenserna ursomav
perspektiv.nationelltett

avstånd från Malmö finnspå det inom ringapekarStatskontoret att
högskoleutbild-Avståndet tillhögskoleutbildningar.utbudett stort av

övergångsfrekvensenlågaavgörande för denningar därför knappastär
befolk-får i Malmösistället sökasOrsakentill högskoleutbildningar.

Även högskolan ipåpekarHSVnäringslivsstmktur.nings- och att
tvåhanyetableringar kommerfrån flestaskillnad deMalmö till att

avstånd. kan i och förpåuniversitet Dettarenommeradegamla väl nära
också konkurrensinnebärmöjligheterintressantasig skapa ommen

elever.lärare och

Malmöhögskoleutbildning iGrundläggande3

Kommitténs förslag

bredda denutifrån förstärka ochbör preciserasUtbildningsutbudet att
medkompletterahögskoleutbildningen i Malmöbefintliga ämnensamt

utbild-PlaneringenLund eller Malmö.finns sig iidag inte avsom vare
präglassamtidigtutgå från identifierade behovskallningen i Malmö men

otraditionella lösningar.av
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Remissøpinionen

De övergripande synpunktema på den grundläggande utbildningen före-
kommer endast Kommentarerna i synnerhet detsparsamt. uppmuntrar
nytänkande avseende ämneskombinationer och växelverkan med nä-
ringsliv förekommer i betänkandet. Utbildningsutbudet bör intesom
dubblera det förekommer vid Lunds universitet.som

Nya infallsvinklar och stimulerande växelverkan med näringslivet
kan säkerligen resultera i förnyelse såväl innehåll genomföran-av som
de utbildningarna. mångvetenskapligtEtt och tvärvetenskapligtav an-

ställer dock högre påkrav lärarna,greppssätt enligt UU.
I den samlade verksamheten på Lunds Tekniska Högskola kan vissa

delar med fördel förläggas till Malmö, enligt LTH. Andra delar, bland
andra de beroende vetenskapliga måsteär miljöer, medstorasom av
nödvändighet behållas i Lund. Utredningens princip organisatoriskom
tillhörighet klok och bör ligga till grundär för fortsatta diskussioner.

GU påinriktningen livsmedelsindustri och handel börattanser ut-
vecklas. Kombinationsutbildningar teknik/ekonomi intres-ärtypenav

påförekommer flera ställen i landet. Malmö bör försökasanta men
hitta begränsade kombinationsutbildningar för inte konkurreraattegna
med övriga landet.

4 Utbildningens inriktning och omfattning

Kommitténs förslag

Kommittén föreslår grundutbildningen vid den högskolan skallatt nya
inriktas i huvudsak följande områden:mot

teknik och naturvetenskap,
medieområdet, konst och arkitektur,
invandrings- och segregationsfrågor,
påbyggnadsutbildning, fortbildning och vidareutbildning.

Utbildningen inom naturvetenskap och teknik skall På-prioriteras.
byggnadsutbildning fortbildning och vidareutbildning skallsamt orga-
niseras i Centrum för kompetensutveckling. Fullt utbyggd börett ut-
bildningen i Malmö omfatta cirka 14 000 heltidsstuderande, varav
9 000 tillkommande. Av dessaär bör drygt 3 000 ha inrikt-senare en
ning teknik-ekonomiområdet. Den grundläggande utbildningen börmot

såorganiseras utbildningar med likartad inriktning eller med behovatt
samarbete hålls den sk. Schoolmodellen.av samman,
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Remissopinionen

omfattningInriktning och
de utbild-med kommitténi enigaRemissinstansema är stort sett om
enighetenföreslås.prioriteringar Däremotningsinriktningar och ärsom

i densvåra bygga utbildningarnaeller omöjliga ilika det att utstor om
år förefallerföreslås. Målsättningen studenter inom fem14 000takt som

problem remissinstansemaoptimistisk. Särskiltväl stora vara re-anser
tekniska utbild-kvalificerade lärare till dekryteringen studenter ochav

ningarna.
åretfemtemålsättningen med 15 studenter000NUTEK caanser

på utbildnings-få efterlysta effekternarimlig för deefter attstart som
nivån befolkningen i Malmö.för

utbild-dimensioneringenpå ställen vidanförs fleraDet att avman
samhället elleridentifierats ikan till de behovningar inte bara somse

också underlag förmåste hänsyn till detpå arbetsmarknaden. Man tas
finns.rekrytering som

tekniska utbildningarnanaturvetenskapliga ochVad gäller de är
öka rekryteringeninsatserna förremissinstansema överens att attom

skolgången.måste ske tidigt under
antalettämligen snabb utökningmålsättningen planerasEnligt aven

underlag i formtill detdock viktigt taktenstudenter. Det är att anpassas
enligtlärare finns, RRV.möjligheter rekryterastudenter och att somav

enligtingenjörsutbildningama bekymmersam,Rekryteringen till är
rekry-högskolan harår utbildningen funnits inomUnder allaHSV. som

ingenjörsut-nått till antalet utbildningsplatser. Dealdrigteringen upp
otraditionellaförsta handattrahera sökande ibildningar lyckas ärsom

naturvård Vattenvård. ställeroch UUmediateknik,kombinationer som
påverkas kon-kommerfrågan tekniska högskolahur Lundssig att av

påsvårtidag fylla platsernaanför det redankurrensen. LU är attatt
i Malmö.ingenjörsutbildningama

till-mycket starkt detTekniska HögskolaLunds ärpoängterar att
dentillgången på kvalificerade läraregången på ochstudenter ärsom

Rekryteringsfrå-utbildningarna.faktorn för de tekniskabegränsande
hand-prioritet. Oförsiktigtmåste behandlas med högstadärförgorna

konkurrensförrnå-långsiktigade syftenalande kan motverka attgenom
ilärarutbildningenandra regionerstudenterna gentemot samtgan om

forskarutbildning försvagas.form av
till inrikt-hög kvalitet ochanför för säkerställaTFR attattatt seen

samhälletspå utbildningen blir optimalomfattningenningen och ur
alltförfram. Enviktigt utbyggnaden inte forcerassynvinkel detär att

instämmerbrist kvalificerade lärare. LUsnabb takt riskerar skapaatt
uttryckutbyggnadstakt tordefarhågorna. Utredningensi snarare vara
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för högt ställd ambition vad realistisktän genomföra. Iställetär attsom
bör påutbyggnadstakten föreslås ske vid uppbyggna-sättsamma som
den påden högskolan Södertörn, successivt inomprövasav nys ramen
för det normala budgetarbetet.

Om den tänkta uppbyggnaden mediasidan blir verklighet skulleav
tillsammansdenna med joumalistutbildning och eventuella inslagen av

sk Leisure industry sannolikt bli starkast och ha bäst förutsättningar att
utvecklas den "school", LU/Konsthögskolan,enligtom vore en egen
Musikhögskolan och Teaterhögskolan iMaImö.

Centrum för kompetensutveckling
De remissvar kommenterar det föreslagna för kompe-centrumetsom
tensutveckling ställer sig positiva till detta. råderDet fullständig enighet i
det generella behovet vidareutbildning för yrkesverksamma och sär-av
skilt i Malmö-regionen med dess utbildningsnivå. deI övrigt ärsvaga
flesta remissvar med kommentera detaljerna i utfomining-attsparsamma

Tillskapandet pedagogiska och organisatoriska modeller fören. av nya
verksamheten tillstyrks.

Vuxnas och växande antal ungdomars utbildningsbehov kanett en-
dast deltidsstudier eller flexibla studier.mötas Dessa kräverav en or-

frånganisation avviker den reguljära heltidsutbildningen. Inrättan-som
det sådant vidgar möjligheterna till distansutbildningett centrumav
med hög kvalitet, enligt DUKOM

School-modellen
principI samtliga remissinstanser tillstyrker.

Den sk School-modellen tillstyrks LU. Därmed bör inte traditio-av
nella ämnesinstitutioner byggas i Malmö. Denna modell lär in-upp

goda möjligheter hand och peda-utvecklaatt tarymma om resurserna
gogiken.

Även GU denna modell bra. GU har liknandeanväntanser vara or-
ganisationsformer i flera professionsutbildningar. Vid professionsut-
bildningar ligger det i tillämpa problembaserad inlär-ämnets natur att
ning. Om högskolan i Malmö utbildning inom generel-attavser ge mer
la områden, måste detta organiseras, det inte finnssättettnoga som
erfarenheter i Sverige.av
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utbildning/upptagningsornrådetill5 Behörighet

Kommitténs förslag

däromkringutbildningsbehovet i Malmö och regionentillgodoseFör att
Så behörig-måste till utbildningen övervinnas.hinder för tillträde är t.ex.

svårt uppnå invandrargrupper, medanengelska för vissahetskravet för att
språk.kunskaper i andrade istället kanske har

och överbryg-möjligt tillträdesreglerbordeDet prövaatt nyavara
basår skullesådant exempel vidgatutbildningar.gande Ett är ett som

vidareeller propedeutisk kurs införintroduktionkunna fungera som
behörighets-studietid blir följdenhögskolestudier. Den längre som av

ersättningen till studenternaleda till övervägandengivande bör un-om
der dessa studier.

Remissopiniønen

till del eniga det intressantRemissinstansema prövaärär att attstor om
basår. majoritetdet starkutvidgat Däremotmodeller ärtypen somenav

upprätthål-tillträdesregler. betonassig andra Detbestämt motsätter att
både för hög-vikt, för studenterna ochkvalitetenlandet är störstaavav

skolan.
särskildautvecklasviktigt det intedet mycketRRV attvaraanser
finnstill i Malmö. Detbehörighetsregler för tillträde högskolan en

nivånpå undervisningen sänksuppenbar risk kvalitetenatt anpassasom
utbild-högskolansförkunskaper. Riskentill de studerandes är stor att

Förslagetmindre attraktiva.skulle stämplasningar dessutom omsom
bättre, eftersom detbasår detta perspektiv betydligtutvidgat iärett

istäl-till kravende studerandes kunskapertorde bättre att anpassavara
let för tvärt om.

förkunska-idag kräverantalet utbildningsplatserHSV anför att som
000idag överstiger 20motsvarande naturvetenskapliga programmetper

från gymnasieskolan medantalet utexamineradesamtidigt naturve-som
Okonventionella lösningarendast 15 000.tenskaplig kompetens är runt

fåkan därför betydelse. Ettför höja studenternas kompetens storatt
förrnodli-studieskulder det för med sigbasår med deutvidgat ärextra

finns vidde intensivkurser redanalternativ änsämre texett somgen
förberedandeinte insatserLinköpings universitet. LU att typentror av

förhållandeeffekter i till rekryte-basår marginellakan änannatge
ringsbehoven i sin helhet.

i första handstudieñnansieringen och hävdar inteCSN atttar manupp
propedeutiska kurser.studiefinansiering förskall eftersträva en annan

fullföljermöjligheterna för demkan aktualiseraDäremot ensomman
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utbildning fram till fåkunna avskrivning på delatt stu-examen en av
dielån uppburits för förberedande utbildning. Sådana möjlighetersom
finns redan i vissa fall.

UU avstyrker bestämt högskolan i Malmö skall särbehandlasatt
med avseende på regler för behörighet och urval.

6 Organisation/huvudmannaskap

Kommitténs förslag

Frågan visst utbildningsutbud skall erbjudas Lunds universitet,ettom av
högskola i Malmö eller anordnare högskoleutbildningen ny en annan av

skall bli föremål för analys. Flera utbildningarna har tidiga-av som avses
varit självständiga enheter innan års1977 högskolereform. En ut-re

fomming i likhet med Södertörns högskola eftersträvansvärd och där-är
med det angeläget institutioner vid Lundsär universitet möjlighetatt ges

övergå till högskolan i Malmö med tiden. 15-årsperspektivI 10- kanatt ett
det finnas uppbyggt högskola i Malmö där den fråganaktuellaen nu om
tillhörighet har blivit ointressant.

Remissopinionen

Remissinstansema tvådelar sig i läger. det ifrågasättsI inteupp ena en
självständig högskola i Malmö självklart slutmål. Denutan ettny ses som

andra sidan fortsatta kopplingar till främst Lunds universitet likaser som
oundgängligt för forskningsanknytning och organisation.

LU har inga invändningar högskoleenhet inrättas imot att en ny
Malmö. Den planerade verksamheten så bred mycketden väl kanär att

basen för enhet. Tillkomstenutgöra enhet i Malmö för-en ny av en ny
dock inte den verksamhetutsätter idag bedrivs i malmö LUatt som av

förs till den strukturen. Ur Lundsöver perspektiv detuniversitets ärnya
vikt för framtiden behålla bredd i utbildningarna.att storav en
FRN jämför situationen LUND-Malmö med Uppsala universitets

Örebro. enrelation till Högskolan I Förslaget fristående högskola iom
Malmö väl motiverat under förutsättning inriktningen skiljerattsynes
sig från Lunds universitet.

LU/Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan iMalmö
anför de har mycket goda erfarenheter sin nuvarande organisa-att av
tion inom Lunds universitet.I många avseenden befinner sig de konst-
närliga utbildningarna i frontlinjen ha haft möjlighet deltaatt attgenom
i utvecklingsprojekt drivits centralt inom universitetet.som

Malmö kommunstyrelse det påredan tidigt stadium böratt ettanser
diskuteras huruvida den utbildningsenheten i Malmö inte bör fånya



SOU 1996:120 Bilaga 3 119

universitet. Högskolan kommer enligt likaplanernastatus attsom vara
Umeå universitet idag.ärstor som

organisationIntern

Kommitténs förslag

utgångspunktHögskolan skall inte byggas efter traditionellt medmönster
föreslår School-i ämnesinriktade institutioner. Kommittén den sksnävt

modellen bygger i och enhet samla verksamhetattsom en samma som
någon mening sammanhängande till sin inriktning.i är

Remissøpinionen

Remissinstanserna tillstyrker okonventionella vad beträffar dengrepp
organisationen. School-modellen behandlasinterna ovan.

Statskontoret förslaget innebär in-anför högskoleenhetatt att en ny
enligt mindrei Malmö. Analyser den sk INKA-metoden visarrättas att

fårhögskolor höga kostnader för intemadministration. Därför bör hög-
skolan fortsatt del Lunds universitet.vara aven

måsteanför högskola i Malmö arbeta inomLU att samma re-en ny
gelverk all högskoleverksamhet, vilket innebär dessatt sty-som annan

ledning inom för Högskolelagen och Högskole-relse och dess ramen
måste för den planeringen och genomfö-förordningen närmareansvara

Många frågorrandet högskolans verksamhet. de berörsav som avav
sådana måsteutredningen i grunden hanteras inom högskolan.är som

hör frågor utbildningsutbud och intern organisation.Dit inte minst om
anslutning till diskussionen den interna organisationen konsta-I om
Högskolan iKarlskrona/Ronneby aktivt samarbete med nä-terar att ett

ringslivet, betonas i utredningen, ställer särskilda krav rekryte-som
ringen ledning och personal till högskolan.av

Forskning och forskningsanknytning7

Kommitténs förslag

Forskningen skall drivas i projektform med grundorgani-permanenten
sation finansierad med statliga medel, den sk Malmömodellen. intres-En

forskningsmiljö kan skapas forskningsresurser förssant attgenom sam-
till flervetenskaplig struktur med förproblemorienterad ansatsman en en

verksamheten. Det angeläget antal högt kvalificerade forskareär att ett
nyckelornrådeninom antal knyts till högskolan.ett
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Remissopinionen

Majoriteten remissinstansema positiva till förslaget den skärav om
Malmö-modellen med flervetenskaplig forskning i projektform.

de flesta lärarna förutom måsteNUTEK projekten haävenattanser
Ävenfakultetsanknytning främsttill Lunds universitet. Köpenhamnsen

ifråga.universitet kan komma
förslaget forskninginriktningRR V och -uppbyggnadanser om som

intressant. Det dock viktigt statsmakterna visar restriktivitet medär att
tilldelning fasta tills dess högskolan visat forskningenattav resurser

Ävenpå nivå.bedrivs kvalitetsmässigt god finnerHSFR och NFRen
modellen intressant och forskningsmiljö detta kunnaslaganser en av
tillföra svensk forskning mycket. Utredningens skiss Malmö-av

måste svåramodellen dock utvecklas betydligt och många problem
återstår lösa.att

UU Malmö-modellen kunna tillföra regionen betydande ut-anser en
svårig-vecklingspotential, förutsatt den lyckas. finns dockDetatt stora

heter med denna forskning. Ett tvärvetenskapligt perspektivtyp av
således påställer mycket krav forskarna, måste hastora storsom en

sakkunskap samtidigt frånoch kunna växelverka med forskare andra
forskningsområden. råderStor tveksamhet möjligheterna underattom

längre upprätthålla forskningperiod kunna med hög kvalitet inomen en
sådan föreslagen organisation.

Statskontoret den forskningsinriktning utredningenattanser som
skisserar mycket väl förläggaskan till Malmö inom för deramen
forskningsresurser Lunds universitet kommerdisponerar eller attsom

Således pådisponera. bör forskningen bygga finnsde iresurser som
iLund.

tvåLU inte den föreslagna modellen leva till forskningensanser upp
uppgifter. upprätthållaDessa enligt LU dels lärarnas kompetensär att
och dels resultat och kunskap projektorienteradEnatt generera egna ny

någonforskningsom inte förankrad i fast förankrad forskningsmiljöär
kommer knappast långsiktighetkunna verka med den krävs föratt som

uppnå forskningsresultat god kvalitet. Istället förordar LU deatt attav
begränsade medlen används för bygga starka forskningsmiljöeratt upp

områden.inom antal väl definieradeett
GUtar den viktiga skillnaden mellan tvärvetenskaplig ochupp

mångvetenskaplig mångvetenskaplig.forskning. Malmö-modellen är
frånDetta innebär samla forskare olika discipliner belysaochatt ett

utifrån utgångspunkter.problem olika Detta kan mycket fruktbartvara
förmodligen också svårt hålla ihop i längre perspektiv.är att ettmen

sådanDet finns fara i organisation kommeratt att uppmuntraen en
kortsiktig tillämpad forskning.
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förutsättningarMateriella8

forskningutbildning ochförLokaler

förslagKommitténs

profilintegreradåstadkommaförförutsättningviktigEn en nyatt en
övrigautbildning ochmöjligtså mycketlokaliserahögskola är att avsom

område.till gemensamtettresurser
betänkandethamnen,Västraområde skulle kunnasådantEtt avvara

ochstadensOmrådet liggerUniversitetsholmen. nära centrumbenämnt
förberedas platsdet kunnaskulleHärkommunikationer.godatillnära

Undantagetutbildningsinriktningar.tilltänktaellerbefintligasamtliga
MalmöMAS,anslutning tillilokaliserasbörutbildningardeär som

Även byggaförutsättningargodadockhär finns attSjukhus.Allmänna
högskoleområde.sammanhålletettupp

Uni-Malmö;högskoleområden itvåföreslår såledesUtredningen
MAS-områdetochhögskoleutbildningallsidigmedversitetsholmen

utbildning.odontologiskmedicinsk ochmed

Remissopinionen

ochidésamlokaliseringbådeförmajoritetövervägande ärEn somstor
fördelar dettapraktiskadeFörutomplaceringen.också föreslagnaden ger

smdieso-miljö. Urkreativstimulerasammanhålletett encampusanses
remissinstan-uppnås. Flerafördelar kunnaförefallersynpunkt ävencial

svårigheteri Malmöhögskoleenheternasnuvarande attdetar uppser
påStudentlivinte finnsgrund detpåstudenterlocka att somsammaav

högskolor.sammanhållnaandra mer
spelarsällaninteförutsättningarnamateriellaanför deDUKOM att

undervisningsformerförverkligas. Omskallidéerroll när nyastor nya
gällernytänkandet vadtordeutvecklas,kunnaskallIT-samhälletför

också prioriteras.lokaler
sammanhållen lo-Lokalförsörjningsverk konstaterarStatens att en

lokalanvändning. Eneffektivaremånga medfördelarharkalisering er-
kananläggningareffektivitetsvinster i ätasdockfarenhet storaär att

Verksamhetenkommunikationsutrymmen.omfattande internaavupp
samord-uppnår betydandesåUniversitetsholmen blirpå attstor man

lokasamordnaefterbör däremotPå MAS strävaningsvinster. attman
med sjukhuset.lanvändningen

tilllokaliseradeMusikhögskolanLärarhögskolan och ärNuvarande
högskoleområdena. Deföreslagnautanför deliggerfastighet somen

nyttjandetavseddadetUpphöroch brukaskommunen staten.ägs avav

16-10136
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fastigheten upphör avtalet med kommunen. Statens fastighetsverkav
anför det viktigtär preciseraatt villkoren med kommunenatt innan ny
lokalisering högskoleenhetema planeras.av

LU/Lärarhögskolan den absolut fördelenstörsta medser som en ny
högskola i Malmö kunna flytta från sinaatt nuvarande ofunktionella
lokaler till centralt placerade lokaler och där umgås med andranya
högskoleutbildningar.

Bibliotek

Kommitténs förslag

Kommittén föreslår bibliotek läggs i direktett anslutning till under-som
visningen och forskningen Universitetsholmen och fysisktutgör en
sammanhållen enhet.

Remissopinionen

Flera remissinstanser förefaller splittrade. Kommitténs förslag med ett
centralbibliotek tillstyrks, samtidigt det för mycket in-storasom varnas
vesteringskostnader LU. Samarbetsformema med främst Lunds univ-
ersitetsbibliotek bör utredas vidare.

LU/Biblioteksnämnden det mycket bra biblioteksfrågomaattanser
lyfts fram i utredningen. Det saknas i beskrivningen oklarheterärsom
ifråga organisationstillhörigheten. Idag sker samarbete mellanom ett
alla Lunds universitets bibliotek, även samordnar verksamheten isom
Malmö. det sker även samarbete med Köpenhamnsett universitet.
Även i framtiden måste utbildning och forskning i regionen vila den
infrastruktur redan finns inom informationsområdet.som

Någon form nätverksbibliotek, i samarbete med befintliga folk-av
och universitetsbibliotek enligt DUKOMsär mening den lämpligaste
lösningen. bör därför på öka tillgänglighetensatsas viaresurserna att
elektroniska nätverk och dithörande biblioteksservice.



Bilaga 3 123SOU 1996:120

Kostnadsberäkningar

Remissøpiniønen

kom-väljerremissinstanserallariktar 1 principPå punktdenna attsom
bedöm-efterfrågar ekonomiskastark kritik. Manmycketämnetmentera

flestapunkter. Depå antalkonsekvensanalyserochningar stortett re-
ef-förslagensvårt ställning till flerafinner detmissinstansema att ta av

kostnadsberäkningar.följsdet intetersom av
lösningar ocholikaekonomisk analysStatskontoret efterlyser aven

detoch tilläggeri kritikenRRVinstämmerfinansieringsmöjligheter. att
etable-konsekvenserekonomiskabedöma vilkaförunderlagsaknas att

medför.ringsförslaget
påfinansierashögskolan skalldenLU/Lärarhögskolan anför att nya

lokaler mitt ihögskoleutbildning. Menall t.ex.sätt annansomsamma
ekonomiska villkoren,nödvändigt deDetstorstad dyra. ärär atten

kanställningrimligt kända, innanlokalhyra,vadframför allt äravser
organisationsfrågan.itas

ekonomiska konsek-för debetänkandet redogörelseisaknarKTH
högsko-såväl för denekonomingällerförslagen. Detta nyavenserna av

utbildningsutbud,uppbyggnad ochföreslagnadesslan med even-som
högskolor iochför andra universitetkonsekvenserekonomiskatuella

landet.
föreslagenMalmöifrågasättas högskola imed fogkanDet avom en

inomresurstilldelningssysteminom gällanderealiserasomfattning kan
iKaImar.Högskolanenligttidsperiodden mycket nämnts,snäva som
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bakgrundsfaktaVissa

Skåneregionen, blivandeNedanstående underlagsmaterial d.v.s. detom
sammankomster med före-Skåne, har inhämtats bl.a.storlänet genom

skånska kommunerlänsarbetsnämnder ochför länsstyrelser,trädare
högskoleutbildning.med

och arbetsställenFöretag

med nollSkåne år arbetsställen, 41 000fanns det 1992 73 000I varav
Skåne årianställda. Antalet företaganställda och 24 000 med 1-9
med nolllänsstyrelsemas register 46 000, 13 0001995 enligt varavvar

företagensmed anställda. Statistikenanställda och 18 000 1-9 över
mellandock osäker bl.a. eftersom gränsdragningenoch storlekantal är

svår.och vilande företagaktiva är
offentligamarkant inomGenomsnittligt arbetsställena störreär

ocksånäringsgrenar.industri jämfört med övriga Dettjänster och är
förekommer.områden riktigt arbetsställen och företagdessa storasom

varuhandelvanliga byggnadsverksamhet,mindre inomStora företag är
små of-få arbetsställen förekommer inomjordbruk. Relativtoch sett
sjukvårds- hänförtsallt och omsorgsarbetefentliga tjänster till vilka

arbetsställenvilket förklaringen till det finnsfinansiering, är attoavsett
smådenäringsgren. Av naturliga skälnoll anställda i dennamed är

många allaarbetsställena jämfört med de inomföretagen och öv-stora
riga näringsgrenar.

1992arbetsställen efter näringsgren och antal anställdaAntal
Totalt0 l-9 10-99 100- 200- 500-Näringsgren

199 499

6942 0 11Jord- skogsbruk 031 544 114 310 10
67 6 363343 028 117 27Industri 2 781 2 1

665769 3 5Byggnadsverksamhet 3 330 1 538 18 7
16 3766 271 36 8 0Varuhandel 9 008 053 1

489540 507 43 21 4 4Samfärdsel, tele 2 374 1post,
0 22 372967 8 029 l 310 46 20Privata tjänster 12

5638 2 045 166 52 28 737Offentliga tjänster 808 2
62 72 696299 23 916 6 813 429 177TOTALT 41

Källa: Skåne isifror 1994
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sysselsatta

SkåneI år 1993 drygt 460 000 sysselsatta. Av de syssel-var personer
fanns 317 000 inom tjänsteverksamheter,satta 120 000 inom industri

och byggnadsverksamheter och 15 000 inom jordbruk, skogsbruk och
fiske.

Antal arbetsställen 1992 och sysselsatta 1993 skånel

Offentligatjänster

Privatatjänster
Samfârdsel.post.

tele
IârábâzâtillonVmhmdd

sysselsattaI

Industri

Jord- skogsbruko

0 50 200 250

Källa: länsstyrelserna

Inom industrin arbetar 97 200 Livsmedelsbranchen förpersoner. svarar
femtedelnärmare sysselsättningen. Andra betydelsefulla bran-en av

scher Skånei maskinindustri,är grafisk industri, kemisk och petro-
leumindustri metallvaruindustri. Sextiosamt de industrisys-procent av
selsatta arbetar i någon dessa fem branscher.av
KällacSkåne isifror 1994

De lem största industribranscherna Skånei 1992

Metallvaruindustri

Kemiskoch
Ai i ipetroleumindustrl

Grafisk Industri

Maskinindustri rr- -

Livsmedelsindustri I1990v r
I1992

O 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
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Tjänsteområdet gångersysselsätter så många industrin.än tremer som
enskilda tjänstesektorer finns åttaAv det denär större än störstasom

industribranschen, livsmedelsindustrin. sjukvårdStörst hälso- ochär
med 52 000 sysselsatta följd undervisning och forskning, detaljhan-av
del, partihandel och samfärdsel. femtioDrygt de sysselsattaprocent av
på tjänsteområdet återfinns inom dessa fem tjänstesektorer.
KäIIwS/cåne isiâiør 1994

tlo största tjineteeektorerna SkåneDe I 1990-1992

Hllee- ejulwlld.och vdllhlr

årJämfört med 1990 hade sysselsättningen 1992 minskat med 75 000
Störst minskningar-na inom jordbruk, industri och bygg-personer. var

någotnadsverksamhet, mindre inom varuhandel och samfärdsel medan
nedgången dittills varit betydligt mindre inom privata och offentliga
tjänster.

Bland de enskilda näringsgrenar gått och ökatströmmenmotsom
under undervisningperioden märks och forskning inom of-gruppen
fentliga tjänster ideella, kulturella och intresseorganisationer inomsamt
privata tjänster. industribranscherDe klarat sig bäst sysselsätt-som
ningsmässigt grafisk industri, kemisk industri och maskinindustri.var

Vanligaste för kvinnor I Skåneyrken 1990

Flirnkolllrtrimmarm
Kñknhlirnu:mn m

SI:ulrslamwaknv
Knnlnmulrrunnnnmler

:man:m
VirdhllrhnmvlnhmIrn

Rurnukñlemrn
FñnülhmMumllhnmiall

Ovrnekr-ochmnnklnakuarh
llndamlrñlnlnhrlrwiwhltr

0 4000 B000 12000 16000 20000



128 Bilaga 4 1996:120SOU

Vanligaste yrken

folk-I och bostadsråkningen 1990 finns uppgifter de sysselsattasom
yrken. De tio vanligaste yrkena och ordningen mellan dessa exaktär
densamma Skånei i riket helhet.som som

Yrkesstatistiken visar framför allt betydande skillnader mellan mäns
och kvinnors yrken. kvinnorFör kan huvuddelen de tio vanligasteav
yrkena hänföras till serviceverksamheter, framför sjukvård,allt bama-
vård, socialvård handel.och För huvuddelen de vanligas-männen är av

yrkena knutna till tillverknings- och byggnadsindustrin jord-te samt
bruket.

Vanligaste yrken för män i Skåne 1990

Elmontbrer

Lnger-ochlorrbdsarb

Verkstadsmekaniker

Ing.ark,talanbyggmteløt

Lanl-ochskogsbrukare

Byggnadstránrb

Maskin-ochrnotorrep

Lastbllslörare

säljarepartihandel

Ing.teknikermek-tekn

Källa: länsstyrelserna

Koncentrationen till de vanligaste ocksåyrkena betydligtär större
bland kvinnor bland Av totalt 262 000 sysselsatta kvinnorän män.
finns 45 i de tio vanligaste kvinnoyrkena, medan 25procent procent av
de 283 000 sysselsatta finns inom de tio vanligaste manligamännen
yrkena.

Utbildningsnivån i näringslivet

Utbildningsnivån inom näringslivet har ökat under deavsevärt senaste
decennierna. Andelen sysselsatta med endast förgymnasial utbildning
sjönk åren från1970-1992 59 till 25 i hela landet. Iprocent procent
Skåne gåtthar denna andel från 59 till 27 Dennaprocent procent. ut-
bildningsnivå fortsätter bådeminska pensionering äldreatt genom av
lågutbildade sysselsatta och tillskott årskullar med hög-genom av unga
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utbildning. Särskilt andel sysselsatta förgymnasialmed endaststorre
skogsbruk,utbildning har jord- och varuhandel, byggnadsverksamhet

tillverkningsindustri. Andelen ligger ioch dessa branscher numera
kring 35-45 kan ställas i relationDetta till sektorn offentligaprocent.

så lågtjänster där denna andel 13är procent.som
Andelen sysselsatta i näringslivet med årsminst högskoleut-tre

såväl Skåne årenbildning har fördubblats i riket Riks-1970-1992.som
år Skåne pågenomsnittet 1992 medan andel12 hadeprocentvar en

lång återfinnslägsta andelen med högskoleutbildning13 Denprocent.
tvåinom sektorn byggnadsverksamhet, där endast Skånei hadeprocent

år på högskolenivå. påminstläst Denna andel ligger övertre
offentliga20 inom den sektorn. Inom tillverkningsindustrin ärprocent

Skåneriksandelen medan den i ligger sjuprocent procent.sex
Källa: Skånska fakta Om utbildningsstrukturen iSkåne

Utbildningsskillnader mellan könen

decennierna har skillnaden utbildningsnivåUnder de i mellansenaste
könen minskat. Kvinnorna har kommit ikapp och förbi i demännen

åldersklassema. Mellan olika yrkessektorer finns dock fortfaran-yngre
påde skillnader. beror delvis vilka yrkeskategorier in-Dettastora som

går i sektor. Ett studium exempelvis sektorn offentliganärmareen av
tjänster visar har betydligt högre utbildning. dennaInommännenatt

förhållandevis lågutbildade vårdarbetama,sektor dock de domi-är som
kvinnor, yrkeskategori.storneras av en

bådaAndelen sysselsatta med högst förgymnasial utbildning förär
könen inom de traditionella verksamheterna exempelvisstörst som
jordbruk och industri. samfärdsel såInom har dubbeltmännen nästan
hög andel med endast förgymnasial utbildning kvinnorna. Kvin-som

ocksåandel mindre i byggsektorn och i sektornär än männensnornas
verksamhet.spec.

Andelen med eftergymnasial utbildning på årminst förär mäntre
betydligt inom branscherna offentliga tjänster privataoch tjäns-större

långtidsutbildadeKvinnorna har däremot högre andel inomter. en
byggnadsbranschen jord- och skogsbruk.samt
Källa: Skånska fakta utbildningsstrukturenOm iSkåne

Befolkningsutveckling

SkåneBefolkningen i ökade tioårs-med drygt 80 000 underpersoner
perioden 1986-95. Under årende kommande tio folkökningenväntas

såbli hälften 40 000stor, personer.
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Åldersgruppen år, varifrån18-24 huvuddelen de högskolestude-av
rande bestårungdomarna rekryteras, år 1995 drygt 100 000av perso-

årTill 2005 öka med 2 åldersgrup-000 Iväntasner. gruppen personer.
år,25-64 det huvudsakliga rekryteringsunderlaget för kom-ärpen som

petenshöjande årutbildningar, finns 1995 drygt 568 000 personer.
ÅterstodenDenna ökar med 23 000 till år 2005.grupp personer av

folkmängdsökningen barn och pensionärer.utgörs av

Befolkningsutveckling Skåne 1985-2005
ålder 1985 1995 2005

0-17 224 800 243 100 253 700

18-24 100 500 100 300 102 300
25-64 518 500 568 100 591 200

65- 700186 200 300 204 600
Totalt 1 030 500 1 700111 1 151 800

Källa: länsstyrelserna

Utländska medborgare

Skåne årI fanns det 1995 omkring 70 000 utländska medborgare, varav
57 000 i Malmöhus län och 12 000 i Kristianstads län. Däri ingick
knappt 2 000 statslösa eller med okänt medborgar-personer som var
skap.

Av de utländska medborgarna kommer från17 000 övriga Norden.
Övriga utländska medborgare kommer från kulturkretsar ärsom mer
eller mindre olika den nordiska.

Invånarnas medborgarskap i
Skåne 1995

utländskt
72.000

svenskt
1.040.000
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Medborgarskap för utländska
medborgare Skånei 1995

Asien
12.000

EUWPB Afrika
Umm " 3.000

Norden " ..°V"9a35.000
5.000

Övr
Norden
17.000

SkåneAntal utländska medborgare i 1995
årMedborgarskapsland Totalt 0-17 18-24 65-25-64

år år

Norden 16 757 2 956 1 414 10 824 1 563
Europa Norden 34 860 9 439 3 336 19 907 2 178utom
Afrika 2 661 886 367 3761 32
Nordamerika 6911 205 200 190 961
Sydamerika 810 3651 234 1 137 74
Asien 591ll 3 721 1 201 6 293 376
Oceanien 207 19 15 166 7
Statslösa, okänt 9501 1 098 243 565 44
TOTALT 71 527 18 687 6 998 41 472 4 370

Källa: SCB Demopak

Omkring etthundra länder finns representerade bland de utorrmordiska
medborgarna. Störst från övriga Europa, där Jugoslavienär gruppen
med efterföljare 19 medborgare000 vanligaste medborgarskaps-är

500land, många kommer från Polen 4 och Tysklandävenmen
från2 200. Av 12 000 asiatiska länder många medborgareärpersoner

i Irak 2 900 och Iran 2 700, Turkiet 1 300, Vietnam 1 000, Kina
500 och Libanon 500. Största medborgarskapsländer i Afrika är
Somalia 1 100 och Etiopien 400. nordamerikanemaAv har 1 300
medborgarskap i ochUSA, sydamerikanema kommer från1 200av
Chile.
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åldern år,de utomnordiska medborgarna 5 iAv 500 18-24är cza
åldersgruppen år.medan tillhör 25-6430 000

Skåne också mångaUtöver de utländska medborgarna finns det i
svenska medborgare med invandrarbakgrund. Som jämförelse kan

årdet i Malmö kommun 1994 utomnordiska23 000nämnas utöveratt
ocksåmedborgare fanns 22 000 svenska medborgare födda i utomnor-

diskt land 8 500 barn födda i Sverige eller bådamedärsamt som en
föräldrarna födda i utomnordiska länder.

Utbildningsnivå

Skånes åldrarna årbefolkning i 20-64Av hade 23 eftergym-procent
årnasial utbildning 1993. 46 hade gymnasieutbildningprocent som

högsta utbildning. 28 hade endast förgymnasial utbildning.procent
utbildningsnivåemaAv de danska kan "almengymnasial", "ervervs-

och "ervervsfaglig" tillsammans med dengymnasial jämföras svenska
videregående,gymnasieutbildningen. videregåen-"Kort mellemlang

videregående"de" lang kan tillsammansoch jämföras med den svens-
ka högskolenivån. videregåendeLang omfattar universitetsutbild-

år.ningar i allmänhet längre videregåen-som Mellemlangär än tre
de" omfattar övriga högskoleutbildningar år. kortminst I vide-treom
regående" ingår år.övriga högskoleutbildningar kortareär än tresom

SkåneBefolkningens utbildning i 1994 20-64 år
utbildning antal andelHögsta %

Förgymnasial 171 953 27,0
årGymnasial f 2 204 793 32,1
årGymnasial 2 90 271 14,2

Eftergymnasial år3 88 887 13,9
årEftergymnasial 3 3 65 936 10,3

Forskarutbildning 4 878 0,8
Okänd 10 604 1,7
Totalt 637 322 100,0

Källa: länsstyrelserna
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årpå Själland 1994 20-66Befolkningens utbildning
antal andel %utbildningHögsta

37,9551 810Grundskole
6,695 587Almengymnasial

28 558 2,0Ervervsgymnasial
496 773 34,1Ervervsfaglig

videregående 681 5,782Kort
videregående 119 362 8,2Mellemlang

videregående 5,782 584Lang
1457 360 100,2Totalt

på förutbildningarna jämförs detta och med reservationOm sätt att
invåna-Skåneåldersgruppen helt har andelinte överensstämmer större

respektive gymnasieskola högsta utbildning,med högskola me-somre
de efter-Själland andelar med enbart grundskola. Avdan har större

Skåne lång utbildninghar mindre andel medgymnasialt utbildade
år Själland.minst äntre

Arbetslösa

kvarstående39 arbetslösa i1996 000I närmare personermars var
Skåne, Malmöhus län och drygt i Kristianstadsknappt 31 000 i 8 000

hade 5 800 högskola, 600 gymnasium och 12 200län. Av dessa 20
gymnasieutbilda-grundskola högsta utbildning. En fjärdedel desom av

åldern år.i 18-24de ungdomarvar
arbetslösa grundskoleutbildning framför allt inriktadeharDe ärsom

på tillverknings- ochyrken inom service, kommersiellt arbete samt
gymnasieutbildade inombyggindustri. Stora de söker arbetegrupper av
sjukvård, service kommersiellaadministration-kontor, hälso- och och

högskoleutbildade journalistiskt-verksamheter. Bland de är
många också inriktadekonstnärligt arbete yrkesgrupp,största ärmen

vårdteknik, pedagogik, och administration.
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kvarståendeAntal Skånearbetslösa i april 1996 fördelade efter yrke och
ålder

Grund- Gymnasie- Högskola
skola skola

Yrke

Tekniskt 173 911 863mm
Pedagogiska 59 263 739
Joumalistiskt, konstnärligt 216 702 1671mm

sjukvård,Hälso- socialt 799 3 004 828o
Adm, kameralt och kontorstekn 986 3093 1 178
Kommersiellt 596 5861 2 396
Lantbruk, skog och fiske 437 383 33
Gruv- och stenbrytn 9 5 4mm
Transport och kommunikationer 1 022 869 124
Verkstadsarbetc 1 058 8641 97
Övrig tillverkning 1 133 1 072 77

123Bygg- och anläggningsverksamhet 941 2 030
Stuveri, lager och diversearb 970 697 38
Servicearbete 2 290 2 538 185
Militärt arbete 0 4 2

kartlagda 482 536 70
återgåKan 19 36 5

Ålder

år-17 8 1 0
år18-19 134 263 4
år20-24 989 5 066 342
år25-34 9162 7 733 2 150
år35-44 2752 3 701 1 601
år45-54 2 681 2 495 1 183

år55- 2 710 3341 549

TOTALT 12 190 20 593 5 829
Källa: länsarbetsnämnderna
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Högskolan

Övergångsfekvens mellan högskolaochgymnasium

de avslutat linje i gymnasieskolan läsåretAv 1991-92 detsom en var
påbörjat högskolestudier34 1994-95 i Sverige. Förprocent tom.som

Skåne motsvarande andel Skåne37 Att har högreprocent. ettvar ge-
riket kan till del härledasnomsnitt det faktum Nor-än stor attnog ur

Skånedens kompletta universitet ligger i avståndenoch ärmest att re-
Skåne.lativt korta i

Övergångsfrekvensen ocksåtycks öka. de avslutat linjeAv isom en
skolåretgymnasieskolan det 161989-90 började läsaprocentvar som

på år Skåne.högskola följande i skolåretFör 1991-92 motsvarandevar
Skåneuppgift för 21 procent.

går frånAllt fler direkt gymnasieutbildning till högskolestudier. helaI
påbörjade årlandet gick 43 de högskolestudier inomprocent treav som

fråndirekt gymnasieskolan till högskolan. SkåneFör motsvarandevar
påbörjadeandel Andelen år48 högskolestudier efterprocent. ettsom

ha avslutat linje i gymnasieskolan båda någoti fallen lägre.att en var

Skillnader övergångsfrekvens mellan köneni

påbörjarhögre andel kvinnorna högskolestudierEn Enän männen.av
påbörjar åretstudie andelen högskolestudier efter avslutatav som

pågymnasium visar klart högre andelar för kvinnorna. Detta beror
pådock till viss del ofta fullgör sin militärtjänstgöring di-männenatt

rekt efter avslutade gymnasiestudier. Av de avslutademän som gym-
skolåretnasiestudiema Skånei 1989-90 började 14 studeraprocent att

på högskolenivå därpå.året Motsvarande andel för kvinnorna var
Sedan dess genomgående avstån-18 har andelama ökat,procent. men

båda kvarstått.det mellan de könen har
Även treårsperiod efter avslutad gymnasium blir resul-studerasom en

detsamma. skolåretEfter avslutat gymnasium det1989-90tatet var
Skåne påbörjade30 i högskolestudier inommännenprocent treav som

år. Motsvarande andel för kvinnorna 36 Kvinnors ochprocent.var
övergångsfrekvens från olika ocksågymnasielinjer uppvisarmäns

såvälskillnader. I Malmöhus Kristianstads län har hög-männensom en
övergångsfrekvens från den ekonomiska linjen. dockDetta är ettre av

fåväldigt undantag, och i övrigt övergångs-har kvinnorna högreen
frekvens.

Var studerade skåningarna

frånde cirka Skåne påbörjadeAv 7 100 högskolestudier 1994-95som
det Skåne,78 studerade inom dvs. någonvid de femprocentvar som av
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Skåne högskolestudier bedrivshögskolor eller universitet i där
vårdhögskoloma exklusiveinklusive Sveriges Lantbruksuniversi-men

frånstuderande Kristianstads län andelen 70 ochtet. För procentvar
Skåne.från län studerade inom AndelenMalmöhus 81 procent som

respektive Malmöhusbor studerade vid Lunds Uni-Kristianstads- som
respektive 69 Högskolan Kristianstadversitet 31 iprocent procent.var

frånstudenterna Kristianstads län ochdrog sig 32 procent treav pro-
studenter.Malmöhus länscent av

förhållandevisPå kommunnivå närhetsfaktom tydligt. kom-Isyns
omedelbara närhet det överväldigande deli Lunds är avmunerna en

ocksåstudenterna läser i Lund. I Kristianstads omedelbara närhetsom
också i Kristi-effekt med höga andelar studenter läsersamma somses

förhållandevisanstad. Universitetet i Lund drar dock andelaräven stora
frånstudenter kommunerna i Kristianstads län. givetvis helt iDetta är

sålinje med Lunds Universitets roll, mycket denär änsom mer av en
Östrahögskola. Göinge den kommun där andelen väl-regional är som

på Högskolan i Kristianstad högst 50jer studera över procent.äratt
Universitetet kanske inte heltMotsvarande kommun för i Lund är

där väljer läsa iLunds kommun 80 studenternaoväntat procent attav
hemkommunen.

Skånehögskolorna utanför det Högskolan iAv universiteten och var
skåningar. Två Malmöhus länsVäxjö lockade flest procent stu-som av

Kristianstads läns valde studera i Växjö.denter och fem procent attav

Vad studerade skåningarna utanför Skåne

Skåneskåningar år utanförde 500 1992-93 valde läsaAv 1 attsom
läste de flesta enstaka kurser. Cirka 25 valde enstaka kurser.procent

Skånelinjeutbildningama utanför drog förskollärarlinjen i Halm-Av
Ävenfrån Skåne.stad 50 studenter receptarielinjen i Uppsala lockade

föhållandevis många skånska studenter 41 personer.
skåningarhögskola utanför landskapet lockade flestDen som var

69Högskolan i Växjö 192 personer. Av dessa lästenämntssom ovan
på Därefter ekonomilinjen dataingen-enstaka kurser. det 17,var nya
jörslinjen och förskollärarlinjen 13 drog13 mest.som

Varifrån kommer studenterna till skånska utbildningar och hamnarvar
de efter examen

konstaterasGenerellt kan storstadslänen Malmöhus, Göteborgs ochatt
Bohus Stockholm vinst högskoleutbildade. jäm-Ensamt noterar en av

för läsåretförelse rekryteringslän de examinerade i högskolan 1993-av
och bodde i december 1995 visar fler högskoleutbilda-94 dessa attvar

de bosatte sig i dessa län rekryterades till högskolestudieräntre som
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län,Stockholmssig ibosattehögskoleutbildadedärifrån. Flest cza
överskottdärifrån detrekryterades5 500 ettendastEftersom500.7 gav

endastdetstorstadslänenhögskoleutbildade. Förutompå 0002 var
högskoleutbil-400knapptnågon nettovinst,noteradelänUppsala som

jämntungefärutflyttningenochgår rekryteringenSkånedade. I upp.
Kristi-förloradelänMalmöhusmånga de 310Ungefär lika vannsom

anstads län.
examineradeststistikbearbetning övermotsvarandeVid aven

indivi-också dekartlades1993decemberiboendederasoch1991-92
tillrekryterades3 850detTotaltflyttningarna.duella sompersonervar

också desigutexaminerade bosattedeSkåne. Avfrånhögskolestudier
213lockadeStockholms länSkåne.iprocent,100 813allra flesta,

Även storstadslänetdet andraprocent.skåningar sexexaminerade
Skåne,frånmångaförhållandevislockadelänBohusochGöteborgs

högskolerekryter.Skånesfyradrygt procent av
Skåne Totaltsig ibosattehögskoleutbildadedeVarifrån kom som

motsvaradeSkåne. Dethögskoleutbildade i8503sigbosatte cza
SkåneSkåne.frånrekryteratshögskoleutbildadede81 procent somav

KronobergsochBlekingefrån varderaocksålockade procentett par
sammanhang.i dettaviktig faktoralltsåAvståndet tyckslän. envara

ihögskoleutbildade bosättaretvåknappt70Omkring procent,personer,
län.StockholmsfrånSkåne var
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arbetsgruppersammansättning av

Teknik-Ekonomi
ordförandeuniversitet,LundsMattiasson,Bo

Karlskrona/RonnebyihögskolanEriksson,Per
högskolatekniskaChalmersFredriksson,Gösta

KockumsPaulsson,Kerstin
studentrepresentantSkoglösa,Torkel

Östlund, IngenjörsvetenskapsakademinKurt

Lärarutbildning
ordförandeuniversitet,LundsHaikola,Lars

universitetLinköpingsAlmén,Edgar
universitetLundsSvingby,Gunilla

studentrepresentantSöderlind,Helena

jämställdhetsfrågorinvandrarfrågor,Multikulturell grupp,
Åke ordförandeuniversitet,GöteborgsSander,

universitetLundsEsseveld,Johanna
MalmöInvandrarförvaltningen,Nilsson,Ronnie

studentrepresentantSundkvist,Bo

kommunikationochKonst
ordförandeuniversitet,GöteborgsLindstedt,Inger

universitetLundsEhn,Pelle
studentrepresentantDahl,Sara

MusikhögskolanuniversitetLundsJohansson,Johannes
KonsthögskolanuniversitetLundsNilsson,Lars

InstitutetDramatiskaSjöberg,Staffan
högskolantekniskaKungligaSundblad,Yngve

kompetensutvecklingförCentrum
ordförandeKarlstad,ihögskolanfd,Andersson,Lennart

i VäxjöhögskolanAbrahamsson,Bengt
universitetLundsBadersten,Lennart

universitetStockholmsEngwall,Gunnel
studentrepresentantOlsson,Mattias

SverigeSödraFolkuniversitetet,Wallin,Ulf
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Hälsa och samhälle
Sven-Olof Isacsson, Lunds universitet, ordförande
Leif Hellström, Vårdhögskolan, Malmö
Stig Larsson, Göteborgs universitet/Lunds universitet
Giggi Udén, Lunds universitet

IT-området, utveckling infrastrukturav
Christer Persson, Malmö stadskontor, ordförande
Anders Ardö, Lunds universitet
Stefan Eskilsson, studentrepresentant
Tomas Lidman, riksbibliotekarie
Björn Pehrson, Kungliga tekniska högskolan Kista
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föranvisningararbetefortsattaMalmökommitténs -
arbetsgrupper

sittöverlämnathar1995: 12,Malmö, Uhögskola iförKommittén en ny
Betänkandettill regeringen. ärMalmö,Högskola ibetänkande,första

fortskriderunder tidenapril och30till denremissbehandlingundernu
betänkandet.idragitkommittén harriktlinjerefter dearbetet uppsom

augusti ochden ltill regeringenskall lämnasslutredovisning senastEn
konkretiseringytterligareochpreciseringdåinnehållet skall avvara en

verksam-högskolansbåde vad gällerbetänkandetförstai detförslagen
förutsättningar.praktiskaövrigaekonomihet, samt

kommitténskommittén och hariNilssonJan S.Professor är expert
forsk-ochutbildninginnehåll irörandeförslagföruppdrag att svara

kommit-ihuvudsekreterareKlintberg,WandaUndertecknad, ärning.
18031/773telkommittéarbetet,rörandepå frågortén och gärnasvarar

biträdandei Malmöstadsbyggnadskontoret ärBertil Johansson,99.
kringarbetetdet fortsattabehjälplig ioch kommersekreterare att vara

MonicaKommittéassistenter23 84. ärfrågor, tel 040/34innehållsliga
arbetetdelbiträder i dennabl.a.10 73tel 031/773Sandberg, avsom

diariefö-förutbildningsdepartementet,Westin,Raunioch svararsom
65.08/405 17telfakturahanteringring, m.m.,

Arbetsgrupper
utgångs-medskall bedrivasMalmökommitténiarbetetfortsattaDet
delenbetänkandet. Deni det förstaredovisasförslagpunkt i de avsom

arbetsgrup-mindreinnehåll fördelasutbildningensarbetet rörsom
utbild-områden förföljandeförharoch ett avansvarensom varper

School.ning, s.k.
ekonomiTeknik och0

Lärarutbildning
samhälleHälsa och
resurshushållningochNatur-

kommunikationochKonst
kompetensutvecklingförCentrum

IT-frågor, delsfördelsinrättasdessaFörutom enen gruppgrupper
uppgift blirinvandrarfrågor. IT-gruppensfrågor,multikulturella attför

inom IT-infrastrukturstrategi för hurövergripandeutveckla enen
tillhögskola med hänsyninom denområdet skall byggas tagennyaupp

Undervisningssituationerstrukturen.kontakter ibehovet externaav
infor-såvälutbildningområden förangivnasamtligainom somovan

beaktas.ansvarsområde bl.a.skallbiblioteketsmationsförsörjning inom
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Gruppen för multikulturella frågor skall behandla både frågor rö-
rande utbildningssituationen för studerande med utländsk härkomst

utbildning etniska och mångkulturellasamt frågor. Gruppens arbeteom
griper igenomtvärs samtliga nämnda områden för utbildning attgenom
det mångkulturella perspektivet och de etniska frågorna skall bektas i

och de områden förvart utbildningett redovisas Gruppenav som ovan.
skall på infoga jämställdhetsaspektensätt i densamma samlade ut-
bildningsplaneringen.

Till varje kan så önskar knytas referens-grupp om grupperna en
med uppgift lämna synpunkter påatt de förslaggrupp som grupperna

arbetar fram. Grupperna väljer själva arbetssätt för sina för-att testa
slag. Det värdefulltär redan i detta inledande arbeteatt etablera kontakt
med universitet och/eller högskolor i Köpenhamn och Danmark i öv-
rigt.

Kommittéarbetet i övrigt
Parallellt med arbetet konkretisera utbildningensatt innehåll skall un-
derlaget för högskoleutbildning allmänt i södra Sverige analyseras vad
gäller bl.a. rekryteringsunderlag, för demografisk utvecklingprognoser
och näringslivsutveckling övrigt planeringsunderlagsamt börsom vara

värde för fortsatta ställningstaganden i frågan hurav högskola iom en
Malmö skall etableras och vilken inriktning den bör ha. Detta arbete
sker i samarbete med i första hand berörda kommuner, länsstyrelser

länsarbetsnämnder. Gruppernasamt kommer successivt informerasatt
detta arbete.om

Utbildningens innehåll och uppläggning
Verksamheten inom för och de nämnda områdenavart förettramen av
utbildning skall beskrivas så regering och riksdag fåratt klaren upp-
fattning vad respektive område för utbildning syftar till, vilkenom eller
vilka inriktningar de bör ha och hur olika ingående delar eller utbild-
ningar bör uppbyggda, vilka målgrupperna vilka kravvara är, som
ställs för tillträde, vilka ämnen/discipliner ingår i olika utbild-som
ningsvägar, benämning på eventuella utbildningsprogram samt unge-
färlig poängomfattning, vilken möjlighet erbjuds till etappvissom upp-
byggnad viss kompetens högskoleexamen, kandidatexamenav en samt
magisterexamen.

Studenternas fria val kurser för bygga sin utbildningatt ochav upp
möjlighet till successiva val inom för eventuella utbildningspro-ramen

skall vägledande för samtliga områdengram för utbildning.vara En väl
utbyggd studerandeservice vadäven gäller rådgivning såväl före som
under studietiden skall förutsättning.vara en
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denminskaverksamhethögskolansden ärambition för attEn nya
därföralltför Detfortfarande ärsnedrekrytering ärsociala stor.som

aktuelltbliutsträckning det kani vilkenochviktigt övervägaatt ange
skallhärvidutlokaliserad verksamhet sär-distansundervisning,med

möjligheterminstinteönskemål från Helsingborgbeaktasskilt samt
på deltid.dagtid ochpå tidutbildninggenomföra änatt annan

utbyggd verksamhetfulltvidDimensionering
uttrycktomfattningvilkenskallutbildningområde förvarjeFör anges

uppbyggd.fulltdå högskolanaktuellbör ärhelårsstudenteri varasom
hel-15 000nivånnått angivnadenha närmareTidpunkten för att om

områden kanvissaår 2005rimligenårsstudenter kan även varaomvara
till-beroendegivetvisUtbyggnadstakten blirtidigare.utbyggdafullt

omfattninglokaler.färdigställda Denochgången till lärare angessom
ingå-fördelad olikaskallutbildningområde förvarjeför grovtvara

ämnen/disciplin-er.ellerutbildningsprogramutbildningsvägar,ende

uppbyggnadTid för

olikauppbyggnadenförtidsangivelse börungefärlig görasEn av
1998år htvarje fr.o.m.ingående delar. FördessSchools och

i1997redan htbasår skulle kunnautvidgateventeullt starta anges
omfattningvilkenoch iutbildningvilkendrag startarsomgrova

ackumu-dels denår ht 2005Påföljandehelårsstudenter. t.o.m. anges
föregående hösttermin.frånökningendelsutbildningsvolymen,lerade

utbildningenförKostnader

administ-inbegripetutbildningengrundläggandeför denKostnaderna
deskall täckassåsom bibliotek, lokalerövrig serviceration, avm.m.

helårs-helårsstudenter ochersättningen förintäkter genereras avsom
ri-för helagällerresurstilldelningssystemenligt detprestationer som

det isärskiltbakgrunden bör arbetsgruppemadenket. ettMot ange om
behovföreliggaverksamhet kanhögskolansinledande skede av me-av

ersättningen.schabloniseradedendel utöver

arbetetTidplan för

ordförandena imedsammankomstmöjligt. EnpåbörjasArbetet snarast
stads-i MalmöNilssonprofessor S.och Janarbetsgruppema äger rum

april kl 10 13den 172212 onsdagenPalms platshus, August rum -
behovetocharbetediskuterasVid sammankomstenca. avgruppemas

integrationgrund denbl.a.mellan vissasamarbete somavgrupper
frågormultikulturellaochför IT-strukturerfordras m.m .
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Arbetet skall genomföras så övergripande beskrivningatt en av
varje område för utbildning IT-stukturen kansamt vidgöras nästa
kommittésamrnanträde den 7 juni och helst kunna skickas veckaut en
före sammanträdet. Det innebär utkast till innehåll,att omfattningett
och tidplan för uppbyggnaden bör finnas sista veckan i maj. Kommit-
téns synpunkter delges omedelbart efter sammanträdet ochgrupperna
under juni avslutas den delen arbetet skall underlag förav som ge
kommitténs överväganden vid slutredovisningen till regeringen, dvs.
innehållet i det sista betänkandet.

Ersättning för resor m.m.
Ersättning för sammanträden och förberedelser inför dessa utgår enligt
förordningen ersättning vid kommittéuppdrag. Resor och trakta-om

kommitténersätts och biljettermente beställs Bennetsav m.m. genom
resbyrås filial på regeringskansliet, 103 33 Stockholm, tel
08/405 14 00. Uppge alltid kommitténummer U 1995:12 vid beställ-
ningar. Reseräkningar uppförs på särskild blankett och skickas till
Wanda Klintberg, Vasaparken, Göteborgs universitet, för attest.

JAN S. NILSSON

Wanda Klintberg

Kopia till
statssekreterare Göran Löfdahl, ordförande
professor Jan S. Nilsson, expert
utredare Bertil Johansson, bitr. sekr.
dep.sekr. Lucic Mandaus, bitr. sekr.
reg.
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