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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

särskild utredare tillkallas med uppdrag detEn göra översynatt en av
statliga stödet till kompletterande skolor, dir. bilaga1997:42,

Utredaren skall

tydlig definitionutarbeta begreppet kompletterande skolaen av-
analysera kompletterande skolors roll inom utbildningssystemet och-

frånderas avgränsning och förhållande till det offentliga skolväsen-
det, högskolan och till yrkesutbildningannan
analysera och kommunernas för kompletterandestatens ansvar-
skolor

kriterierna för hurformerna och statligt stödöver övervägasamtse-
besluten skall tidsbegränsas

vilka effekter beslutet införaanalysera mervärdesskatt inomatt ut--
bildningsornrådet har för kompletterande skolor

frågan till studiestöd för elever kompletterandeutreda irättom-
skolor

skolorlämna förslag på hur det statliga stödet till kompletterande-
skall administreras.

Bakgrund och förslag

kompletterande skolorna fyller viktig funktion varie-De sitten genom
rande utbud utbildningar. Sökandeintresset ofta miljöDenär stortav

kompletterande skolor driver verksamhet beskrivs korthetsin i isom nu
i kapitel liksom de problem nuvarande regelsystem medför.1 som
Gränsdragningen mellan snarlika utbildningar offentlig och privatinom
sektor oklar och de ekonomiska villkoren Utbildningamaolika.är är är
ofta eftergymnasiala. pedagogiska Nuvarandeledarskapet oklart.Det är
förordning kompletterande skolor anpassad till deninte situationärom

för utbildningsanordnareuppstått privata i och med beslutetsom om
mervärdesbeskattning utbildning. för tillstatligt stödUtrymmetav
kompletterande skolor begränsat.är

sammanställning nuvarande fristående skolor och jämförba-En över
utbildningar finns kapitel diskussion kompletterandei En ut-ra om
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bildningars utbildningssystemetnivå i förs i kapitel och kapitel3 i 4
redovisas bakgrunden till utbildning mervärdesbeskattas sedan 1att
januari 1997.

påFörslag benämningny

friståendekompletterande skolor medBegreppet utbildningarersätts
områden, fristående bildkonstut-med statlig tillsyn inom olika t.ex.

bildning med statlig tillsyn, kapitel Vid de kompletterande skolorna
finns har statlig tillsyn, varför utbild-också utbildningar inte det ärsom

skall lyftas fram. Utbildningarnaningen och inte skolan ocksåärsom
ofta eftergymnasiala och kompletterar gymnasieutbildningar.inte

Förslag till kriterier för erkännande

utbildning skall kunna erkännas fristående utbildning medEn som en
statlig tillsyn område den uppfyller kriteriema förinom visstett om en

treav grupper:

FriståendeGrupp utbildningar med statlig tillsyn1
FriståendeGrupp utbildningar med statlig tillsyn och be-2 som
rättigar till studiestöd
Fristående statlig statsbidragGrupp 3 utbildningar med tillsyn,
och berättigar till studiestöd.som

kriterierna för med förklaringar.kapitel beskrivs varjeI 6 grupp

kompletterande skolor förslagAnalys nuvarande motav

skolor de föreslagnaanalys nuvarande kompletterandeEn mot treav
kapitel Endast fåtal skolor har utbildningarigörs ett somgrupperna

deluppfyller kriteriema för vad omfattning i tid.inte l Enavsergrupp
för utbildningarna kommerkriterier den huvudmännenär arten attav

till dessa. samband med beslutet statlig tillsynsig I görsatt anpassa om
utbildning nationellt värdefullbedömningen kanav om en anses vara

värdefull. uppfyllereller nationellt särskilt Få huvudmän i dag kriteriet
regelbundet utvärdera utbildningarna med statlig tillsyn.att

Kompetenta lärare

kapitel förs diskussion vad bör utmärka kompetent8I en om som en
lärare fristående utbildning.på en
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Kvalitet

kapitel framgår detAv 9 måste ställas höga krav på friståendeatt ut-
bildningar med statlig tillsyn. uppfyllandeEtt flertalet kriteriernaav av

förutsättning för godtagbar kvalitet på utbildningarnaär oavsetten
grupp-

Statens och kommunernas ansvar

Statens och kommunernas för kompletterande skolor behandlas iansvar
kapitlen 10 och Utredaren11. har för Sverigeatt staten attanser ansvar
har mångsidigt och flexibelt utbildningssystem och det måsteett att
ställas krav utbildningarvissa på skall ha statligt stöd. finnsDetsom

skälinte ålägga kommunerna skyldighet utbetala stöd till fristå-att att
ende utbildningar, särskilt inte nuvarande ekonomiskai läge. Däremot

utredaren det bör stå kommunerna fritt på olika stödjaatt sättattanser
verksamheten friståendevid utbildningar.

Förslag till statsbidrag

kapitel beskrivningI 12 lämnas nuvarande statsbidragssystem tillen av
kompletterande skolor och begreppet årselevplats.

Kapitel innehåller förslag framtida statsbidrag13 statsbidrag.om
föreslås kunna utgå till utbildningar bedöms nationellt särskiltsom vara
värdefulla uppfylleroch de flesta kriterierna enligt Riksdagengrupp
bör också fortsättningen besluta föri statsbidrag till fristå-om en ram
ende utbildningar. bör fastställas förDenna treårsperiod. Enram en

årförnyad prövning tredjegörs alla beslut gällervart ut-av som
gångnabildningar under perioden varit berättigade till statligtsom

i 2 3. Skolverket föreslås besluta fördelningstöd ochgrupperna om av
statsbidragen efter bedömning ansökan.av

beståStatsbidraget skall grundbidrag och tilläggsbi-ett ettav
utgådrag. Grundbidraget skall med belopp till varje ut-samma

utgårbildning. Tilläggsbidraget efter prövning behovet tillav re-
spektive erkänd utbildning. Bidragens storlek beslu-denavgörs av
tande myndigheten. Beslut statsbidrag fattas vid tillfälleettom un-

året.der
Statsbidragsberättigade utbildningar bör ha möjlighet statli-sökaatt
medel för utveckling. Beslut användningen statsbidragextraga om av

till kompletterande skolor fattas i dag regeringen. Skolverket före-av
slås fortsättningen fattai dessa beslut.

Även fortsättningsvis bör Handarbetets Stock-Vänners skola i
gård, erhållaholm och Sätergläntan, Handarbetets i Insjön stats-
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redogörs förkapitel 14korttidskurser. Ianordnandebidrag för av
förslaget.bakgrunden och motiveras

till studiestödFörslag

kapitelbeskrivs i 15.studiestödssystemNuvarande
värdeful-perspektiv bedömsnationelltUtbildningar ett somursom

studie-skall berättiga tillvärdefulla,och särskiltla, gruppgrupp
årselevplatser vid fri-formfastställer totalram istöd. Regeringen aven

ansökanefter bedömningSkolverketutbildningar.stående avanger
årselev-tredje år antaletprövningmed förnyadsambandeller i vart

förslåsVidareframgår kapitel 16.utbildning.varje Dettaplatser vid av
skall ha tillgymnasieutbildningslutfört rättungdomar stu-att ensom

ålder.diemedel före 20 års

beslutsordningbeslutsinstans ochFörslag till ny

bliför ansökangällerbeslutsordningocharbets- attDen omsom
kapitelskola framgår 17.kompletterande av

kapitel 18.beslutsordning finns iochbeslutsinstanstillFörslag ny
frånfristående fattas ochutbildningarerkännandeBeslut avom
fatta be-skall verketVid behovSkolverket.juli 19991med den av
från detsakkunnigsamråd myndighet ellermedefterslut annan

utbildningsområdet.aktuella
löpande underkanenligt 1erkännandeAnsökan görasgruppom

Skolverketinlämnas tilloch 3enligt 2ansökanmedanåret grupperna
Beslututbildningenapril året innanden 1 starta.attsenast omavses

månader från detbör fattas inomenligttillsyn 1 attstatlig tre an-grupp
kommit in.sökan

år. Huvudmannengäller ierkännande enligt 1Beslut tregruppom
statlig tillsyn.fortsattansöker om

det årdenoch fattas l3enligt 2 ut-Beslut senast marsgrupperna
besluttillfälle.och Ettvidbildningen ettatt starta om er-sammaavses

tredjeförnyad prövninggälla högst år. Enskall i görskännande varttre
treårspe-under den gångnautbildningargällandebeslutår alla somav

förstöd enligt kriteriemaberättigade till statligtrioden varit grupperna
och2

överklaganderättFörslag till

förkriteriernaföreslår statlig tillsyn enligtbeslutUtredaren att om
domstol. Besluttill allmän stat-överklagasskall kunna1 omgrupp



SammanfattningSOU 1998:11 11

lig tillsyn enligt kriterierna för 2 och 3 skall inte kunnagrupperna
Bakgrund framgåroch motiv kapitelöverklagas. 19.av

Tillsynsansvar

för tillsyn kompletterandeSkolverket har i dag skolor. Nuva-ansvar av
utvidgning antalet utbildningarrande regler för tillsyn och den medav

tillsyn blivit följd riksdagens beslut mervärdes-statlig en omsom av
beskrivs kapitelskatt på utbildning i 20.

föreslås också i fortsättningen för den statli-Skolverket ansvara
fristående områden,utbildningar inom olika kapiteltillsynen avga

samrådtillsynen i myndighet21. Vid skall medbehov utövas annan
från utbildningsområdet. Statlig tillsynsakkunnig det aktuellaeller

för skall kunnaerkända enligt kriteriema 1utbildningar grupp ge-av
insända dokumentenkelt förfarande, utifrånnomföras ett t.ex.genom

Statlig tillsyn utbildningar erkända enligtoch/eller enkla enkäter. av
och dokumentstudier och till-förkriterierna 2 3 görs genomgruppema

synsbesök vid skolorna.

påKrav resurser

kräva ökade med anledningförslag kommerUtredningens att resurser
få utbildningar ställda under statligantal ansökningarökat attomav

framgår kapitelantal tillsynsärenden, vilketoch därav ökattillsyn av
kanbeslut erkännande enligt 1överklagaMöjligheten22. att gruppom

ökade kostnaderna fårökadekomma kräva Deatt rymmasresurser.
beslutade statsbidragsramen.deninom
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statligt tillFörordning stöd friståendeom

utbildningar inom olika områden

utfärdad den

följande.föreskriverRegeringen

Inledande bestämmelser

utbildning skall enskildHuvudmannen för fristående§l vara enen
fysisk eller juridisk person.

få statligt stöd iför fristående utbildning kanHuvudmannen2 § en
form av

tillsyn,statlig
till studiestödutbildningen berättigar elevernaförklaring attomen

studiestödslagen 1973:349, ochenligt
statsbidrag.

punktkombineras med stöd enligtstödet enligt punkt kanstatliga lDet
ocheller punkterna 22

behövsfattas skolverk. detstatligt stöd Statens När§ Beslut3 avom
myndighetförst efter samråd medSkolverket fatta beslutskall annan

skallaktuella utbildningsområdet. Besluteneller sakkunnig från det
skalldock högst år. beslutenbestämd tid, Ibegränsas till treatt avse en

hör.område aktuella utbildningentill vilket denanges
aktuellförfattningssamling publiceraskolverk skall i sinStatens en
dennabeviljats statligt stöd enligtförteckning de utbildningaröver som

förordning.

med grundläggan-skall utformas överensstämmelseUtbildningen i4 §
utbildningenoch verkar inomde demokratiska värderingar. Var en som

för vårför människas egenvärde och respektskall främja aktning varje
den verkar utbildningenmiljö. Särskilt skall inomsomgemensamma

främja jämställdhet mellan könen,
elevinflytande,främja samt
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former kränkande behandling såsomaktivt motverka alla av
rasistiska beteenden.mobbning och

meddenna förordning5 § I avses
heltidsutbildning under år,elevplats påårselevplats: ettenen

lärrmas.kalenderår för vilket bidragbidragsår: det

tillbyter huvudman skall detta anmälas Statensutbildning6 § Om en
skolverk.

Statlig tillsyn

stödutbildning tillerkänts statligttillsynenstatliga7 § Den somav en
tillsynsverk-skolverk. sinförordning Statens Ienligt denna utövas av

förutbildningslokalemaSkolverket få tillträde tillsamhet skall att
verksamheten.genomföra inspektionkunna aven

kunnaerfarenheter försärskilda kunskaper ochkrävsOm det att ut-
skolverk begärautbildning skall Statensbeträffande visstillsynöva en

myndighet.hjälp av en annan
tillsynsverksamhetomfattande iskolverk skall haStatens en mer

punkternaerhållit statligt stöd enligt 2 § 2utbildningarfråga de somom
statligt stöd ienbart erhållitutbildningarjämfört med deoch 3 som

statlig tillsyn.form av

harutbildningentillsyn krävs detfå under statligstå8 § För attatt en
lärar/handledarledd undervis-klocktimmaromfattning minst 200om

bestämmelserna i 12-följeroch utbildningenunder högst årning tre att
15 §§.

Studiestöd

eleverna tillförklaras berättigautbildning skall kunna9 § För att en
synpunkt, delsvärdefull nationelldenstudiestöd krävs dels attäratt ur

lärar/handledarleddklocktimmarhar omfattning minst 320den omen
utbildningen följ-Vidare krävstermin.undervisning under minst atten

bestämmelsemai 12-17 §§.er

årselevplatser.skall antalskolverks beslut visst10 § Statens ettavse

statsbidrag

särskilt värde-utbildningenstatsbidrag krävs delsfå11 § För ärattatt
år ochutbildningen minstsynpunkt, delsfull nationell ett attatt vararur

lärar/handledarleddklocktimmarden har omfattning minst 800omen
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bestämmel-följerutbildningenVidare krävsläsår.undervisning attper
semai 12-17 §§.

antal års-statsbidrag skall visstbeslutskolverks ettStatens avseom
elevplatser.

stödstatligtVillkor för

skall utbildningentillsynunder statligfå stå12 § För att
leder utbildningen,ansvarigha person somen

relevanta iurvalsgrunderinträdesvillkor och ärfastställdaha som
och inriktning,nivåutbildningensförhållande till

lärare,ha kompetenta
examensbevisellerfår betyg, intygelevenmedavslutas4. ettatt

uppnådda målen,deinnehåll ochutbildningensbeskriversom
samt

utrustning.och adekvatlokalerändamålsenligatillha tillgång

ochuppföljningförskyldigför utbildningenHuvudmannen är att§13
skolverkverksamheten Statensuppgifterdelämnautvärdering somom

Skol-förbehövsuppgiftersådanagällerföreskriver. Detsamma som
utvecldingsprojekt.ochutvärderings-nationellaverkets

beskriverplanhaskallutbildningenförHuvudmannen§14 somen
förverkligas.skallhur målenmålinnehåll ochutbildningens samt

medskäligaelevavgifterendast ärfårHuvudmannen§ ta ut15 som
kostnadernaförutsatthar,utbildningenkostnader attdetillhänsyn som

verksamheten.förrimligakani sig anses

studie-berättiga tillskallutbildningenvillkor för attYtterligare
statsbidragrespektivestöd

studie-tillelevernaberättigaförklarasskallutbildningen16 § För att
bestämmelser-den följerförutomstatsbidrag krävs,respektive attstöd

deni 8-11 §§, attna
eller ledningsgrupp,styrelsehar en

skolverk,Statensgodkänts samtkursplanerefterbedrivs avsom
denatt

för hurfastställd planeller ledningsgruppenstyrelsenhar en av
uppföljningenhurpersonalenkompetensutvecklingen samtav

skall ske.verksamhetendenutvärderingenoch egnaav
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17 § Antalet studerande på utbildning får inte överstiga det antalen
beslutats enligt 10 och ll §§.som

Ansökan

18 § Ansökan statligt stöd inges till Statens skolverk.om
För stöd enligt första2 § stycket kanl ansökan länmas löpande un-

der året. Beslut stöd skall fattas inom månader från dettre attom an-
sökan kom in, inte särskilda skäl föranleder När ansökanannat.om om
stöd enligt första2 § stycket 1 ingår del i ansökan stödsom en en om
enligt första stycket2 § och skall2 3 tredje och fjärde styckena i denna
paragraf tillämpas.

Ansökan statligt stöd enligt första2 § stycket och skall2 3om vara
inkommen till Statens skolverk den första april kalenderåret in-senast

det begärda stödet skall utges.nan
Beslut statligt stöd enligt första2 § stycket och2 3 skall fattasom

vid tillfälle under läsåret, dock den första inteett senast sär-mars, om
skilda skäl föranleder beslutet måste fattas vid tidpunkt.att en senare

Återkallande det statliga stödetav

19 § Statens skolverk får besluta det statliga stödet skall upphöra,att
utbildningen inte längre uppfyller kraven eller huvudmannenom om

inte iakttar skyldighetersina enligt denna förordning. återkallandeEtt
det statliga stödet kan endast ske bristerna inte avhjälpts efterav om

påpekande för huvudmarmen.
Statens skolverk skall besluta det statliga stödet skall upphöraatt om

huvudmannen för utbildningen begär det.

Utbetalning statsbidragav

20 § Statsbidraget består grundbidrag och tilläggsbidrag.ett ettav
Grundbidrag utgår med belopp årselevsplats till alla bi-samma per

dragsberättigade utbildningar. Statens skolverk beslutar varje år om
grundbidragets storlek.

Tilläggsbidrag utgår efter särskild prövning bidragsberättigadav en
utbildnings kostnader. Vid fastställande tilläggsbidragets storlekav
skall särskild hänsyn till utbildningens kostnader för lärare, lokalertas
och utrustning.

21 § Statsbidrag skall beräknas årselevplats bidragsår.och Statensper
skolverk skall inför varje bidragsår besluta bidraget till utbildning-om
en.
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månadvarjevid börjanskall rekvisitionskolverk§ Statens22 utan av
till hu-enligt 21 §tolftedel beloppetbetalaunder bidragsåret ut aven

bidragsberättigade utbildningarna.för devudmännen

till statligt stödprövningFörnyad rättenav

förnyad prövningutföratredje årskallskolverk23 § Statens vart aven
stöd.fortsatt statligttillutbildningarsfriståendesamtliga rätt

statligt stödfortsatteventuell tillbeslutskolverks rättStatens om
bestämmelserna i 18skall fattas enligt

Överklagande
defår, såvittoch 23enligt 19skolverkBeslut Statens24 § av

förvalt-allmänhosöverklagaspunktstöd enligt 2 §statligtavser
ningsdomstol.

till kammarrätten.överklagandevidPrövningstillstånd krävs
Övriga får inteförordningdennaskolverk enligtbeslut Statensav

överklagas.

juli 1999.kraft den 1träder iförordningDenna
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sammanfattandeNuläge,1 en

beskrivning

definition enligtNuvarande1.1

skolorkompletterandeförordningen om

och ifristående skolor1996:1206 ävenförordninggällandeI omnu
kompletterande skolor. Dennabeteckningenanvändsregeringsbeslut

förhållan-gällandedetdåutredningenanvänds ibeteckning avser nu
utbildningarfriståendeanvänds begreppetförslagutredningensden. I

områden.olikatillsyn inommed statlig
skolornakompletterandedevidutbildningarolikaOfta detär som

bedrivaskan ocksåskolornade aktuellaVidstatlig tillsyn.underställts
tillsyn.statligharutbildningar intesom

gymnasienivåpåutbildningbedriverskolornakompletterandeDe
Valfrihet il992/93z230,propositionenEnligteftergymnasial nivå.eller

komple-värdefulltsynpunktnationellfrånskall deskolan, utgöra ett
kompletterandedeinnebäradelskangymnasieskolan. Det atttillment

denfinns iutbildningslagsprinciperbjuder iskolorna re-somsamma
skolornadelsspeciell profil,med attutbildningenguljära er-enmen

utbildningsväsen-reguljäradetfinns inominteutbildningbjuder som
gymnasialaoch dengymnasieskolanfrånskiljer sigUtbildningamadet.

såda-harellerkärnämnende saknarbl.a.vuxenutbildningen attgenom
gymnasieskolan.krävs ivadmindre omfattningi än somna

kompletterarskolornakompletterandedevidutbildningardelEn
tillutvecklatsharutbildningarmånga attutbudgymnasieskolans men

utbildningar.eftergymnasialavara

Bakgrund1.2

under långfunnits i Sverigeomfattningmindreiskolor harFristående
statsbidraghaftharkompletterande skoladagskola itid. ärEn som

hos regeringenansöktantal skolorharSuccessivtfrån 1876. ett om
statsbidragmedutbildningarnaMångaverksamheten.tillstatsbidrag av

området.estetiskadetfinns inom
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De kompletterande skolorna fyller viktig funktion till-atten genom
handahålla specifika och värdefulla utbildningar. Behovet dessa ut-av
bildningar framgår bl.a. det antalet elever söker till utbild-storaav som
ningar vid kompletterande skolor. Detta kan också bevis påettses som

utbildningarna hålla hög kvalitet. Förutom elevernaatt får till-attanses
gång till utbildningar kan utveckla kunskaper och färdigheter bådesom
inom personliga intresseornråden och olika yrken finns det ofta ett stort

för dessa utbildningar från branschorganisationer, intres-engagemang
och Utbildningama efterfrågasavnämare. också därför deattsegrupper

kan användbar kunskap kan tillföras andra yrkesområden detänge som
eller de, utbildningen direktsom avser.

Rätten och driva fristående skola grundskolenivåatt starta över ären
del den allmänna näringsfriheten i Sverige. Kostnaderna fören av en

helt finansieradprivat utbildning dock ofta betydande för eleverna.är
När skola vill ha stöd samhället ställs vissa krav. Stöd enligten av

förordningen fristående skolor utgår till kompletterande skolorom som
kan endast komma ifråga utifrån klart konstaterad samhällsnytta ochen

utbildningen värdefull eller särskilt värdefull nationellom anses som ur
synpunkt med hänsyn till samhällets ekonomiska möjlighe-samt tagen

sådant stöd.ter att utge
Enligt propositionen Valfrihet i skolan skall i princip det offentliga

skolväsendet tillhandahålla all utbildning nödvändig från indivi-ärsom
duella och samhälleliga utgångspunkter.

I proposition lades förslaget fristående skoloratt översamma om
grundskolenivå under högskolenivå skulle delas in i tvåmen grupper,

det gäller prövning offentligt stöd. friståendenär Dessa ärav grupper
gymnasieskolor inklusive fristående gymnasiesärskolor och fristående
kompletterande skolor. De kompletterande skolorna skall för ha rättatt
till offentligt stöd värdefullt komplement till gymnasieskolanutgöra ett
i nationellt perspektiv.ett

Lagstiftningen talar kompletterande skolor medan utvecklingenom
har varit sådan, det olika utbildningar vid de kompletterandeäratt
skolorna har fått statligt stöd. Vid de aktuella skolorna kan såledessom
dels bedrivas utbildningar har statlig tillsyn, dels utbildningarsom som
inte har sådan tillsyn och inte erkända det allmänna och forärsom av
vilka utbildningsanordnarna inte har ansökt statlig tillsyn.om

1.3 Gällande regelverk

friståendeDen skola i dag söker statligt stöd kompletterandesom som
skola kan ställas under statlig tillsyn
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effektivveckors16terminsomfattar minstutbildningen enom-
undervisning

timplanerkurs- ochläroplanföljerutbildningen samt somenom-
Skolverketgodkänts av

genomförd utbildningeller intygfår betygeleverna överom-
skäligaelevavgifterde äruttassomom-

skolverksamhetuppgifter sindelämnarhuvudmannen somomom-
utvärdering.uppföljning ochverketsförföreskriverSkolverket

omfattarställetutbildningen istatsbidragfåkan därutöverskolaEn om
ocksåskall dåUtbildningenheltidsstudier.veckorsläsårs 32minst ett

synpunkt.nationellvärdefullsärskilt uranses som
minstinnebär kravet påskolanValfrihet ipropositionenEnligt en

under-timmarsminst 20effektiv undervisning,veckors16tennins
veck-heltidsstudier 32läsårspå minst ärvecka. Kravetvisning ettper

vecka.under minst 30 timmarundervisningeffektiv perors
alltid1996harstatlig tillsynmedutbildningarStuderande vid t.o.m.

studiestöd.haft tillrätt
mervärdesskattinföraunder hösten 1996beslutadeRiksdagen att

därförjanuari 1997med denoch lutbildningsornrådet. Från ärinom
undantasskattepliktFrånskattepliktiga.generelltutbildningstjänster

grundskole-,mervärdesskattelagenreglerna idock enligt de gym-nya
ellerdet allmännaanordnashögskoleutbildning,nasieskole- och avsom

utbildningsanordnare,erkändutbildningen samtförallmännadeten av
studiestöd.tillelevenberättigarutbildning som

underståtttidigareinteutbildningarskolorfriståendeMånga vars
erkän-att blistatlig tillsynansökt1996/97underharstatlig tillsyn om

ändradebeslutriksdagensföljdallmännada det mer-omavsom enav
utbildningsområdet.värdesskatteregler på

beslutgångenför förstadecember 1996fattade iRegeringen om
dessapåför elevertill studiestödutbildningarstatlig tillsyn rättutanav

utbildningar.

Skolverkets1.4 översyn

friståen-denSkolverket resultatetredovisade översynmaj 1995I avav
underregeringenpå uppdraggjordeskompletterande skolorde avsom

skolor ikompletterande50-talfanns dåoch 1995. Det1994åren ett
degälldeförsta delendenResultatet översynenSverige. es-somavav

presenterades 1994.skolornatetiska
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I beskrivs de kriterier utbildningar bör uppfylla förrapporterna som
fristående kompletterande utbildningar och såledesatt anses som som

skall ställas under statlig tillsyn. kriterierDessa framgår bilagaav

Fristående1.5 kompletterande skolor hösten

1997

Inför läsåret 1997/98 fanns skolor med38 statlig tillsyn, statsbidrag och
till studiestöd, skolor med19 statlig tillsyn och till studiestödrätt rätt

38 skolor med statlig tillsyn till studiestöd. Under höstensamt rättutan
1997 fanns det sammanlagt 95 kompletterande skolor. Vid många av
dessa skolor finns ofta flera utbildningar står under statlig tillsyn.som
Vissa skolor har statsbidrag och studiemedel sedan tidigare kansom
också under ha beviljats statlig tillsyn1997 till studiestöd förrättutan

utbildningar. Skolverket tillsynen de kompletterandeutövarnya av
skolorna. skolaVid har Luftfartsverket tillsyn. förteckningEn överen
de kompletterande skolorna finns i bilaga

Sju skolor har under ställts under1997 statlig tillsyn skall utöv-som
Högskoleverket. skolorDessa inte kompletterandeär attas av anse som

skolor förordningen.enligt
Statistik det totala antalet elever vid de kompletterande skolor-över
saknas. Antalet elever vid kompletterande skolor med statsbidragna
den oktober 1996 569 enligt Skolverkets15 1 rapportvar personer nr

Jämförelsetal för skolhuvudmän,129, delrapport dessa1997. Av var
086 kvinnor och saknas1 483 Det uppgifter dennaimän. rapport om

antalet elever från tiotal skolor med statsbidrag.ett
Enligt redovisning från fickCSN 444 elever vid kompletterande

skolor 1996/97studiehjälp under och elever studiemedel.2 968

1.6 Fristående kompletterande skolor och
EG-rätten

Enligt Fördraget upprättandet Europeiska gemenskapen skallom av
gemenskapen främja rörlighet för grundutbildning,inom vida-personer
reutbildning forskningoch Europeiska bulletin,unionens Tillägg
5/96. EG-rättensEn anpassning till krav berör områden gäller desom

Sverige medlemmar i Europeiska unionen. Europeiska gemenskapen,EU, EG,är
kvarstår dock del och de reglerEU finns EG-regler. detIärsom en av som
följande används därför huvudsaki uttrycket i anslutning till dessa regler.EG
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förslag tilloch påverkar bl.a. utredningenskompletterande skolorna
kriterier.

påkompletterande skolorna kommer EG-rätten indet gäller deNär
yrkemöjligheten iolika områden, bosättning, utöva ett ett annatatttre

studiestöd.medlemsland och

det allmännakompletterande skolorna ingår ifaktum deDet ettatt av
följande konsekvenser.utbildningssammanhang medfördefinierat

har under förutsättning-andra medlemsstater vissaMedborgare från
under studietiden.bosätta sig härrätt attar

till yrkekompletterande skola lederutbildning vidOm ett somenen
yrketsvensk medborgare villland ochreglerat i utövaär ett annat en

svenskamyndigheter godkänna denvärdlandetsdetta land måstei
direktivEuropeiska gemenskapernas rådenligt rådetsutbildningen

kompetensbevis. Indi-ochömsesidigt erkännande av examens-om
eller hon har genomgåttbygger på hanvidens rättigheter ut-att en
hemlandets myndigheter.godkänd erkändbildning är avsom

särskildamedlemsland haryrkeMed reglerat att ettett re-avses,
yrkesutövarenvilka innebärför viss yrkesutövning,striktioner atten

utbildnings- ellernationelltsärskiltskall inneha annatett examens-,
värdlandets lagar.utfärdat efterbehörighetsbevis ärsom

sökandedenexamensbevis,skall erkännaVärdlandet ett som ger
sökandedenexamensbeviset visarbehörighet till yrke, attett om

med-motsvarande nivå frånpåutbildninggenomgått ett annaten
hemlandetreglerat iockså yrket integällerlemsland. Detta ärom

beroende påyrkeserfarenheteller årssökande har tvåoch den tre
utbildningens nivå.

för studeraSverigeEU-medborgare bosatt sig iutländskEn attsom
studiestöd.svensktskola får intekompletterandevid en

studiestöd påfåunder vissa förutsättningarkanarbetstagareEn samma
kompletterandedenstudierna vidmedborgaresvenskasätt omsom

arbetet.områdeliggaskolan kan bedömas inom somsamma
beslutockså riksdagenspåverkaskompletterande skolornaDe av

utbildning. Beslutetmervärdesbeskattning ärhösten 1996 enavom
till EG:smervärdesbeskattningenden svenska mervär-anpassning av

detformer erkändaUtbildningar i vissadesskatteregler. avansessom
propositionenmervärdesskatteplikt.undantas från Iallmänna

och idrottsom-kultur-, utbildnings-Mervärdesskatt inoml996/97:lO
frånkompletterande skolor skall undantassärskiltrådet 50 atts. anges

mervärdesskatt.
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Ansökan statlig tillsyn1.7 om

närvarande till ansökanAnsökningsförfarandet går för så, att en om
statsbidrag lämnas till Skolverketstatlig statlig tillsyn ochtillsyn eller

Även detapril skolan beräknarden året innanl äratt starta.senast om
tillsyn, lämnaskola ansöker statlig skall deni gång,är omen somsom

innan den statliga tillsynen skall bör-in ansökan den april åretlsenast
ja.

yttrande tillöverlämnar ansökan medSkolverket granskar och eget
betydelseverket bedömning skolansregeringen. yttrandetI gör en av

urvalsgrunderfrån inträdesvillkor ochnationell synpunkt och ärom
godtagbara.

och kurs- och timplaner och under-Skolverket godkänner läroplan
utfärdas enligt gällande förord-söker eller kommerbetyg intyg attom

skäligheten eventuella elev-bedömning ining. Vidare verketgör en av
avgifter.

mervärdesbeskattningriksdagens beslutSom följd ut-om avaven
statlig tillsynbli ställda underbildning antalet ansökningarhar attom

inför be-ansökningar hösten 1997 harökat kraftigt. har gjortDetta att
betydligt april 1996.handlats de inlämnats 1änatttrots senare

förtill Utbildningsdepartementet vi-yttrande skickasAnsökan och
dare och beslut regeringen.handläggning av

statlig tillsyn1.8 Beslut om

kompletterande skola skall fåhuruvidabeslutRegeringen fattar enom
till statsbidrag.statlig tillsyn medtillsyn ellerstå under statlig rätt

Sedan decemberibland inte.Ibland årselevplatser angivna,antaletär
tillsyn till studie-beslut statlighar fattat1996 regeringen rättutanom

stöd.
beslutsamband med i junihar regeringensdel ansökningar iEn

Utbildningsdepartementet. Re-handlagts högskoleenheten på1997 av
Högskoleverket skall tillsyngeringen har fattat beslut utövaatt avom

utbildningsanordnare. utbildningar har inteutbildningen Dessahos sju
enligt förordning-kompletterande skolorbedömts utbildningar vidvara

ställtsskolor. utbildningar under1996:1206 fristående De somen om
hittills till studiestöd.Högskoleverkets tillsyn berättigar inte

statlig tillsyn och/eller statsbidragför haOm förutsättningarna att
till Utbild-ändras finns det rapporteringssystemvid skola ingeten

kan fort-innebära det under tidningsdepartementet. kanDetta att en
med det s.k. årliga beslutetbeslut sambandfattas i attsätta att om en

Vida-verksamheten upphört.skola berättigad till statsbidragär trots att
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kan studiestödstörordningen fortsätta studiestödsberättigadeatt upptare
utbildningar, längre finns.intesom

1.9 Statlig tillsyn

Skolverket den myndighet den statliga tillsynen. Enligtär utövarsom
förordning med instruktion för Statens skolverk 1991:1121 är en av
verkets uppgifter tillsyn. SkolverketAtt skall tillsynutövaatt utöva av
de fristående kompletterande skolorna framgår de flesta falli av rege-
ringens beslut för respektive skola det framgår förordning-intemen av

1996: fristående skolor.1206en om
har enligtSedan 1993 hittills tillgängliga haftuppgifter skolor35

statlig tillsyn Skolverket. stycken till-Fem-sex dessa har haft tvåav av
synsbesök med mellanrum.årstre

Tillsynsbesluten skickas alltid till Utbildningsdepartementet.
framgår har delSom för utbildningar fattats beslut attovan en om

tillsyn skall Högskoleverket från tilloch med juni 199730utövas av
och med juni då de bedömts30 1999 höra till högskolans område. En
kompletterande utbildning sedanstår tidigare under tillsyn Luft-av
fartsverket.

Statsbidrag1.10

Regeringen beslutar för varje kompletterande skall haskola, denom
stöd form statsbidrag.i uttrycks antal årselevplatser.Detta i visstettav
Skolverket införskall varje bidragsår besluta till skolanbidragetom
med utgångspunkt beslut.i regeringens Skolverket betalar sedan utan
rekvisition tolftedel varje månad.ut en

regelbunden uppföljning förNågon skola uppfyller kravenav om en
få statsbidrag förekommer utbe-inte, Skolverket upphör medatt utan

fårtalningarna kraven för statsbidrag inte längreattvetaom man upp-
fylls.

Studiestödl 1

statliga studiestöd kanDe aktuella för elever vid komplette-som vara
rande skolor kan studiehjälp och fallstudiemedel enstakaisamtvara
särskilt vuxenstudiestöd och särskilt förvuxenstudiestöd arbetslösa. För
elever vid kompletterande skolor finns avdelning ii Aupptagnasom
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studiestödsförordningen 1996: 1316 kan studiehjälp utgå tillbilaga till
fyller Därtilldet den studerande 20 år. kanoch med vårterminen år en

inackorderingstillägg och/eller tillägg. Från ochfall fåelev i vissa extra
fyllerkalenderhalvåret det under vilket den studerande 20med andra år

studiemedel lämnas.år kan
avdelning bilagan tillskolor finns i iTill elever vid B sammasom

åldersbegränsning gällerstudiestöd denförordning kan utan somges
kompletterande skolor.avdelning ingår någraför avdelning I BA.

få studie-gymnasieskolan har inte möjlighetElever gått attutsom
kompletterande skolor upptagna avdelning ivid i Amedel för studier

förrän andra kalender-studiestödsförordningen under detbilaga till
flesta ungdomar gårstuderande fyller år.halvåret det år den 20 De ut
finansierar dåvid ålder. del elever sinagymnasieskolan 19 års En stu-

hartill den studiehjälp delån komplementdier med privata somsom
till.rätt

föreslås utökad möj-Sammanhållet studiestöd,SOU 1996:90,I en
och vidgadfå studiemedel vid deltidsstudierlighet eleverför att en

slutfört gymnasieutbildning,ungdomar,möjlighet för att stu-ensom
ålder.diemedel före års20

och utvärderingUppföljning1.12

för komplet-uppgifter från huvudmännensamlar sådanaSkolverket in
ochkontinuerliga uppföljningenbehövs för denterande skolor som

svenskt skolväsende.utvärderingen av

nuvarande regelsystemmedProblem1.13

dag finnsproblem iDe ärsom
ut-offentligautbildningar finns såväl inom detantal snarlikaatt ett

utbildningarnade kompletterandebildningsväsendet inom samtsom
emellanGränsdragningen democh studieförbund.vid folkhögskolor

förutsätt-utbildningar har olikainnebär likartadeoldar. Dettaär att
påverkar elevernas möjligheterekonomiskt, vilketbl.a.ningar, att

nivåer i utbildningssystemetutbildning. Utbildningarnasvälja är
definieraockså svåra att

utbildningarna vid deskett såtillvidaförskjutning har2. attatt en
eftergymnasialautsträckningkompletterande skolorna i dag i ärstor

gymnasieskolankomplement tilloch inte ett
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kunna fastställa och utbildning särskilt värdefullnäratt ärom en
eller värdefull nationell synpunkt. svårt definieraDet ochär attur
värdera utbildning samhällsnyttig. Vadärom en som anses vara
samhällsnyttigt kan förändras snabbt i vårt samhälle. Cirka hälften

de kompletterande skolorna har statsbidrag har fått det be-av som
Viljat före 1980

4. svårigheten precisera samhällsnyttan fönnodligen har innebu-att att
rit del utbildningar fått statligt stöd och ställts under statligatt en
tillsyn under beslutenmånga år ifråga-Det kanutan att omprövats.

alla dessa utbildningar dagi särskilt värde-sättas är attom anse som
fulla nationell synpunktur

det ibland svårt få klarhet har främstäratt att ansvaret,om vem som
det pedagogiska, för kompletterande skolor

nuvarande villkor för ställa utbildning under statlig tillsynatt att en
tillinte anpassade den situationen. Riksdagens beslutär nya om

mervärdesskatt på utbildning har lett till utbild-antalatt ett stort
ningsanordnare ansökt statlig tillsyn för bli mervärdesskatte-attom
befriade. har fattatRegeringen i juni 1997 beslut innebär attsom

utbildningar inte uppfyller kraven förord-enligt kap.4även som
ningen 1996:1206 fristående skolor har blivit ställda underom
statlig tillsyn för utbildningarna skall kunna undantas frånatt mer-
värdesbeskattning avvaktan på utredningens förslagi

det samhällsekonomiska läget inte för utökningatt utrymmeger en
antalet utbildningar kan få statsbidrag eller utökningav som av an-

talet elever vid de fristående kompletterande skolor kan få stu-som
finnsdiestöd. dagens det inte skolorI system utrymme att ge nya

statsbidrag eller studiestöd. kan bara ske i de fall då någonDet
kompletterande skola upphör med den bidragsberättigade utbild-
ningen

det gäller tillgängligt för studiestöd till videlevernäratt utrymme
kompletterande skolor sker regelbunden uppföljningingen hurav

fårmånga elever studiestöd i förhållande till antalet studie-som
stödsberättigade årselevplatser vid dessa utbildningar.
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2 Nuvarande fristående

kompletterande skolor och
eventuellt jämförbara utbildningar

sammanställningDenna bygger på genomgång olika dokument,en av
bl.a. Skolverkets yttranden ansölmingar kompletterande sko-över om
lor, regeringens beslut statlig tillsyn och Skolverkets tillsynsrap-om

Skolverkets kompletterande skolor,porter. översynenrapporter om av
1994-10-13 och 1995-05-24, har också utgjort under-etapp etapp

lag. Den enkät skolorna besvarade i samband med denna översynsom
ingår också i materialet. Uppgifter har vidare hämtats från utredningens
enkät till kompletterande skolor med statsbidrag hösten bilaga1997, se

Samtal4. med företrädare för skolorna ligger också till grund för upp-
gifterna. Då det flera uppgiftskällor med ibland något varierandeär in-
formation kan uppgifterna några falli ungefärliga. Ytterligarevara
uppgifter finns i bilaga Jämtörbara utbildningsområden.

Kompletterande skolor redovisas nedan kan under våren 1997som
ha beviljats tillsynstatlig för utbildningar för elevernarättutan attnya
få studiestöd. skolor kan sedan tidigareDessa ha statsbidrag och tillrätt
studiemedel för andra utbildningar. kompletterandeDe skolorna fram-
går bilagaav

2.1 Kompletterande skolor

kompletterandeDe skolorna har sin givna roll komplement till detsom
offentliga skolväsendet och bidrar till utveckla kunskap färdig-ochatt
heter hög kvalitet inom specifika, ibland ganska smala, utbildnings-av
områden. Det allmänna har det viktigt stödja de komplette-ansett att
rande skolorna och valt erkänna dessa utbildningar ställaatt attgenom
dem under statlig tillsyn. Förekomsten kompletterande skolor bred-av
dar på positivt utbudet värdefulla utbildningar. del intres-sätt Enett av

och branschorganisationer har intresse det finns utbildningarattse- av
med viss profil och försig dessa. Många utbildningarna ärengagerar av
attraktiva de utvecklar kunskaper färdigheteroch inomattgenom spe-
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oftaharUtbildningamaintresseområden.personligaciella yrken samt
sökande.många

Konstskolorl 1
.

både statlighar14konst,inriktningmedskolorfinns 25 motDet varav
studie-tillmedstatlig tillsynharmedan sju rättstatsbidragochtillsyn

fyraförstatlig tillsynbeslutjuni 1997fattade istöd. Regeringen om
till studie-har intefyra utbildningardessa rättvidEleverskolor.nya

stöd.
elevernaframgårskolornamedkontakteruppgifter från attEnligt

ha konst-gymnasieskolan elleriestetiskadetha gåttbör programmet
påför instudieförbundfolkhögskola eller tasfrån attutbildningnärlig

Minimiålderlcrav.formelltdet inteutbildningarna, är ett angesmen
och ef-arbetsproverefter bedömningskerAntagningofta till 18 år. av

hög-utbildningarderas ärkonstskolordelintervjuer. En attter anger
mycketsökandeantaletallmänhetskoleförberedande. I varaanges

sökande och i någ-de10-20 %utbildningarantalTill antasettstort. av
cirka %.fall 40ra

utbild-någrabara föreleveroch kvinnligamanligaAndelen anges
kvinnliga elever.antaletfalloch i dessaningar överväger

Dans/teater/musik1

tillsynstatligharskolordetfinnsdenna trettonInom sexvaravgrupp
skolastudiestöd. Entilltillsyn medstatligtvåoch rättoch statsbidrag

december 1997.och ijuni 1997statsbidrag ibeviljades en
femförstatlig tillsynbeslut1997fattade i juniRegeringen nyaom

studiestöd.tillhar inteutbildningarfem rättvid dessaskolor. Eleverna
mycketutbildning stort.respektivesökande tillAntalet varaanges
motsvarandeellergymnasieutbildningskola harenstakanågonBara
intervjuer.ochinträdesprovskerAntagninginträdeslqav. genomsom

Reklarm/marknadskommunikation/mode1

statsbi-ochstatlig tillsynfyradessa harskolor. Avingår tioI gruppen
harskolajuni 1997. Enstatsbidrag ibeviljadesskolordessadrag. En av

skolor hartvåYtterligarestudiestöd.tillberättigartillsynstatlig som
längdUtbildningamasstudiestöd.tillberättigarintestatlig tillsyn som

be-juni 1997fattade iRegeringenår.termin ochmellanvarierar treen
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dessastatlig tillsyn för ytterligare skolor. Elever vidslut tre tre ut-om
har till studiestöd.bildningar inte rätt

tredjedel skolorna har gymnasieutbildning ellerDrygt motsva-aven
sker för övrigt inträdesprovrande inträdeslcrav. Antagning genomsom

och intervjuer.

Handel/ ekonomi1

statlig tillsyn medfem skolor in. skolor harräknas i dag TreI gruppen
Stockholm och i Göteborg.studiestöd. Två har sitt isäte en

statlig tillsyn för ytterligarefattade beslutRegeringen i juni 1997 om
vid dessa skolormed utbildningar. Eleverna tvåskolor, 13två envarav

studiestöd.har inte tillrätt
fall eller ibland tvåårig,Antagningskrav i de flesta treårig,är gym-

språkkunskaper.krävs speciellautbildningarnasieutbildning. För vissa
nytill-internationell inriktning. deolika grad EnNågra skolor har avav

till flickor, 15-18 år,tvåårig och vänder sigkomna utbildningarna är
och betyg.Antagning sker intervjuermed grundskoleutbildning. genom

Hantverkl

har statlig tillsyn ochutbildningar sjufinns elvaI stats-varavgruppen
studiestöd.med tillunder statlig tillsynutbildning stårbidrag. En rätt

under statlig tillsynskolor ställdes i juni 1997Ytterligare utan atttre
längd mellanUtbildningamas varierartill studiestöd.berättigadevara

och två år.terminen
och intervjuer.arbetsproverbedömningskerAntagning avgenom

antalgymnasieutbildning krav. DetNågra skolor har är stortettsom
flera fall.till få platser isökande

Teknik/industri1

inriktning. Tvåutbildningar med varierandefinnsInom sexgruppen
skolor har statligoch statsbidrag.har statlig tillsyn Treutbildningar

medbåde utbildningarstudiestöd. dessa harmed tilltillsyn Enrätt av
fattade i junitill studiestöd. Regeringenstudiestöd ochtill rätträtt utan

Elever vid dennaför ytterligare skola.beslut statlig tillsyn1997 enom
stårstudiestöd. utbildningarna itill Enskola har inte rätt gruppenav

Luftfartsverket.statlig tillsynunder av

2-171693
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gymnasieutbildning ellerdessa utbildningar kräverMajoriteten av
teoretisk utbildning gymnasial lär-skola har inommotsvarande. En

lingsutbildning.

Kost/hälsa/konsumentekonomil

från termin tillbedriver utbildningarfinns fyra skolorI ensomgruppen
statsbidrag. Skolorna harhar statlig tillsyn ochfyra skolornaår. Allaett

antagningslcrav.gymnasieutbildning som

friskvårdochHälso-2.1.8

följd förändringar-utbildningar tillDetDetta ärär avsomny grupp.en
värdefulla.levnadsvillkor bedömtsoch människorsi samhället somna

utbild-fattat beslut statlig tillsynjunihar i 1997Regeringen avom
harElever vid dessa utbildningarutbildningsanordnare.hosningar tio

utbildningsanordnare stårhos fyrastudiestöd. Utbildningartillinte rätt
Högskoleverket.under tillsynSkolverket ochunder tillsyn sex avav

komp-Högskoleverket intetillsynSkolorna under är att anse somav
fristående skolor.1206förordningen 1996:letterande skolor enligt om

utbildning till utbildning.frånAntagningslqaven varierar

Övriga2.1.9

skola harstatlig tillsyn ochskolor. Två skolor harfinns tioI engruppen
beslutfattade i juni 1997statsbidrag. Regeringenstatlig tillsyn och om

berättigadeskolor. skolor inteytterligare sju Dessastatlig tillsyn för är
fått statlig tillsyn för 64utbildningsanordnare hartill studiestöd. En

Högskoleverkettillsynskolorna harutbildningar. En sammaavavav
skäl nämntssom ovan.

utbildningarEventuellt jämförbara2.2

utbildningarnafristående kompletterandedeutbildningar,De som
finnas föl-jämförbara med, kan inomdelvisskulle kunna tänkas vara
gymnasieskolan,offentliga sektorn:utbildningsformer inom denjande

ochgymnasiala vuxenutbildningen,dengymnasiesärskolan, särvux
folk-yrkesutbildningen,kvalificeradepåbyggnadsutbildningama, den

vidutbildningarnastudieförbunden högskolan. Ihögskoloma och samt
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de kompletterande skolorna behöver inte kärnämnen ingå isom gym-
nasieskolan och den gymnasiala vuxen-utbildningen.

2.2. 1 Gymnasieskolan

gymnasieskolan finnsI variation utbildningar. Dels finns destoren av
nationellt fastställda kursplanerna inom för de nationellasextonramen

dels finns specialutfonnade antalsamt ett stortprogrammen, program
lokala och lokala kurser. finns ocksåDet möjligheter fåattgrenar en
individuellt anpassad gymnasieutbildning med varierande innehåll.

Estetiska utbildningar och utbildningar inom medieområdet fanns
tidigare förinom den tvååriga estetiska linjen och special-ramen som
kurser. dag finns utbildningarI inom dessa områden på det treåriga es-
tetiska respektive medieprogrammet.programmet

Gymnasieskolans hantverksprogram skall eleverna grundläggan-ge
de yrkeskunskaper inom hantverksornrådet. Genom specialisering i
form valbara kurser skall eleverna få den kompetens motsvararav som
de grundläggande yrkeskraven inom hantverk.ett

Gymnasieskolan kan inom några sina erbjuda utbildningav program
Äveninom reklam. på lokala finns utbud kurser inomettgrenar av re-

klam, mode och design.
Grundläggande kunskaper i ekonomi och handel kan studerande få

inom gymnasieskolans dessoch lokala kurser.program
gymnasieskolan finnsInom många specialutformadenumera pro-

dessaNågra inriktade kost/hälsa/lconsumentekonomi.är motgram. av
de kompletterandeTre skolorna med denna inriktning har också fri-av

stående gymnasieskolor med sådana program.
deInom nationella kan styrelsen for utbildningen fast-programmen

ställa lokala lokal skall tillgodoseEn lokalt eller regio-ettgrenar. gren
nalt utbildningsbehov inte tillgodoses inom de nationellasom pro-

sådanaFör gäller de bestämmelser gäller inomgrammen. grenar som
programmet.

Lärlingsutbildning, i dag treårig, det individu-inomärsom ryms nu
ella Regeringen har oktoberi fattat beslut for-1997programmet. om
söksverksamhet med förändrad lärlingsutbildning.en

lokalGenom profilering och tillvalsmöjligheter har gymnasieskolan
flexibilitet utveckla utbildningarstor att motnya som svarar nya sam-

hällskrav. Denna möjlighet kan användas för utbildningaräven nya
skapas i samverkan mellan flera EU-länder.som
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Gymnasial vuxenutbildning och2.2.2

påbyggnadsutbildning

finns dag förutom devuxenutbildningen ikommunaladenInom gym-
lokalt fastställdanationellt ellerantalnasiala utbildningarna ett stort

målutbildningar harpåbyggnadsutbildningar. Dessa samma som
med individuellatillfälle enlighetikomvux i övrigt: attatt ge vuxna

Påbyggnadsutbildningama bygg-utbildning.önskemål komplettera sin
Bland dessa på-gymnasieutbildning.motsvarandekunskaperpåer

jämförbara med utbild-utbildningarkan finnasbyggnadsutbildningar
kompletterande skolor.vidningar

vuxenutbild-kommunalakompletterar denförskolorStatens vuxna
form distansundervis-vuxenutbildning ierbjudaningen att avgenom

ning.
Särvux anordnasutvecklingsstördavuxenutbildning förVidare kan

kommun.av

yrkesutbildningKvalificerad2.2.3

inriktad påförsöksverksamhetKYyrkesutbildningKvalificerad är en
tredjedelyrkesutbildningar. Eneftergymnasialamodernautveckling av

har iarbete. Utbildningamadirekt lärande iskallutbildningen varaav
allmänhetUndervisningen iomfattning på 80de flesta fall ärpoäng.en

förgrunderstudiestöd påoch utgårtenninsbundeninte somsamma
ledningsgruppskall finnasutbildninghögskolestuderande. varjeFör en

vuxenutbildningenkommunaladenför högskola,med företrädare en
led-majoritet iföreträdare skall iArbetslivetsarbetslivet.och vara

representerade. Utbild-skall ocksåstuderandeningsgruppen. De vara
offentlig privat.såvälningsanordnaren kan somvara

derasansökt någonkompletterande skolor harNågra ut-attom av
gäller utbildningaryrkesutbildning.kvalificerad Detbildningar skall bli

eftergymnasiala.utbildningsanordnama anser varasom

folkhögskolorUtbildningar vid2.2.4

folkhög-finns vid 52och Estetiska kurserochi Bild, Färg FormKurser
Keramik finnsTextil, ochKonsthantverk, Slöjd, Träskolor. iKurser

denutbildningarskolor bedrivs ocksådessavid skolor. Vid 2242 urav
första gruppen.

och dramaut-folkhögskolor,erbjuds vidDansutbildning teater-sex
musikut-ochdramapedagogutbildning vid skolor29bildningar samt
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bildning vid folkhögskolor. Vid45 antal skolor anordnas fleraett av
dessa utbildningar samtidigt. utbildningarsDessa lokalisering framgår

bilagaav
folkhögskoloma bedrivs också andra utbildningar kanInom som

jämföras med fristående kompletterande utbildningar olikapå nivåer.

Studieförbund2.2.5

bedriver olika utbildningar till innehåll ochStudieförbunden som om-
utbildningar vid kompletterande skolor.fattning kan motsvaraanses

studieförbund också huvudmän för kompletterande utbildning-Flera är

ar.

gskoleutbildningar2.3 Hö

utbildningarna både eleverna ochMånga de ovannämnda anses avav
högskoleförberedande. Delar utbildningar kananordnama vissaavsom

jämförbara med utbildningar inomtill innehåll och sin nivåsitt vara
högskolan.

konstnärliga utbildningar högskolan.finns antal inomDet ett stort
nämli-yrkesexamen med inriktning konst och design,finnsDet moten

högskoleexamen i konst och design. UtbildningarKonstnärlig somgen
finns vid Göteborgs universitetleder till denna examen

Lundsoch Konsthantverksprogrammet och vidDesignprogrammet
vid Kungliga KonsthögskolanDesignutbildninguniversitet samt

Stockholm och detStockholm, Konstfack Umeå universitet. När
nämligendans/teater/musik finns det yrkesexamina,gäller området tre

vid Danshögskolan, KonstnärligKonstnärlig högskoleexamen i dans
högsko-vid högskolor och Konstnärlighögskoleexamen i musik sex

fem högskolor. finns också åt-leexamen och medier vidi Detscen
leder till generella examina påskilliga konstnärliga utbildningar som

finns detexempelvis utbildningarna i fri konst.olika nivåer, Dessutom
exempelvisutbildningar har konstnärliga inslag,ytterligare många som

musiklärarutbildningama.bildlärar- och
reklam/marknadskommunikation/mode finns detInom stort ut-ett

ochbud högskolan. Utbildningarna spridda på många universiteti är
utbildningar området Reklam-högskolor. Några exempel på inom är

Kommunikations-och kommunikationslinjen vid Institutet för Högre
och Modedesign-och reklamutbildning IHR, Stockholms universitet

utbildning vid Högskolan i Borås.
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handel/ekonomi utbildningarna inom områdetOmrådet tangerar re-
klam/marknadskommunikation/mode och det dra be-går inte att en

finns videmellan. Traditionell ekonomutbildningstämd demgräns
högskolor och de enskildaochmånga universitet störstaär ut-en av

förhögskolan. vanligt inombildningarna inom Det är att man ramen en
Redo-specialisera olika håll: exempelvisekonomutbildning kan sig åt

Nationalekonomi och internationell ekonomifinansiering,visning och
och Marknadsföring.

finns vid Göteborgs universitetområdet hantverk sådet gällerNär
Konsthantverksprogrammet.

högskolan.olika omfattning inomtekniska utbildningarfinnsDet av
och omfattar år. Högsko-Civilingenjörsutbildningen den längsta 4,5är

finns också kortareomfattar år och detleingenjörsutbildningama 2-3
högskoleutbildning påbygg-Yrkesteknisktekniska utbildningar. är en

arbetslivserfarenhet.omfattandeyrkesutbildade mednadsutbildning för
följandefinns det bl.a.kost/hälsa/konsumentekonomiområdetInom

dietist och hushållslärare.utbildningar: kostekonom,
Sjuksköterske-och friskvårdområdet Hälso-högskolan finns inomI

sjuk-omsorgsverksamhet,med inriktningutbildning, utbildning mot
högskolanarbetsterapeututbildning mil. Vid igymnastutbildning,

FriskvårdspedagogiskadetGävle-Sandviken finns programmet
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3 Utbildningarnas nivå och plats i

utbildningssystemet

3.1 Nuläge

Kompletterande skolor enligt propositionen 1992/93:230,är Valfrihet i
skolan, fristående skolor grundskolenivå under hög-är översom men
skolenivå. skall haDe utbildningar värdefullt komple-utgör ettsom

till gymnasieskolan.ment
Antagningskraven varierar det gäller utbildningar vid komplette-när

rande skolor ställts under statlig tillsyn. Kraven kan variera från attsom
den sökande skall ha minimi ålder och15 år avslutad grundskolaen av
till den sökande skall ha treårig gymnasieutbildning med till fematt tre
års yrkeserfarenhet. Dessa antagningskrav kan också gälla de kortare
utbildningar ställts under statlig tillsyn.som

antal utbildningsanordnareEtt har hos Skolverket ansökt attom som
kompletterande skola få ställas under statlig tillsyn. Skolverket har i
sina yttranden uttalat del dessa utbildningar kan ligga påatt en av anses

nivå motsvarande högskolans, varför utbildningarna inte kanen anses
komplement till gyrrmasieskolan.som

Under har1997 regeringen fattat beslut tillsynen dessaatt ut-om av
bildningar skall Högskoleverket. gällerDet utbildningarutövas av som

regeringen besluteni angivits led i det allmännas utbild-utgöra ettav
ningsinsatser komplement till gymnasieskolan. delutan Enatt ettvara

dessa utbildningar påbyggnad på akademisk grundutbild-utgörav en
ning.

3.2 Antagningskrav

Antagningskraven till de olika utbildningarna bara i viss utsträck-ger
ning besked utbildningarnas nivåer. Många utbildningar har inteom
krav på gymnasiekompetens eller motsvarande samtidigt det storasom
flertalet elever in vid kompletterande skola hartassom en en gymna-
sieutbildning eller till och med högskoleutbildning. Vid konstskoloma
förekommer det eleverna under antal år går från skola tillatt ett en en

med utbildning på nivå.annan samma
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efter bedömningkonstskoloma antagningarkompletterandeDe gör
gymnasieutbildning. Skolor medkrav påarbetsprover. har ingaDeav
antagningslqav. Dansutbildning-har varierandedans, och musikteater

Skara skolscen kräveroch antagningsprov.har minimiålder 16 årarna
musikut-kompletterande utbildningen. Förgymnasieutbildning för den

antagnings-skeråldersgräns. Antagningbildningar det ingenär genom
Övriga också arbets-estetiska utbildningar haroch intervjuer.prover

antagningsinstrument.och intervjuer somprover
och modemarknadskommunikationområdet reklam,Skolor inom

be-fall kravetgymnasieutbildning. I någraflera fall treårigkräver i är
motsvarande och sörrmadsvana.gymnasielinje ellerklädnadsteknisk

inriktning han-kompletterande skolor medvidTill utbildningar mot
högskolan.behörighet tillfall allmänkrävs idel och ekonomi ett par
eller lägstgymnasieutbildningkrav på treårigharNågra utbildningar

gymnasieutbildning.utbildning häver integymnasielinje. Entvåårig
antagninghantverksområdetskolorna inomkompletterande görDe

krav med slöjd-praktik. Två skolorhar påoch någraefter arbetsprover
motsvarande.gymnasieutbildning ellerutbildningar kräver

gyrnnasieut-industriutbildningar förutsätter treårigteknik- ochTvå
erbjudergymnasieutbildning kravutbildning harbildning. En mensom

gymnasieutbildning.harför den inteförberedande terminockså somen
inrikt-medlärlingsutbildningfackteoretiska delendenskolaEn avger

elektronik-kompletterande skola med bl.a.VVS-ornrådet. Enning mot
kunskaper igrundskola ochpå distans hardatorteknikutbildningaroch

antagningskrav.svenska som
kost/hälsa/konsumentekonomimedkompletterande skolornaDe

motsvarande kunskaper.gymnasieskola ellerkräver allmänheti
friskvård ställtsochinriktning hälso-medutbildningarDe mot som

behö-allmänantagningskrav. kräverhar olika Enunder tillsynstatlig
harYtterligarespecifika krav.och har ingarighet högskolatill enenen

år.minimiålder på 18
mycketövrigatill utbildningarna iAntagningskraven ärgruppen

skolornakompletterandepå deframgårolika. bilaga 6 samtAv nanmen
antagningslqaven.

fr.o.m. höstentill högskolantillträdesreglemamed deochI nya
grundläggande behö-behörighet medallmänbegreppet1997 ersattes

righet.

Högskoleutbildning3.3

på högskole-beskrivsutbildningarna ivanligtDet termerär att som
eller på någothögskolekaraktär, högskolemässiga sättnivå, annatav
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relateras till högskoleutbildning. Enligt högskolelagen skall utbildning
högskolan vila på vetenskaplig grund och beprövadinom erfarenhet.

skall finnas samband mellan forskning och utbildning.Det näraett
Högskoleverket högskolemässighetprövning ochgör en av exa-

mensrättigheter. Högskoleverket har beslutanderätt det gällernär exa-
för statliga högskolor och sig till frågaregeringen imensrätt yttrar om

för enskilda utbildningsanordnare. syftar tillPrövningarnaexamensrätt
utbildningarna håller tillräckligt högbedöma kvalitet. Prövning-att om

sakkunniga. det gäller de enskilda utbild-Närgörs externaama av
ningsanordnama kan två ske: delsprövningar examensrätts-typer av

högskolemässighet. högskole-prövning, dels prövning Prövningav av
mässighet ansökan inte gäller till studie-görs när examensrätt rättutan
medel och/eller statsbidrag. Själva prövningsförfarandet dock det-är

nämligen utbildningens kvalitet utifrån nedan-prövningsamma, en av
stående lniterier:

lärarkompetens, kompetensutveckling-
behörighet och antagning-

omfattningutbildningens organisation och-
ämnesbreddämnesdjup och-

lokaler och utrustning-
litteratudörsöijningbibliotek och-

forskningsanknytning-
till forskarutbildningövergångsmöjligheter-

internationalisering-
och kvalitetssäkringutvärdering-

lcritisk och kreativ miljö-
verksamheten.stabilitet i-
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Utbildningamas nivå och plats i3.4

utbildningsväsendet

uppfattningUtredarens

finns flexibla möjligheter skaffa utbild-önskvärt det sigDet är attatt
andravill skaffa sig utbildning dvs.ning. Den avnämama,samtsom en

och arbetsgivare, kunna bedöma utbild-mottagande utbildningar måste
utbildningenvärde. Elever måsteningens satsar veta attsom resurser

möjlighetleder till både personlig utveckling ochhar kvaliteten som
därför det ställs krav påeller vidare studier. viktigttill arbete Det är att

studiestödhar statlig tillsyn med eller tillde utbildningar rättutansom
och statsbidrag.

vilken och plats friståendebehov klarlägga nivåfinnsDet ut-attav
viktigt såväl för denutbildningsväsendet.bildningar har i Detta är som

nationella ochför både i inter-söker till utbildning avnämarnasomen
nationella sammanhang.

de kompletterande skolorna gjordesSkolverketsI översyn enav
för estetiska utbildningar. Nivåernastruktur för indelning nivåernaav

dock fastlagts.för respektive skola har inte
områden varierandeutbildningarna inom olikafriståendeDe är av

därförflera utbildningsnivåer. måstekaraktär och Detspänner över
definieraför utbildningarnaankomma på huvudmännen att ut-om en

eftergymnasial eller högskolekaraktär pågymnasial ellerbildning är av
med utgångspunkt ieller högre nivå. måstegrundläggande Detta göras

finnsbeskrivas sådan informationerbjuds och såden utbildning attsom
beslutsmyndighet och andra intres-tillgänglig för sökande, avnämare,

senter.
utbild-formell fastställelsemyndighet skulleOm göra enen aven

motverka den och flexibilitetskulle detta kunna variationnings nivå
utbildningarnautmärker de friståendesom

för respektivedefiniera och beskriva nivånHuvudmannen måste
plats utbildningssystemet.utbildning och dess i
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Mervärdesskatt4 på utbildning

dettaI kapitel beskrivs bakgrunden till och konsekvenserna riks-attav
dagen hösten 1996 beslutade regler för mervärdesskatt inomom nya
utbildningsområdet. Reglerna anpassning till gällande EG-är en
direktiv.

Förslag till kriterier för statlig tillsyn enligt harl sin grund igrupp
propositionen Mervärdesskatt inom kultur, utbildnings- och idrottsom-
rådet prop. 1996/97:10, utskottens uttalanden och riksdagens beslut
med anledning propositionen. fristående utbildningarDe kom-av som

ställas under statlig tillsyn beslut enligt dessa kriterierattmer genom
har inte till studiestöd eller statsbidrag kan följdrätt men som en av
beslutet undantas från skatteplikt.

Bakgrundl

l l EG-regler.

Samtliga medlemsländer inom har mervärdesskatt.EU Det sjätte mer-
värdesskattedirektivet innehåller de mervärdesskatte-gemensamma
reglerna. Bestämmelserna till innebördsin bindande föranvisningarär
hur medlemsländemas mervärdesskattelagstiftning skall utformad.vara
Direktivet bygger på principen generell skatteplikt, yrkes-dvs. attom
mässig ochomsättning tjänster beskattas särskiltinte ettav varor om
undantag anges.

gällerVad mervärdesskatt på omsättning utbildningstjänsterav un-
dantas artikel l3.A utbildning och fostran1 barn ochgenom av ung-
domar, skolundervisning, universitetsutbildning, yrkesutbildning och
fortbildning. Utbildningen skall, för kunna undantas från beskatt-att
ning, tillhandahållas offentligrättsligt subjekt det allmänna medettav
denna undervisning mål eller andra organisationer definieradesom av

medlemsstaten såsom med liknande syften.av organ

2Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG den maj harmonisering17 1977av om av
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter Gemensamt system-
for mervärdesskatt; enhetlig beräkningsgrund EGT L 145, 13.6.1977,nr s.
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villkor för icke offent-uppställa vissafår vidaremedlemsstatEn att
skattebefnelse. medlemskap i EUskall få Sverigessubjektligrättsliga

mervärdesbeskattningensvenskadenhar ställt krav på anpassning av
mervärdesskatteregler.till EG:s

tillmervärdesskatteregler framSvenska4.1.2

1996/97årsskiftet

utbild-omsättningmervärdesskattelagen undantogsden svenskaI av
decemberden 1996.från skatteplikt 31generelltningstjänster t.0.m.

jämförligaoch andrakompletterande skolornadeutbildningDen som
undanta-generella regleringföljd dennatillhandahöll tillskolor avvar

mervärdesskatteplikt.frången

proposition l996/97:lORegeringens4.1.3

utbild-kultur-,Mervärdesskatt inom1996/97:10Enligt propositionen
grundskole-,enbartidrottsornrådet ansåg regeringenochnings- att
det allmännaanordnashögskoleutbildning,ochgymnasieskole- avsom

utbildningsanordnare,erkändför utbildningenallmännaeller deten av
undantasstudiestöd skulletillberättigar elevenutbildningsamt som

skatteplikt.från
skatteplikt för vissfrånkunna medgesskulleundantag ut-För att

anordnadutbildningen måstepropositionenbildning i att varaangavs
företas i det allmännasdenklart framgårdetsådantpå attsätt attett

stöd.det allmännaseller medregi
kompletterande skolorna50 deuttalade särskiltRegeringen att

lag-undantasavsågsutbildningarden kategoritillhörde att genomsom
utbildningstjänsteromsättningMotsvarandestiftningen. som an-av

fristående skolorjuridiskaenskilda fysiska ellerordnas personerav
skattebefriade.bli Denocksåskollagen kommeroch regleras i attsom

regleras ikompletterande skolorskolor benämnsfriståendetyp somav
skolor. Någonfriståendeoffentligt stöd till1993:884förordningen om

skolorkompletterandeskolor ochbehandla friståendeanledning att
Skattefriheten knutenmervärdesskattehänseende finns inte... ärolika i

skattepliktUndantaget frånanordnas.utbildningtill vilken typ somav
utbildningför dendärför endastutbildningsanordnarna gällerför som

anordna.godkändadet allmännablivitde på detta attsätt av
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Riksdagsbehandlingen1

Under utskottsbehandlingen bet. 1996/97:SkU6 framfördes att rege-
ringsförslaget kunde medföra ickevissa önskvärda effekter, främst i
fråga yrkesutbildning hos friståendevissa skolor inteom som var
kompletterande skolor och där utbildningskostnadema finansierades av
eleverna själva. befarades elevavgifternaDet skulle höjas kraftigtatt

mervärdesskatt infördes och detta skulle kunna ha negativnär att en
inverkan på elevens ekonomiska möjligheter genomföra utbildning-att
en.

Skatteutskottet biträdde därför förslag från utbildningsutskottetett
bet. 1996/97:UbU4y den regeringen aviserade utredningenatt av om
kompletterande skolor skulle få utvidgat uppdrag. Utredningenett

fråganskulle de fristående skolornas ställningäven ta upp om som
kompletterande skolor i ljuset den mervärdesskattelagstiftningenav nya

borde tillmätasvilka kriterier betydelse vid bedömningensamt som av
skola skall denna ställning.om en ges

Ändringarna i mervärdesskattelagen trädde kraft den januarii l
1997 SFS 1996:1327.

Effekter de ändrade4.2 av

mervärdesskattereglema

Genom beslutet ställas under statlig tillsyn såsom kompletterandeattatt
skola fr.o.m. den januari får till följd utbildningen undantas1 1997 att
från mervärdesskatteplikt har beslutet blivit betydelsefullt för många
utbildningar. ekonomiska förutsättningarna för bedriva vissDe att typ

utbildning kan på hittills påverkas utbildning-sätt änett annatav av om
mervärdes-erkänns såsom kompletterande skola eller inte eftersomen

skatteundantaget medför utbildningsanordnama i regel kanatt ta ut en
lägre avgift eleven. torde konkurrenshänseendeDet sär-av ur vara av
skilt betydelse utbildning ställs tillsynunder statlig såsomstor om en
kompletterande skola medan utbildning med liknande inrikt-en annan

omfattning och innehåll blir det.ning, inte
det fall utländsk utbildningsanordnare skulle erkännasFör somen

kompletterande skola torde undantaget från skatteplikt gälla föräven
denna utbildning utbildningen utförs i Sverige.om

få beslutBehovet positivt gäller både utbildningar iatt ettav som
dag ställda under statlig tillsyn och andra anled-tidigare saknatär som

vilja bli ställda under statlig tillsyn. för komplette-ning Huvudmänatt
rande skolor tidigare haft statlig tillsyn kan fallinte i vissa antassom nu
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för utbildningar skallansöka statlig tillsyn i huvudsak deras bliattom
befriade från mervärdesskatteplikt. torde innebära antaletDetta att an-

jämfört med tidigaresökningar kommer år.störreatt vara

Bakgrund till förslaget till kriterier4.3

flera skolor bordeRiksdagen uttalat bet. 1996/97:SkU6 21har atts.
undantas från be-under statlig tillsyn och på sådantkunna ställas sätt

skattning.
för undantag frånolika avseendenExakt vad krävs i att ettsom

mervärdes-strida reglerna i det sjätteskatteplikt skallinte motanses
säkerhet. änd-torde omöjligt med Vissaskattedirektivet sägaattvara

detkriterierna för statlig tillsyndock kunnaringar bör göras utan attav
stridaundantaget från mervärdesskatt kandärmed förknippade anses

EG-reglema.mot
har börjat till-och i praktiken redanändring kanEn göras, somsom

med automatikstatlig tillsyn tidigarebeslut intelämpas, är att somom
sådaneleven till studiestöd.utbildningen berättigar Enskall medföra att

under statligutbildningar kan ställasinnebär likvärdigaförändring att
studiestöd till dennafinns förtillsyn vilka medel avsattaoavsett som

hittillsutbildning bör således inte, såsom varitutbildning. Entyp av
det sak-tillsyn enbart den anledningennekas statligfallet, kunna attav

dess elever studiestöd.medel för beviljaattnas
utbildningarnaminskning det antal timmarVidare bör viss aven

förslagettillsyn kunnaställas under statlig Imåste omfatta för göras.att
till studiestödingår statlig tillsyntill kriterier för l rättutanattgrupp

utbildningar omfattar minst 200skall kunnaoch statsbidrag ges som
utbildningenskravet påklocktimmar under högst år. Förutomtre att

underveckor effektiv undervisning,omfattning minskas tidigare 16
vil-således perioden undervecka förlängsminst timmar20 ävenper

föreslåsha terminskall uppnås. Från tidigare varitken timantalet att en
utbild-medförskall uppfyllas på år.timantalet Detta äventre attatt

lägretill bedrivs iuppgår 200 timmarningar ett tempomen somsom
förslagetunder statlig tillsyn.deltidsutbildningar kan ställas Genom

utbildningen berätti-ställas under tillsynutbildningarna kan utan attatt
omfattningstudiestöd kravet på utbildningenseleverna till samt attgar

utbildningar ställaskommer sannolikt fleraoch reduceras,intensitet att
tillsyn.under statlig

det olämpligt på någotnämnda förändringarFörutom avgö-är att
utbildningsanordnarenkraven. Reella krav pårande sänkasätt avseen-

och påoch lärarkompetensde huvudmannaskap, organisation ut-t.ex.
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bildningen avseende omfattning, inriktning och kvalitet måste så-t.ex.
ledes finnas form.i någon

viktigaste mervärdesskattesynpunkt torde egentligenDet inteur vara
exakt vilken nivå på kriterierna väljs olika avseendeni Oavsettsom var

läggs kommer sannolikt utbildningar uppfyllavissa integränsen att
krav varför utbildningsanordnaren kangivna komma känna sigatt

ofördelakti behandlad.
därför viktigt de rekvisit skall förDet gälla besluten såär äratt som

klara, och förutsägbararättvisa utbildningar likvärdiga iäratt som
möjligaste mån behandlas på särskilt viktigt tillDettasätt. ärsamma
följd konkurrensfördelden beslut statlig tillsyn kan utgöraettav om
mellan utbildningar. Rekvisitens klara utformning mycketolika är även
Viktiga för utbildningsanordnaren skall kunna organisa-sinatt anpassa

utbildningens inriktning efter de krav uppställs.tion och som
Ansökningsförfarandet vidare enklare förbör de utbildningarvara

ansöker statlig tillsyn för komma åtnjutandei huvudsak iattsom om av
mervärdesskattebefrielsen. bör möjligt handlägga dessaDet attvara
ansökningar skyndsamt ansökningar statsbidragän ävenmer som avser

kim-eller berättiga eleverna till studiestöd. Ansökningarna bör ävenatt
behandlas året runt.na

beslutviktigt i detta sammanhangDet är poängteraatt att ett om
undantag från mervärdesskatteplikt.statlig tillsyn inte beslutär ett om
utbildningsområdet och innebärBeslutet enbart beslut inomär attett

tillsyn och huvudmannen vidutbildningen ställs under statlig att ge-
utbild-utbildning det allmänna erkändnomförandet denna ärav en av

ningsanordnare.
det allmänna med-utbildningen på detta erkännsGenom sättatt av

nuvarande mervärdesskatteregler utbildningenför detta dock enligt att
undantas från mervärdesskatt.
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statligmedutbildningarFristående5

definitiontillsyn ny-

FÖRSLAG

områdenolikainomtillsynmed statligFristående utbildningar

skallområdesgrupperingenbokstavsordningområden iFörslag på
myndigheten:beslutandedengöras av

bildkonst
musikdans, teater,

modedesign,
konsumentekonomiekonomi,

hantverk
miljöfriskvård,ochhälso-

mediaochkommunikation
språk
teknik
övriga

blikommerutbildningpå t.ex.Beteckningen atten
statlig tillsynmedbildkonstutbildningFristående

medsambandtillkom iskolorkompletterandeavseendeDefinitionen
omfattaroch begreppetskolan,Valfrihet il992/93:230,propositionen

gymnasieskolan.tillkomplementutbildningar utgör ettsom
komplette-vid deutbildningarnasådanhar varitUtvecklingen att

gymnasieutbildningar ärkompletterar utaninteskolornarande snarare
kompletterandeflerahareftergymnasiala. Bl.a.betraktaatt som

motsvarande inträ-ellergymnasieutbildninggenomgångenskolor som
delochhögskoleförberedande när-utbildningardeldeskrav. ärEn en

högskolenivå.sigmar
utbildningargenomför i dagskolornakompletterandeDe som

eñer-ochgymnasial nivåbåde påutbildningarutbudetkompletterar av
ställtsregeringenunder 1997harutbildningargynmasial nivå. Vissa av

kompletteran-detillsyn då inteHögskoleverkets ärunder att somanse
dessaföreslårUtredarenförordning. ävengällande attskolor enligtde

friståendetillsynstatligunder ut-ställaskunnaskallutbildningar som
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bildningar inom vissa områden. kompletterandeBegreppet bör utgå
eftersom det förknippas med utbildningar på gyrrmasienivå.

dag finns vid delI kompletterande skolor också utbildningaren som
inte står under statlig tillsyn. Det därför adekvat användaär attmera
ordet utbildning skola inom vilket område utbildning-än samt att ange

blir då lättare identifieraDet de utbildningar hos utbild-atten ges. en
ningsanordnare står under statlig tillsyn och får statligt stöd vadänsom
fallet dag då begreppeti kompletterande skola.är är

Definitionen blir förunik utbildningvarje beroende på vilken grupp,
kapitel utbildningen kommer tillhöra och inom vilket områdeattse

utbildningen kommer finnas. Gemensamt för utbildningarnaatt är att
samtliga skall stå under statlig tillsyn. Beteckningar på utbildningarna
blir då exempelvis,

Fristående dansutbildning med statlig tillsyn grupp 1

Fristående mediautbildning med statlig tillsyn och berättigarsom
till studiestöd grupp 2 och

Fristående hantverksutbildning med statlig tillsyn, statsbidrag och
berättigar studiestödtill grupp 3.som

utbildningsanordnareEn kan således bedriva flera slags utbildningar,
dels utbildningar statlig tillsyn, dels med statlig tillsyn enligt nå-utan

1-3. torde ocksåDet kunna förekomma någonattgon av grupperna
utbildning hos utbildningsanordnare utbildningarmotsvararsamma

offentligainom det utbildningsväsendet, gymnasieutbildning ellert.ex.
utbildning högskolenivå.på
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tillstatligt stödKriterier för6

inom olikautbildningarfristående

områden

FÖRSLAG

fristående utbildningerkännasskall kunnautbildningEn som en
uppfyllerdenområdevisstmed statlig tillsyn inom ett om

föreslagnaförkriteriema tre grupper.aven

statlig tillsynFristående medutbildningarGrupp 1

ochFristående statlig tillsynutbildningar med2Grupp som
studiestödberättigar till

statsbidragstatlig tillsyn,Fristående utbildningar medGrupp 3
till studiestödberättigaroch som

skiftandemycketutbildningarutbildningar finnsfriståendeBland av
finnavaritovanstående förslag harförUtgångspunkten ettkaraktär. att

såkan hanterasutbildningarheterogenavilket alla dessainomsystem
bedömningrättviskunnamöjligt. Förrättvist göraatt omavensom

regle-behövsstatlig tillsynställas underkunnaskallutbildningarna en
kravdel dessaskall uppfylla.utbildningarna Ende kravring avsomav
kanandramedan inteundervisningen,omfattningenmätbara,är t.ex. av

bedömas hakanfristående utbildningendenlätt,likamätas t.ex. enom
kravenregleringlokalisering.synpunkt lämplig En ärregional avur

och besluts-ansökningarför handläggningennödvändigockså att av
med rimlig administration.hanterasskall kunnafattandet

kvalitetsbedömningi siginnebär inteIndelningen i avengrupper
förförutsättninguppfyllande kriteriemautbildningarna. Ett är enav

Huvudmannensutbildningarnapåkvalitetgodtagbar oavsett grupp.
del i kva-viktigskall ocksåutbildningarnautvärdering vara enavegen

litetssäkringen.
för allafinns dels kriterier treDet är grupperna,gemensammasom

särskilda krite-och 3för 2kriterierdels samtgruppernagemensamma
ochfor 2rier gruppgrupp
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Kriterier för
FriståendeGrupp 1 utbildningar med statlig tillsyn

Organisation

Utbildningen skall

ha enskild fysisk eller juridisk huvudman för utbild-person som-
ningen
ha identifierbar ansvarig för ledning utbildningenen person av-
ha fastställda inträdesvillkor och urvalsgrunder relevanta iärsom-
förhållande till utbildningens nivå och inriktning
ha kompetenta lärare-
utfärda intyg/betyg/examensbevis beskriver utbildningens målsom-
och innehåll
ha omfattning minst 200 klocktimmar lärar/handledarledden om-
undervisning under högst årtre
ha tilltillgång ändamålsenliga lokaler och adekvat utrustning-
ha skäliga elevavgifter.-

Innehåll

Utbildningen skall

följa övergripande mål för utbildning det offentligainom utbild--
ningsväsendet såsom demokratin, verka för jämställd-värnaatt om
het och elevinflytande
ha plan beskriver utbildningens mål och innehåll hursamten som-
målen skall förverkligas.

Förklaringar

enligt skollagenkap. 3 § 1985:1100 kan det vid sidan de skol-1 av-
former anordnas det allmänna finnas fristående skolorsom av som
anordnas enskilda fysiska eller juridiska Bestämmelserav personer.

fristående skolor förutsätter för tillämpning den dri-sin attom som
verksamheten kan for denna inför det allmänna och in-taver ansvar

för den anlitar skolan. verksamheten finnasFör måste det alltsåsom
ansvarig huvudman har rättskapacitet, dvs. enligt rätts-en som som

ordningen kan ha rättigheter och skyldigheter

utbildningen skall ha identifierbar ansvarig för ledningenperson av-
utbildningen. skall detDenna pedagogiska och admi-utövaperson
nistrativa ledarskapet
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utbildningenfastställda inträdesvillkor. Om ärskall hautbildningen-
inträdesvillkordet rimligtkaraktär äreftergymnasial är att ge-av

motsvarandeellergymnasieutbildningnomgången

pedagogisk förmåga,yrkeskunskaper,har godalärarekompetenta-
undervisning imål församhälletskunskapsocial kompetens, om

granskaoch kritisktutvärderaförmågaskolformerfrivilliga attsamt
verksamhetoch skolansundervisningsin

utbildning-uppgifterskall innehållaintyg/betyg/examensbevis om-
utförda prestationer.omdömeinnehållochmållängd, samt omens

erkändutbildningenframgåexamensbeviset ärskallVidare att avav
myndighet,statligbeslutdet allmänna namngessomavgenom

kostna-till demed hänsynskall skäligaelevavgifter tas ut varasom-
elevavgif-bedömningSkolverkethar.skolander gör omavensom

utbild-förkostnadernatillskälig med hänsynkanten omsomanses
rimliganingen är

tiddenundervisninglärar/handledarledd äromfattningen somav-
lära-undervisningtilltillgångskalleleverna garanteras av

bero-kandirektaLärares/handledares närvarore/handledare. vara
varierakanformUtbildningensinnehåll.ochende ämnets artav

distansutbildning. Förtillutbildningskolförlagd attdirektfrån en
ställsundervisninglärar/handledarleddtillelevernas rättgarantera

utbild-redovisningochplaneringdokumentation,påkravstörre av
skolförlagdmindreansökanvidinnehåll och nivåmål,ningens

utbild-förplanerastiddenOmfattningenutbildningen är. somavser
tidindividuellaelevenshelhet och intei sinningen är

undervis-lärar/handledarleddtimmarminst 200omfattning omen-
kortaremed tidigare,jämförtinnebär, ut-år attunder högstning tre

sidanviddeltidsutbildningarbedrivsbildningar, t.ex. avsomsom
Utbild-tillsyn.under statligställaskanyrkesverksamhet,ordinarie

tidunder denkontinuitetmedbedrivasskall dockningarna som
statlig tillsyn.med beslutetsambandiangetts om
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Kriterier för
Grupp Fristående2 utbildningar med statlig tillsyn och be-som

rättigar till studiestöd

Gemensamma kriterier för 2 och 3grupperna

Organisation

Utbildningen skall
ha enskild fysisk eller juridisk huvudman för utbild-person som-
ningen
ha styrelse/ledningsgruppen-
ha identiñerbar ansvarig för ledningen utbildningenen person av-
ha fastställda inträdesvillkor och urvalsgrunder-
ha kompetenta lärare-
ha styrelsen/ledningsgruppen fastställd plan för kompetensut-en av-
veckling, uppföljning och utvärdering
utfärda intyg/betyg/examensbevis beskriver utbildningens målsom-
och innehåll
ha tillgång till ändamålsenliga lokaler och adekvat utrustning-
ha skäliga elevavgifter-

Speciellt för 2grupp

ha omfattning minst klocktimmar320 lärar/handledarledden om-
undervisning under minst termin.en

Innehåll

Utbildningen skall

följa övergripande mål för utbildning inom det offentliga utbild--
ningsväsendet såsom demola-atin, verka för jämställd-värnaatt om
het och elevinflytande
ha plan beskriver utbildningens mål och innehåll hursamten som-
målen förverkligasskall
ha kursplaner-
ha given utbildningsnivå.en-

Utvärdering

Huvudmannen skall regelbundet utvärdera de erkända utbildningarna.

Förklaringar

enligt kap.l 3 skollagen 1985:1100§ kan det vid sidan de skol-av-
former anordnas det allmänna finnas fristående skolorsom av som
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Bestämmelsereller juridiskaenskilda fysiskaanordnas personer.av
den dri-for tillämpningfristående skolor förutsätter sin att somom

allmänna och in-för denna inför detkanverksamheten ta ansvarver
finnasdet alltsåverksamheten måsteanlitar skolan.för den Försom

dvs. enligthar rättskapacitet,huvudmanansvarig rätts-somsomen
skyldigheterrättigheter ochkan haordningen

harstyrelse/ledningsgruppskall det finnasför utbildningen somen-
övergripandedet ansvaret

för ledningenidentifierbar ansvarigskall hautbildningen avperson-
admi-pedagogiska ochskall detutbildningen. Denna utövaperson

ledarskapetnistrativa

utbildningeninträdesvillkor. Omha fastställdaskall ärutbildningen-
inträdesvillkorrimligtdeteftergymnasial karaktär ärär att ge-av

gymnasieutbildningnomgången

pedagogisk förmåga,yrkeskunskaper,godalärare harkompetenta-
för undervisning isamhällets målkunskapsocial kompetens, om

kritiskt granskaochförmåga utvärderaskolformerfrivilliga attsamt
verksamhetoch skolansundervisningsin

plan för kompetensut-fastställdstyrelsen/ledningsgruppenen av-
säkerställan-viktig del iutvärderingochuppföljningveckling, är en

kvalitetutbildningensdet av

utbildning-uppgifterinnehållaskallintyg/betyg/examensbevis om-
prestationer.utfördaomdömeinnehållmål ochlängd, samt omens

erkändutbildningenframgåexamensbevisetskall ärVidare att avav
myndighet,beslut statligdet allmänna narrmgessomgenom av

kostna-till deskäliga med hänsynskallelevavgifter uttas varasom-
elevavgif-bedömningSkolverketskolan har.der gör omavensom

utbild-förkostnadernamed hänsyn tillskäligkanten omsomanses
rimliganingen är

tiddenlärar/handledarledd undervisning äromfattningen somav-
lära-undervisningtillgång tillskalleleverna garanteras av

bero-kandirektaLärares/handledaresre/handledare. närvaro vara
varieraform kaninnehåll. Utbildningensochende ämnets artav

distansutbildning. Förutbildning tillskolförlagddirekt attfrån en
ställslärar/handledarledd undervisningtillelevernas rättgarantera

utbild-redovisningochdokumentation, planeringpåkravstörre av
skolförlagdmindrevid ansökaninnehåll och nivåmål,ningens
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utbildningen Omfattningen den tid planeras för utbild-är. avser som
ningen helhet ochi sin inte elevens individuella tidär

omfattning minst klocktimmar320 lärar/handledarledden om un--
dervisning nuvarande krav på ställas under statlig till-motsvarar att

veckors effektiv16 undervisning under minst 20 timmarsyn, per
vecka under minst terminen

kursplaner godkänns Skolverketav-

given utbildningsnivå innebär huvudmannen har definierat ochatt-
beskrivit utbildningen på gymnasial nivå eller eftergymnasialärom
nivå.

Ytterligare kriterier för 2grupp

skall gälla utbildningenFör 2 skall värdefull natio-attgrupp vara ur
uppfyllanell och det särskilda kriteriet försynpunkt och de2grupp

för kriteriema.2-3giupperma gemensamma

Värdefull nationell synpunktur

utbildningEn kan värdefull nationell synpunkt denanses som ur om
ökar tillgången värdefullpå yrkesskicklighet inom yrke, detett som-
finns nationellt behov det finns tillräckliginteett ut-av men som
bildning för

föremål för sökandeintresseär ett stort-
kan påvisa den leder till arbete, utvecklar erforderlig kompetens iatt-
befintligt arbete eller förbereder för högskolestudier eller andra ty-

eftergyrrmasiala studierper av
har etablerade kontakter med det omgivande samhället-
har samhällssynpunkt lämplig regional lokaliseringen ur-
eftersträvar jämn könsfördelning.en-

värdefullFör bör flertalet dessa förutsättningaratt anses som av vara
uppfyllda.
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Kriterier för
Fristående statlig tillsyn, statsbidragutbildningar medGrupp 3

berättigar till studiestödoch som

3för 2 ochkriterierGemensamma grupperna

Organisation

skallUtbildningen

huvudman för utbild-juridiskfysisk ellerha enskild person som-
ningen

styrelse/ledningsgruppha en-
utbildningenför ledningenidentifierbar ansvarigha avpersonen-

urvalsgrunderinträdesvillkor ochfastställdaha-
lärareha kompetenta-

fastställd plan för kompetensut-styrelsen/ledningsgruppenha aven-
utvärderinguppföljning ochveckling,

in-beskriver utbildningensintyg/betyg/examensbevisutfärda som-
nehåll

utrustninglokaler och adekvatändamålsenligatillgång tillha-
elevavgifterskäligaha-

för 3Speciellt grupp

lärar/handledarleddklocktimmar800omfattning minstha omen-
läsår.skall omfatta minstUtbildningenläsår.undervisning ettper

Innehåll

skallUtbildningen

utbild-det offentligaför utbildning inomövergripande målfölja-
jämställd-verka fördemokratin,ningsväsendet såsom värnaatt om

elevinflytandeochhet
hurinnehållmål ochbeskriver utbildningensplanha samtsomen-

förverkligasmålen skall
ha kursplaner-

utbildningsnivå.ha givenen-

Utvärdering

utbildningarna.de erkändaregelbundet utvärderaskallHuvudmannen

Förklaringar

de skol-det vid sidan1985:1100 kanskollagenenligt kap. 3 §1 av-
skolorfriståendeallmänna finnasanordnas detformer somavsom
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fysiskaanordnas enskilda eller juridiska Bestämmelserav personer.
fristående skolor förutsätter för sin tillämpning den dri-attom som
verksamheten kan för denna inför det allmänna och in-taver ansvar

för den anlitar skolan. verksamheten det alltså finnasFör måstesom
huvudman haransvarig rättskapacitet, dvs. enligt rätts-en som som

ordningen kan ha rättigheter och skyldigheter

för skall finnasutbildningen det styrelse/ledningsgrupp haren som-
det övergripande ansvaret

utbildningen skall ha identifierbar ansvarig för ledningenperson av-
utbildningen. skall det pedagogiska och admi-Denna utövaperson

ledarskapetnistrativa

utbildningen skall ha fastställda inträdesvillkor. utbildningenOm är-
eftergymnasial karaktär det rimligt inträdesvillkorär ärattav ge-

gymnasieutbildningnomgången

kompetenta lärare har goda yrkeskunskaper, pedagogisk förmåga,-
social kompetens, kunskap samhällets mål för undervisning iom
frivilliga skolformer förmåga utvärdera och kritiskt granskasamt att
sin undervisning och skolans verksamhet

fastställdstyrelsen/ledningsgruppen plan för kompetensut-en av-
uppföljning viktig del säkerställan-veckling, och utvärdering iär en

kvalitetdet utbildningensav

intyg/betyg/examensbevis skall innehålla uppgifter utbildning-om-
innehåll utfördalängd, mål och omdöme prestationer.samtens om

Vidare examensbeviset framgå utbildningen erkändskall ärattav av
det allmänna beslut statlig myndighet, namngesgenom av som

deelevavgifter skall skäliga med hänsyn till kostna-tas utsom vara-
Skolverket bedömning elevavgif-der skolan har. gör en av omsom

skälig för utbild-kan med hänsyn till kostnadernaten anses som om
rimliganingen är

lärar/handledarleddomfattningen undervisning den tidärav som-
eleverna skall tillgång till undervisning lära-garanteras av
re/handledare. Lärares/handledares direkta kan bero-närvaro vara
ende och innehåll. formUtbildningens kan varieraämnets artav
från skolförlagddirekt utbildning till distansutbildning. För atten

till lärar/handledarledd ställselevernas undervisningrättgarantera
dokumentation, planering och redovisning utbild-krav påstörre av

ningens mål, innehåll och nivå vid ansökan mindre skolförlagd
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utbildningen Omfattningen den tid planeras för utbild-är. avser som
helhet och inte elevens individuella tidningen i sin är

omfattning minst 800 timmar lärar/handledarledd undervis-omen
ning läsår under minst läsår kan jämföras med riktvärdena förettper
utbildningens omfattning för gymnasieskolans med ickeprogram en

fördelning år. komma ifråga för statsbidrag börreglerad För attper
kraven hårdare för statlig tillsyn och för eleverna fåän rätt attvara
studiestöd

Skolverketkursplaner godkänns av
innebär huvudmannen har definierat ochgiven utbildningsnivå att

eftergymnasialbeskrivit utbildningen på gymnasial nivå ellerärom
nivå.

för 3Ytterligare kriterier grupp

skallskall gälla utbildningen särskilt värdefull3För att vara urgrupp
ochoch uppfylla det särskilda kriteriet för 3nationell synpunkt grupp

lqriteriema.förde 2-3 gemensammagrupperna

värdefull nationell synpunktSärskilt ur

utbildning kan särskilt värdefull nationell synpunktEn uranses som
nationell synpunkt har tydligden förutom värdefullatt envara urom

och unik.särprägel är

denutbildningenVärdefull är om

yrkesskicklighet yrke, detvärdefull inomökar tillgången på ett som
det finns tillräckligfinns nationellt behov inte ut-ett av men som

bildning för
för sökandeintresseföremålär ett stort

erforderlig kompetensden leder till arbete, utvecklar ikan påvisa att
för högskolestudier eller andrabefintligt arbete eller förbereder ty-

eftergymnasiala studierper av
kontakter med det omgivande samhällethar etablerade

samhällssynpunkt lämplig regional lokaliseringhar en ur
könsfördelning.eftersträvar jämnen

denutbildning har unikEn tydlig särprägel och är om

yrkesområdesärskilt kvalificerad kompetens inom ettger en
yrkensmala yrkesornråden eller leder fram till uddafinns inom

traditionell yrkesklmskap skullebidrar till bevaraatt som armars
förlorad
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bidrar till bevara för vårt kulturarv viktig kunskapatt-
bidrar till utveckla kunskap inom framtidsornråde.att ettny-

Vad kan unikt kan förändras till följd samhälletattsom anses vara av
ständigt förändras.

utbildning skall särskilt värdefull bör flertaletFör att en anses som av
uppfyllda.dessa förutsättningar vara

GRUPPERNA 1-3

samtliga utbildningar ställts under statlig tillsyn gäller följan-För som
de:

för tillsynSkolverket sker.attansvarar

huvudmannaskapet Skolver-Vid förändring skall detta anmälas tillav
keti förväg.

uppföljningHuvudmannen skall på uppmaning delta i regelbunden och
utvärdering.

GRUPPERNA 2-3

till utbildning för vilkenStatsbidrag och studiestöd skall knytas den
statlig tillsyn och bestämt antal ele-Skolverket fattat beslut ettom avse

Antalet elever uttrycks antal årselevplatser.på utbildningen. i ettver
utökas särskilt tillstånd.Utbildningen får inte utan
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Analys kompletterande skolor7 av

föreslagna grupperingarmot tre

detta kapitel genomgång de kompletterande skolornaI görs moten av
de kapitel föreslagna kriterierna.i 6 Genomgången bygger på regering-

beslut statlig tillsyn de yttranden Skolverket gjortsamtens om som
följd myndigheten handlägger ansökningar och godkän-attsom en av

kursplaner. Vidare underlag Skolverkets tillsynsbeslututgörsner av
uppgifteroch skolornas med anledning utredningens enkät ochegna av

direkta kontakter med skolorna.
dock möjligt analys konsekvensernaDet har inte varit göraatt en av

för skola med utgångspunkt i de föreslagna lcriteriema med hän-varje
därförtill den tid utredningen haft till sitt förfogande. Det ärsyn som

förnyad alla tillsynviktigt det prövning beslut statliggörsatt en av om
skolor och tillfälle medkompletterande vid i sambandett attsammaav

träder kraft. tidsbe-förordning i närvarande sträcker sig deFören ny
fattat statlig tillsyn längstgränsade beslut regeringen 30t.o.m.som om

juni 1999.

kriterier för allaGemensamma7.1 tre

grupperna

Organisation1 l
.

det skall finnasKravet identiñerbar ansvarig för led-att en person
uppfylls utsträckning det finnsiningen utbildningen storav men

pedagogiska led-skolor vid vilka eleverna inte har denvet vem som
ningen verksamheten.av

Kriteriet ha fastställda inträdesvillkor och urvalsgrunderatt som
förhållande nivå be-relevanta i till utbildningens och inriktningär

flertal med hänsyn till det viktigt klarthöver skolor över, är attett attse
definiera utbildning finns.på vilken nivå i utbildningssystemet Deten

dennaendast utbildningsanordnarna själva kan och måsteär görasom
avgränsning.



Kapitel60 7 SOU 1998:11

kompletterande skolorna utsträckningVid de isaknar lärarna stor
pedagogisk utbildning.

pågäller lärar/-När det kravet visst antal klocktimmar
kan jämförelse medundervisning under viss tidhandledarledd en

fullt eftersom definitionerna dag följande:dagens krav inte i ärgöras ut
omfattarför under statlig tillsyn krävs det utbildningenfå ståatt att

veckors effektiv undervisning och för dess-minst termins 16 atten
krävs undervisningen omfattar läsårsfå statsbidrag minstutom att ett

32 heltidsstudier. Enligt propositionen Valfrihet i skolan in-veckors
klartnebär heltidsstudier timmar vecka. inte uttalat30 Det ärper om

timmar skall tolkas klocktimmar eller lektionstimmar 40omsom som
minuter.

dag enligt skolförordningar betyderEftersom timmar i övriga
detta också gälla fristående utbildningar.klocktimmar måste Att göra

analys vilka de nuvarande utbildningarnatillförlitlig som upp-en av av
fyller omfattning tid dock svårt, då tillgänglig dokumen-kraven på i är

oftaregeringsbeslut, Skolverkets yttranden och tillsynsbesluttation,
ellerundervisningstiden uttrycks i klocktimmarinte besked omger

lektionstimmar.

Innehålll

finnskriteriekraven för innehåll utbildning det intedet gäller iNär un-
för utsträck-analys skola skola. iderlag för Det störstagöraatt somen

beskriver utbildningensning saknas för utbildningenplanär somen
målenmål innehåll förverkligas.hur skalloch samt

forkriterier7.2 Gemensamma grupperna
2-3

Organisation7.2.1

plandag saknas ofta styrelsen och ledningsgruppen fastställdI en av
inne-kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering. Dettafor

alla kompletterande skolor uppfyller kriteri-bär intesåatt gott nusom
under statlig tillsyn. kriterielcrav dockför bli ställda Detta äratt averna

snabbt kan komma uppfyllas.den det attarten att
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Innehåll7.2.2

nivåUtbildningens måste i utsträckning vad i dagstörre än görssom
definieras och beskrivas.

7.2.3 Utvärdering

Utvärderingen utbildningarna inom de kompletterande skolornaav
bristfällig.är

kriterier fårOvriga dock skolorna i dag huvudsaki uppfylla.anses

7.3 Ytterligare kriterier för 2-3grupperna

Många de kompletterande skolor dagi har statligt stöd har haftav som
detta under längre tid. förnyadEn prövning gällande beslut iav sam-
band med regler införs besked dessa skolor i fort-att ävennya ger om
sättningen kommer uppfylla kraven för studiestöd och statsbidrag.att

Utbildningar7.4 inte uppfyller krav försom

1grupp

de skolor 1997 ställts under statlig tillsynAv till studi-rättutansom
estöd fåtaldet endast skolor med mindre antal utbildningarär ett ett

inte klarar kravet på minst 200 klocktimmar undervisning undersom
högst år. skola har dock utbildningarEn 64 med statlig tillsyn,tre varav

uppfyller kraven enligt Förordningen37 1996:1206 friståendeom
skolor och 27 det inte. dessa fyllerAv 27 tiotal inte kravet pågör ett

klocktimmar enligt200 ovan.
Många utbildningar ställdes under statlig tillsyn tillrättutansom

studiestöd uppfyller de gällande kraven enligt förordningen fri-nu om
stående skolor.
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lärare8 Kompetenta

Vad med8.1 kompetent läraremenas en

skolor utbildningar kompletterar det offentliga skolväsendetFör vars
finns inte någon bestämmelse vilka krav på utbildning kanom som
ställas på lärare vid dessa skolor. ValfrihetI propositionen 1992:230, i
skolan, dock skolans utbildning skall god kvalitet ochsägs att vara av

detta bl.a. innebär undervisningen skall kompetenta lärare.att att ges av
och landstingen enligt kap. skollagen skyldigaKommunerna 2 3 §är

för undervisningen använda lärare har utbildning avsedd föratt som en
den undervisning de i huvudsak skall bedriva. fårUndantag bara göras

med sådan utbildning finns tillgå eller finnsinte detattom personer en
särskilt skäl med hänsynnågot till eleverna.annat

skollagen förEnligt kap. 4 kravet tidsbegränsning få2 § är att utan
anställas lärare det offentliga skolväsendeti den sökandeattsom an-

har svensk lärarutbildningtingen genomgått med huvudsaklig inrikt-
den undervisning anställningenning eller därmed jäm-mot som avser

ställd lärarutbildning nordiskt land elleri landett annat ett annat som
tillhör Europeiska frihandelssammanslutningen eller Europeiska unio-

har högskoleutbildningeller genomgått Högskolever-nen, annan som
ket förklarat huvudsak ifrågavarandei lärarutbildning. Ommotsvara
ingen de sökande dessa krav, kan kommunen anställamotsvararav en
sökande denne ha motsvarande kompetens för den undervis-om anses

och detning anställningen dessutom finns skäl att attantasom avser
försökanden lämpad sköta undervisningen i fråga.är att

finns lagen eller förordningen något krav på lärare vidDet i inte att
de kompletterande skolorna skall ha genomgått lärarutbildning men
enligt nämnda skallproposition undervisningen genomförasovan av
kompetenta lärare. utgångspunkt för diskussionen skallEn vadom som
krävas kompetent lärare vid kompletterande börutbildningav en en

jämförelse med vad gäller för lärare offentlig skolverk-ivara en som
samhet.

besvararKompetensutredningen i sitt betänkande SOU 1991:56
frågan Vad kompetens på följande "Kompetens har blivitär sätt: ett
vanligt innebörd förändratsord något. användes det ofta iFörrvars

3-171693
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tillräckligaInnebörden dåbehörighet.formell är närmastbetydelsen
befattning.för visskunskaper en

hänför sigkompetentkompetensutredningen:OrdetiVidare sägs
ställs viss situationide olika kravklaraförmågantill att ensomnu mer

formell behörig-syftar det pådagligt tal änverksamhet. Ivissi meren
kvaliteter."olikainnefattar mångaochhet

yrkesut-förLärarkompetensRibbanHöj1994:101,Enligt SOU
få ele-förmåganspeciella kompetenslärares attbildning, 25, är ens.

kun-sökaelevernamotiveramåste kunnalärare attlära. Enattverna
organiseraockså kunnamåstemål.bestämda Lärarennåskap for att

resultat.uppnåddautvärderaochundervisningen

ande delar:bestå följkanlärarkompetensbetänkandetI sägs att av

ochgymnasieskolaför undervisning imålsamhälletsKunskaper om-
vuxenundervisning

relateradespecialpedagogikpsykologi ochpedagogik,Kunskaper i-
uppgiftertill lärarensoch målverksamhettill skolans samt

Ämnesteoretiska gymnasieskolans käm-kunskaper iochkunskaper-
ämnen

ochteorididaktiskt tillämpafärdigheteroch ämnetsKunskaper att-
undervisningenpraktik i

verksamhetengranskakritisktochutvärderaFörmåga att-
älvkännedomoch godSocial kompetens-

miljöfrågor, interna-belysaoch förmågaförhållningssättEtiskt att-
frågorinterkulturellaochtionella
förändringsarbete.skolansdelta iFörmåga att-

skolor RapportfriståendeestetiskaSkolverketsEnligt översyn av
skickligaeftersomgrundpelarekompetenslärarnas1994 utgör pe-en

skall nås.mål Lärarnautbildningensförförutsättningdagoger attär en
halvtid.eller Ettofta del-arbetarskolornakompletterandevid de ge-
kompletterandefriståendevid deskolledningamafrånnomgående krav

deden konstart,inomyrkesverksammalärarnaskolorna ärär att som
utbildning.pedagogisksällan krav påställsdetundervisar inom, men

utbildning. Lä-pedagogiskskolor har ingenvid dessaflesta lärareDe
frånerfarenheteroftakunskapsgrund bestårformella egenavrarnas

området.estetiska Pe-dethögskoleutbildning inomochyrkesutövning
fort-organiseradochsällanförekommerlärareutbildadedagogiskt en

sällsynt.bildning är
Skolverketsmedsambandgjordes i översynden enkätVid avsom

förföreträdare1995 sadeskolor,kompletterandefristående etapp
ochvälutbildade lärareför kvalitetkriterietdet viktigaste ärskolorna att
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föreläsare. utbildningarnaMånga saknar fast anställda lärare ochav
föreläsare och utnyttjar yrkesföreträdare, verksamma deinomärsom
yrken, de undervisar innebärDetta lärare ofta byts ochatt ut attsom
omsättningen på lärare hög. Lärarna bör enligt utbildnings-är
anordnama ha väldokumenterade yrkeskimskaper och de bör leda ut-
vecklingen inom sitt ämnesområde. Andra kvalitetsfaktorer, sko-som
lorna värdesätter, lärarna har pedagogisk fönnåga, dvs. de kanär att att
organisera och strukturera undervisningen, de kreativa och tilläratt
eleverna förmedlakan lust och inspiration vilja lära sig. socialaDenatt
kompetensen, för elevernaintresse värderingarpositiva och atti-samt
tyder andra värdefulla faktorer för skolorna.är

Skolverket konstaterar under rubriken Lärarkompetens i samma
den avgörande meriteringsgrunden för lärare inom mångaattrapport

utbildningar yrkesskicklighet. Pedagogisk kompetens meritär är en
krav på utbildning skulle enligt skolorna på olyckligt be-sättettmen

lärarrekryteringen. flesta lärarnaDe saknar pedagogisk utbild-gränsa
ning och får allmänhet heller fortbildningi inte inom detta område. För

säkerställa kvaliteten undervisningpå på alla nivåer inom det of-att
fentliga skolväsendet krävs lärarna har pedagogisk kompetens.att en

uppfattningSkolverkets de fristående kompletterandeDet är ävenatt
skolorna utsträckning skall eftersträvai sina lärare möjlig-större att ge
het yrkesskicklighetkomplettera sin med pedagogisk utbildning.att en

Utredarens uppfattning

utbildningsanordnamasJag instämmer i uppfattning betydelsenom av
kompetenta lärare skall ha såväl goda yrkeskunskaper pedago-att som

gisk förmåga. Huvudmännen för de fristående utbildningarna med stat-
lig tillsyn bör i utsträckning lärarna möjlighet kompletterastörre attge
sin yrkesskicklighet med pedagogisk utbildning. dessavidLärare ut-
bildningar skall ha kunskaper samhällets mål för undervisning deiom
frivilliga skolformerna. Personalens förmåga kritisktutvärdera ochatt
granska undervisningen viktig för utbildningens kvalitet liksom detär
inflytande eleverna skall ha delta i utvärderingen.attsom genom
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Kvalitet9

betydelseKvalitetens9.1

kvalitetför förskola, skola och vuxenutbildningUtvecklingsplanI -
första frågor harskr.1996/97:l12 i handoch likvärdighet tas upp som

det of-utbildningens kvalitet inombetydelse för utvecklingenstor av
behandlar friståendeEftersom denna utredningfentliga skolväsendet.

statlig tillsyn det rimligtställs underutbildningar är att ett resone-som
dessa utbildningar ocksåutmärka kvalitet påvad kansommang om

utvecklingsplanen.utgår från
kon-kvalitet förutsätterutvecklingsplanen bedömningI sägs att av

fokus vid kvalitetsbedömningarmåste stå itroll resultaten. Det somav
läroplaner och kursplaner.mål formulerats ieleverna når deär att som

ochmål, följahandlar bådeKvalitetssäkring sättaatt att uppuppom
mål. Vidareåstadkommits ochvärdera vad ärsättaatt upp nyasom

för elevin-och förutsättningbåde tecken påkvalitetssäkringen ett en
flytande.

det bör finnasframhåller utvecklingsplaneniRegeringen att en
skola regelbundetoch för varjeför skolhuvudmännenskyldighet att

skallSyftet med dessa redovisningarkvalitetsredovisningar.upprätta
arbetet med kvalitetsut-behoven i det lokalafrämst tillgodoseattvara

veckling.
rättighet tillockså elevens1997/98:1budgetpropositionenI sägs att
få stöd icentral och måste kunnagod kvalitetutbildning är enen av

aktiv tillsyn.
Förskoleklass och andra skollags-1997/9816,propositionenEnligt

samarbete medeffektivisera sittSkolverket få i uppdragfrågor, bör att
sko-Arbetarskyddsverket AV i frågormyndigheterna inom rörsom

arbetsgivarenarbetsmiljölagen AML hararbetsmiljö. Enligtlans an-
tillfredsställandesådantverksamheten drivs påför sättett attatt ensvar

arbetsmiljöaspektema beaktasförsäkerställs.arbetsmiljö Ansvaret att
för skolverksamheten.ligger på den.... som ansvarar
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kompetens9.2 Lärarnas

del utbildningens kvalitet. Huvud-viktig ikompetensLärarnas är en
lärarna får del kompetensutvecklingförhar att somavmannen ansvar

utbildningenled i utvecklingenett av

Elevinflytande9.3

offentliga skolväsendetför utbildning inom detövergripande målEtt är
demokratiska arbetsformer.skolan skall verka förarbetar ideatt som

delaktiga ochskall kunna påverka,bl.a. elevernainnebärDetta att vara
ha inflytande vidfristående utbildning skall elevernaVidta enansvar.

kvalitet.viktigt för utbildningensutvärdering.planering och Detta är

Arbetsmiljö9.4

resultatArbetsmiljö utkomKonstutbildning 1993Rapporten som av-
Konsthögskolan.Arbetslivsfonden och Isamarbetsprojekt mellanett

förbätt-konstutbildningen behöverarbetsmiljön inomframhållsden att
lärarnaskulle bli högreundervisningenKvalitén i ut-om genomras.

mål och vad krävsutbildningenskunskaperbildning fick bättre somom
arbetsmiljö.för braen

tillsynmyndigheterna inom AVSkolverketSåväl utövar översom
arbetsmiljönpsykiska och sociala aspekterna iskolans arbetsmiljö. De

för årenverksamhetsprogramområde enligt AV:sprioriteratär ett
1997-2000.

Sökandeintresset9.5

utbild-mått påsökandeintresset,utbildning,Efterfrågan på är etten
personligsöker till utbildningarElever signingens kvalitet. som ger

och yrkesutövning.för fortsatta studieroch kunskaperutveckling

Kvalitetssäkring9.6

lärande, beskrivs kvalitetssystemibetänkandet 1997:21, VäxaSOUI
organisato-Med kvalitetssystemoch kvalitet. avses processer, resurser,

och styrningnödvändiga för ledningrisk struktur och rutiner är avsom
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verksamheten med avseende kvalitet. Med begreppetpå kvalitet avses
egenskaper verksamheten och dess resultat vad förmågani attavser
uppfylla Kvalitetssystemet skall omfatta tillsyn, uppföljning ochmål.
utvärdering.

uppföljning Skolverket vid behovtillsyn och iDen utövar,som
myndighet eller sakktmnig från det aktuellasamverkan med ut-annan

bildningsområdet och huvudmannens utvärdering, delar iär enegen
fristående utbildning med statlig tillsyn. Elever-kvalitetssäkring av en

del kvalitetssäkringen.utvärdering viktig iutgör en annannas
gällande mål, lagar, förordningar ochTillsyn kontroll attavavser

föreskrifter följs.
vilken fattade beslutUppföljning verksamhet delsgenomavser en

vadkontrolleras, dels verksamheten beskrivsverksamheten att av-om
kostnader och resultat. Uppföljning kan skefrämst omfattning, ge-ser

indikatorer.statistikinsamling och t.ex.genomnom
värdering resultat eller målUtvärdering motavser en av processer

och uppställda kriterier.
lokalafristående utbildningar har från regionala ochstödDet som
kvali-olika organisationer innebär ocksåföreträdare samt typer enav

tetssälqing.

uppfattningUtredarens

fristående utbildningar medkvalitet måste ställas påkrav påHöga stat-
tillsyn krävsbli fristående utbildning med statliglig tillsyn. För att en

enligtför utbildningen uppfyller kriterierna någonhuvudmannenatt av
flertaletuppfyllande kriteriemade föreslagna Ett ärav engrupperna. av

utbildningarna.för godtagbar kvalitet påförutsättning



...ga....,,.......ç,.,.,.,.,.-.....-.N ,.,,.,m.-.

ifiååáikâffâ

A535509.

åzaââisrsäêta;iiw

5sf.:iu ,ag



KapitelSOU 101998:11 71

för kompletterande10 Statens ansvar

skolor

10.1 Statens ansvar

för fristående utbildningar komp-har påtagit sigStaten ett somansvar
skolväsendet.det offentligaletterar

1992/932230, Valfrihet skolan, framhållsipropositionI rättenatt att
fristående skola del den allmänna närings-och driva ärstarta aven en

skolväsendetVidare det offentliga i principfriheten i Sverige. sägs att
indi-utbildning nödvändig både frånskall tillhandahålla all är settsom

stödjautgångspunkt. har dock valtvidens och samhällets Staten att ut-
utbild-kompletterande skolor, eftersom dessavid friståendebildningar

nationell synpunkt ochbedömts värdefullaharningar även varaurvara
påutbildningar kan öka tillgångenkan gällasamhällsnyttiga. Det som

sak-yrkesområde, där denna kompetensvärdefull kompetens inom ett
bedömerområde, inom vilketkan ocksåDet attstatenannatavsenas.

finns iutbildning och sådan utbildning intefinns behov vissdet somav
offentliga skolväsendet.det

kompletterande skolorförsittStaten attutövar genom rege-ansvar
tillsyn de utbildningarbeslut statligringen fattar somsom ansesavom

deberoende påvärdefulla. Vidare kan utbildningarnanationellt om an-
erhållanationell synpunktvärdefulla eller värdefullasärskilt urses som

studiestöd.statsbidrag och
utbild-förmedlemskap hari EUGenom Sveriges attstaten ansvar
utbild-innebärmedlemsländerna.godtas i Dettaningar i Sverige att en

berörhemlandet.erkänd det allmänna i EG-rättenning måste vara av
till studi-yrkesutövning ochmöjligheten tillfrågor bosättning, rättom

medlemsland.estöd i ett
till jämställdhet.för utbildningar bidrarhar ocksåStaten attansvar

kompletterande skolor harutbildningar vidallasåFör gott som
fattathar dock under juni 1997RegeringenSkolverket tillsynsansvar.

tillsynen för utbildningarHögskoleverket skall ha vissabeslut attom
föruppfylla kravenligga på högskolenivåkan attutan attansessom

högskoleutbildningar.vara
nationellsärskilt värdefullabedömtsUtbildningar syn-som ursom

har innebu-statsbidrag. ha statlig tillsynhittills kunnat få Attpunkt har
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studiestöd, allmän-utbildningar haft till ipå sådanaelevernarit rättatt
fattat beslutdecember har regeringenstudiemedel. Sedan 1996het om

till studiestöd.eleverna harutbildningarstatlig tillsyn rättutan attav
studie-automatiskt tillsamhällsekonomiska läget medger inteDet rätt

skolor.kompletterandestöd för alla
studiestöd följdrätttillstatlig tillsynbeslut fattatsAtt ärutan enom

janua-utbildning förändrats denmervärdesskatt på 1reglernaatt omav
EU-regler.till gällandeanpassningFörändringarna1997. utgör en

undantaskan utbildningendet allmännaerkändutbildningOm är aven
mervärdesskatteplikt.från

särskiltutbildningfastställa ochkunnasvårt ärDet närär att om en
och tol-synpunkt och definieravärdefull nationellvärdefull eller attur

samhäll-Vadsamhällsnyttig.utbildningka är varasom ansesom en
fåttutbildningar harsamhälle. Mångasnabbt i vårtförändraskansnytta

under många årunder statlig tillsynoch ställtsstatligt stöd utan om-
prövning.

svårigheterfinns medförutbildningarmångfald attDen som nuav
och fördelningoch rättvis bedömningtillfredsställande stat-göra aven

mångfald innebärdennautbildningar samtidigtligt stöd till olika som
anpassadeochaktuellahåller utbildningarnasund konkurrens somen

utveckling.till samhällets

uppfattningUtredarens

mångsidigt ochharför SverigeharJag ettattstatenatt ansvaranser
tillfreds-möjlighethardär invånarnaflexibelt utbildningssystem att

ställas underutbildningar skallutbildningsbehov.ställa Försina att
erhållastudiestöd ochtill statligaoch berättigastatlig tillsyn stats-

utbildningarna.krav ställas påbidrag vissamåste
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förll Kommunernas ansvar

kompletterande skolor

l 1.1 Kommunens ansvar

Nedan följer beskrivning det kommuner har för ut-av ansvaren som
bildningar kan jämförbara med utbildningar vid komplette-som vara
rande skolor.

från de för fördelningenutgår principerKommunernas ansvar av
mellan och kommunerna gäller sedan 1991. Dessastatenansvaret som

förfastställdes proposition 1990/91 :18, skolan.i Ansvaret
till skolverksamheten har karaktären finansielltbidragStatens av
reglera verksamheten. eller huvud-stöd och skall inte Kommun annan

för och frihet genomföra verksam-för skolan har stor attansvarman
och riktlinjer riksdagen och läggerheten de regeringeninom ramar som

utpräglad målstyrning med lo-fast. innebärDetta stegett mot en mera
genomförande.kalt för verksamhetensansvar

grundläggande hörnsten svensk utbildningspolitik allasiEn är rätt
utbildning.till likvärdig

gymnasieutbildning natio-kommun skyldig erbjuda påVarje är att
fram tillnella för samtliga behöriga ungdomar i kommunenprogram

kom-och med det första kalenderhalvåret det år de fyller tjugo år. En
kom-landsting, tagit in elev inte bosattieller ärettmun som en som

fallnationellt gymnasieskolan, har i vissapå i rättettmunen program
utbildning från elevenstill för kostnader för elevensersättning sina

hemkommun.
till bidrag frånEnligt skollagen har fristående gymnasieskola rätten

hemkommunen skolan har utbildning de kunskaper ochsom gerom en
väsentligen de kunskaperfärdigheter till och nivå motart svararsom

gymnasieskolan skall förmedla nationella elleroch färdigheter påsom
Skolverket förklarar skolanspecialutformade Det ärprogram. som om

skyldighet bidrag gällerberättigad till bidrag. lämnaKommunensär att
skyldig erbjudaendast för sådana elever hemkommunen attsom var

utbildningen började.utbildning vid den tidpunkt då
fyllt och avslutatelev inte har tjugo år inteFör ännusom som enen

utbildning kompletterandegynmasieutbildning och går på isom en en
finnsskola hemkommunen inte skyldig betala ersättning. ing-Detär att
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skyldigheter detta avseende.rättslig reglering kommunens i Där-en av
elev friståendeskyldig betala for vidhemkommunenär attemot en en

avslutathar bereda allagynmasieskola. Kommunen ansvaret att som
specialutfonnatnationelltgrundskolan plats inom ett ett pro-program,

första kalen-individuellt fram till och med deteller ett programgram
eleven fyller tjugo år.derhalvåret det år

utbildning innebärför invånare 20 årKommunens överattansvar ge
omfattninggymnasial vuxenutbildning i denerbjudabl.a. skyldighet att

utgårbehov. Interkommunal ersättningefterfrågan ochmotsom svarar
stå för kostnadernatagit på sigbara hemkommunen ansvaret attom

föreskrifter.särskildahar till ersättning enligteller kommunen rättom
skyldig betala inter-påbyggnadsutbildningar kommunenVissa är att

för.kommunal ersättning
vuxenutbildning inomsedan tillhandahållithar 1991Kommunerna

inneburit delsstatliga åtgärderför särskilda att ge vuxnasomramen
undermöjlighet till utbildninggymnasieutbildningmed tvåårig ett

grundskole- och gymnasieut-arbetslösatredje gymnasieår, dels att ge
den statli-med juli inomåtgärder från och l 1997bildning. Dessa ryms

Kunskapslyftet.utbildningssatsningen,femårigaga
kompletterandeförfattningsenligt forhar ingetKommunerna ansvar

utbetalaförskyldighet kommunernaskolor. finns inte någonDet att
kompletterande skolor.för elever vidkommunala ersättningar

offentligadetgymnasieutbildningar för inomgällerdetNär vuxna
omfattningbegränsaddag bara imedger kommunerna iskolväsendet,

kom-andrautbildningar iersättning för genomgånginterkommunal av
förhuvudsak inomhuvudmän. sker ihos andra Deteller ramenmuner

ellergällande författningarha enligtkommunen kanden skyldighet
samverkansforrner.frivilligaolikagenom

skolorFristående11.2

kompletterandedeocksåmåstedet gäller kommunernasNär ansvar
skollagen kanklarläggas. Enligtutbildningssystemetskolornas roll i

finnasanordnas det allmänna,skolformerdet, vid sidan de som avav
fysiska eller juridiska Dessaenskildaskolor drivs personer.som av

grundsko-friståendeskollagenfristående skolor.skolor kallas I nämns
friståendeochfristående gymnasieskolorsärskolor,lor, fristående

for-skolor behandlasförordningen friståendegymnasiesärskolor. I om
sko-skolor.kompletterande Detfristående skolor ocksådessa ärutom

tillvärdefullt komplementnationell synpunktlor är ett gymna-som ur
gymnasiesko-friståendeför bliuppfyller inte kravensieskolan. De att
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liggaskolorna kande kompletterandevidutbildningarlor. De som ges
eftergymnasial nivå.och pågymnasienivåbåde på

gymnasieskolorFriståendel 1.2.1

förklarats berät-skolverkgymnasieskola StatensfriståendeEn som av
hemkom-från elevenstill bidragelevför varjebidrag hartigad till rätt

eleverför sådanaendast utbildninggällerskyldighetKommunensmun.
dågymnasieutbildning,erbjudaskyldighemkommunen attvarsom

gymnasie-friståendeelever pågäller ocksåbörjade. Dettautbildningen
denskyldiga igymnasieskolorfristående ut-är att,särskolor. Dessa
ochuppföljningdendelta ibestämmer,kommunen ut-sträckning som

skolväsende.sittkommunenvärdering gör egetavsom
gyrrmasie-fristående12061996:förordningenEnligt kap. 2 §2 om

etab-gymnasieskola tänkerfriståendedärkommunskall denskolor en
gälleransökan. Dettaanledningmedsiglera sig ha rätt att yttra av

Även kommunernärliggandetill bidrag.ansökerskolor rättomsom
skall fåskolaetableringenberörda yttrablikan antas av en nyavsom

ansökan.sig över

skolorKompletterande1.2.2l

förordningellerfristående skolorförordningskollag,Varken omom
kommu-någontinginnehållerfristående skolorstöd tilloffentligt om

skolor.kompletterandeförners ansvar
Kvalificeradl995/96:UbU8betänkandeutbildningsutskottetsEnligt

fördet inompåpekar utskottet systemet16,yrkesutbildning atts.m.m.,
bl.a.utbildningar,formerolikafinns mångaskolorkompletterande av

utbetalaför kommunernaskyldighetkonstskolor. Någon attmånga er-
sådanskolor. Omkompletterandegällerdetfinns intesättningar när en

ochåläggandeinnebäraskulle detinförasskulle nyttskyldighet ett
skulleförändringsådankommunerna. Enkostnader fördärmed nya

riksda-föreslåberettintelagstöd. Utskottetsärskilt attockså kräva var
komplette-till deskyldighetåläggasskullekommunerna attatt engen

vidstuderarför eleverersättningkommunalbetalaskolornarande som
kommun.skolakompletterande i annanenen
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Påbyggnadsutbildningarl 1.2.3

bestårKomvux grundläggande vuxenutbildning, gymnasialav vuxen-
utbildning och påbyggnadsutbildning. Påbyggnadsutbildning syftar till

sådan utbildning leder till nivå inom derasatt ge vuxna en som en ny
yrke eller till yrke.ett nytt

Påbyggnadsutbildningar finns dels Skolverket fastställda ut-som av
bildningar, dels styrelsen för utbildningen fastställda utbildningar.av

de gäller utformningenFör utbildningen skall följa Skol-attsenare av
verkets föreskrifter. finns cirka lokaltDet 500 fastställda påbyggnads-
utbildningar dag.i

kommun harEn tagit in elever från andra kommuner har tillrättsom
för kostnaderna förersättning utbildningen från elevens hemkommun i

vissa fall. till ersättning gäller elever har Tekni-Rätt tagits in påom
kerutbildning. SKOLFS 1996:6. Hemkommunen har också tillrätt
interkommunal förersättning påbyggnadsutbildningar densom genom-
för inom för det antal årsstudieplatser finns bila-iupptagnaramen som

till förordning2 vuxenutbildning. Det gäller påbyggnadsutbild-ga om
ningar för vilka Skolverket har fastställt kursplaner och/eller utbild-

anordnas enligtningar Statens skolverks föreskrifter påbygg-som om
nadsutbildningar inom vuxenutbildning SKOLF S 1995:31.

Kvalificerad eftergymnasiall 1.2.4 utbildning

kommun kan delaktig förEn i utbildning bedrivsansvaretvara som
kvalificerad yrkesutbildning KY. försöksverksamhetDenna ärsom en

satsning modern eftergymnasial yrkesutbildning.på utbild-För varje
ning skall finnas ledningsgrupp med företrädare för högskola,en en
kommunen, arbetslivet och de studerande. Utbildningsanordnaren kan

både offentlig och privat. prakti-Kommunernas varierar ivara ansvar
ken.

Kommunalt1 1.2.5 engagemang

Flera kommuner utbildningar vid fristående skolor posi-ettanser vara
tivt komplement till kommunens utbildningsutbud. kompletterandeEn
utbildning kan bidra till utveckla kompetens forinom kommunenatt
attraktiva områden, vilket bl.a. kan främja kulturlivet och näringslivet.

del kommuner delar huvudmannaskapetEn for kompletterandeen
skola med andra intressenter. stödjer ocksåKommuner verksamheten
vid kompletterande skolor upplåta lokaler eller bidra medattgenom
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enskilda eleverekonomiska bidrag. Förandra former,i t.ex.resurser
bidrag tillstöd formkommunens ifristående utbildningarvid t.ex.är av

betydelsefullt.mycketelevavgifter
olikapåregionalt intresseikan ha intresse sättLandsting attav
perspek-utbildningspolitisktdelsfristående utbildningar,stödja ettur

ocksåperspektiv. Landstingarbetsmarknadspolitiskdels ärtiv, ettur
hu-verksamhet, antingenkompletterande skolorsengagerade i som

vudmän eller på sätt.annat
regionalpolitiskasåledesstöderoch landstingBåde kommuner av

skolor.kompletterandevidutbildningarskäl

uppfattningUtredarens

värdefullaolika områdenfristående utbildningar inom ärJag attanser
enskil-denutbildningsutbud såväl förtill det allmännaskomplement -

samhället.förde som
förändra förutsättningarnafinns skäldetdock inteJag attattanser

skyl-och landstingkommuneroch åläggakommunaladet ansvaret att
lämpligtintefristående utbildningar.till Detutbetala stöd ärdighet att

åtagandena.kommunalautöka deekonomiska lägenuvarandeiatt
olikafritt påoch landstingkommuner sättdet ståbör attDäremot

gällandeförutbildningar inomvid dessaverksamhetenstödja ramen
grundprinciper.rättsliga
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Nuvarande statsbidrag12

utbildningfastställer regeringen för varjeInför bidragsårvarje ärsom
bidragetårselevplatser och års-till statsbidrag antaletberättigad per

decemberbidragsåret i 1997beslut gäller 1998elevplats. De togssom
1996:1206 friståen-förordningenstöd kap.1l och 12med 4 omav

kompletterande skolor.dag till 38 Dede skolor. statsbidrag utgår i
årselevplatser framgårbidragsberättigade och antaletskolor är avsom

bilaga
för budgetåret 1998till kompletterande skolorStatsbidragsramen är
föreslås i avvaktan påför 1998kr. budgetpropositionenlll 010 000 I

till kompletteran-för stödutredning oförändradresultatet denna ramav
de skolor.

årselevplats12. 1 Begreppet

definieras begreppetfristående skolor1996:1206förordningenI om
regeringenheltidsutbildning. Attelevplats iårselevplats "en ensom

antal årselevplatserfastställer detbidragsberättigad utbildningför varje
praktikenbidraget betyder iför beräkningenfår ligga till grund avsom

statsbidragbeslutfastställer regeringen i sittolika saker. Delstvå attom
årselevplatser, dels be-antalfår omfatta visstutbildningen högst ett

respektivefrån Skolverketutifrån uppgifterregeringen,stämmer som
årselevplatser skallantaltill verket, årligen detskola inrapporterat som

finnspraktikennästkommandestatsbidraget år. Itill grund förligga
statsbidragsgrundandeantalramårselevplatser ochalltså antal ettett

årselevplatser.
begrep-skall tolkas såStatsbidragsgrundande årselevplatser inte att

heltidsutbildningifrågatill användningendast kan kommapet av enom
årselevplatstolka definitionenlängd. stället börviss I ettsomavman

under viss tid.mängd undervisningförsök kvantifiera vissatt enen
årselevplats behöverinteopersonlig på sådefinitionDenna sättär att en

regeringenframgårfysisk Detta attmotsvaras genomperson.av en
läsårutbildning kortarebeslut beviljavid än stat-är ettäven att somen

antalomfattahögst får visstfastställer utbildningenlig tillsyn, ettatt
årselevplatser.
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utbildningOm viss beviljas statlig tillsyn endast omfattaren som en
termin, kan alltså fysiskatvå omfatta årselevplats. Ompersoner en
denna tenninsutbildning endast bedrivs i form halvtidsstudier såav
skall fyra fysiska kunna årselevplats.motsvarapersoner en

utbildning har statligtOm stöd längre föl-år visarär än etten som
jande exempel hur begreppet årselevplats skall förstås. En treårig ut-
bildning har 30 statsbidragsgrundande årselevplatser kansom

år elever,in tiota
år elever ochin tiota
år in elever.tiota

bygger detDetta på in elever gång läsår. Näratt tasresonemang en per
utbildningen fullsedan i gång kommer det finnas elever på de30är att

årskurserna.tre
Om utbildningen treårig, intag bara sker tredje år, så kanär vartmen

det elever på gång. dessa elever har gått klartin 30 När 30 ut-tas en
bildningen kan in.30 tasnya

fastställer statsbidragsgrundande antal årselevplatser,Regeringen ett
bygger på uppgifter från Skolverket inrapporterat antal elever,som om

belopp årselevplats.särskiltsamt ett per
enligt förordningen skall besluta utbetalningSkolverket som om av

bidraget skolan får uppgiften multiplicera det statsbidragsgrund-till att
ande antalet elevplatser med det aktuella beloppet årselevplats.per

beslut ställa utbildning under statlig tillsynRegeringens att res-en
pektive statsbidrag skall utgå, utformas bl.a. på så sättäven att ut-att
bildningarna får omfatta högst antal årselevplatser.visst Omett en
skola skulle fler elever på utbildningen vad detin än motsvararta som
antal årselevplatser stipulerats faller för utbildningenrätten attsom

tillsyn. förhållande till detkvarstå under statlig överintag elever iEtt av
årselevplatser från de grundförutsättning-givna antalet utgör ett avsteg

har fattat sitt beslut utifrån. ingår i Skolverketsregeringen Detar som
tillsynsuppgift undersöka skola för elever påtagit in mångaatt om en

utbildning.en

12.2 Utbetalning statsbidragav

Enligt förordningen skall Skolverket inför bidragsår beslutavarje om
bidraget till utbildningar vid kompletterande skolor med utgångspunkt i
det belopp regeringen fastställer för bidragsår. Skolverketvarjesom
betalar sedan rekvisition tolftedel varje månad.ututan en
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uppfyll-fortfarandeskolauppföljningregelbundenNågon av om en
upphörSkolverketinte.statsbidrag förekommerfåförkraven atter
kravenanledning fårnågonutbetalningarnamed veta attom man av

uppfylls.inte längre

deförbetydelseStatsbidragets12.3

skolornakompletterande
de komplette-spelar förstatsbidragetrollvilkenkunskapfåFör att om

förhuvudmänskickats till 35enkät, bilagaharrande skolorna uten
huvudmäntvåstatsbidrag.får Deskolorkompletterandefristående som
Ytterligarefått enkäten.har inte1997statsbidrag i junibeviljadessom

statsbidrag.beviljatsdecember 1997har iutbildningen
kompletterande skolor.fråninkommit 32harSvar

nedan-enligtskolornakompletterandepå defördelar sigStatsbidragen
gruppering.stående

Svarstatsbidrag Enkät

131414Konstskolor
345musikDans, teater,
334marknads-Reklam,

modekommunikation,
777Hantverk
222Teknik, industri
444hälsaKost,

Övriga ll -
323537Totalt

tillställtsintekompletterande skolordetfinnsi dessa somgrupper
enkäter

årligaregeringenshämtadestorlekstatsbidragensUppgifterna är urom
bidragsåret 1997.beslut från

utbildningarnaföralla företrädareframhåller att stats-Samstämmigt
överlevnad ochutbildningamasbetydelse föravgörandebidraget är av

skullelängreintestatsbidragskulle läggasutbildningarnaatt omner
för kunnaskulle behövaselevavgiñerde attutgå. Några att somanser

detoch inteorimligt högabli göraskulleutbildningarnagenomföra
Alternativtutbildningen.friståendedenväljaeleverförmöjligt att
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skulle utbildningens kvalitet sänkas kostnaderna för lärare, materialom
och studieresor skulle behöva dras följdtill indraget statsbidrag.ner av

Enligt skolornas uppgifter har kompletterande skola haftegna en
statsbidrag sedan år skolor fick1876. Två statsbidrag under 40-talet,
fyra under femtiotalet, från1967, sju 1970 till från1979, sju 1984en
till 1989 och tio från till1991 1996. Dessutom fick huvudmäntvå med
fristående utbildningar statsbidrag i juni hälften1997. Drygt utbild-av
ningarna har beviljats statsbidrag efter 1980.

de kompletterande skolorEn inte har besvarat enkäten harav som
drygt kr i statsbidrag årselevplats.24 000 Två kompletterande sko-per
lor har mellan 30 000 och 40 lcr. Mellan000 40 000 och 50 kr000 ut-
går till skolor och mellan 50 000 och 60 kr till skolor.000 tio Trearton
kompletterande skolor har kr och70 000 skola drygt 101 000över en
kr i statsbidrag årselevplats.per

besvaratDe konstutbildningar enkäten finansierartretton som
verksamheten till mellan drygt och till50 % 100 % med statsbi-upp
drag. de fjorton konstskolorna har drygt krAv 40 000 ochtretton en
skola kr i statsbidrag. Alla skolor med denna inriktning har60 000nära
elevavgifter mellan och kr600 19 000 läsår.7 per

kompletterande skolor fickFem enligt uppgifter statsbidrag åregna
skolor under1978 och och fem l980-talet. Två skolor har statsbi-1979

drag sedan och skola med utbildningar sedanår 1994 år 1975treen
respektive ochåren 1987 1991.

kompletterande skolor med inriktningTre dans, ochteatermot
finansieras till mellan och med statsbidrag.musik, 50 % 73 % Dessa

ochvarierar mellan cirka 35 000 74 000 kr. skola har ingen elevav-En
gift, har kr och kr000 år 18 200 år.17en per en per

har för utbildningStatsbidrag utgått sedan l950-talet. andraDeen
har haft statsbidrag sedan och1992 1995.

har deInom reklam, marknadskommunikation, mode tregruppen
skolorna finansiering där statsbidraget respektive30 % 45 %utgören
och 65 Statsbidragen ligger mellan 40 och kr. Elev-%. 000 50 000
avgiftema denna mellan ochvarierar inom 25 000 47 kr500grupp per
läsår.

skolorna har fått statsbidrag för fyra utbildningar,En 1946, 1983,av
1986 och skola har statsbidrag sedan 1950-talet och sedan1989. En en
år 1996.

Utbildningar med inriktning finns vid komplette-hantverk sjumot
rande skolor. utbildningar finansieras till mellan cirka ochDessa 40 %
85 med statsbidrag. Storleken på statsbidragen mellan cirka% varierar

drygt kr. Elevavgiftema58 000 och 101 000 mellan cirkavarierar
och kr.5 000 16 000
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deltidskurser in-anordnamedskolorfinns två rättdenna attI grupp
elev-skolor hardessaårselevplatser.antal Entilldelatför avom ramen

andra skolandendeltidsvecka ochkrtill 600avgifter från 400 11 per
deltidskurs.krtill 000från 32 000 per

Övriga komplette-sedan 1876.haft statsbidragskolorna harEn av
och 1994.19911967,1953, 1957,statsbidrag 1943,fickrande skolor

medskolorkompletterandefinns tvåindustriteknik,Inom gruppen
cirkarespektivekrtill cirka 40 000uppgårStatsbidragenstatsbidrag.
medheltutbildningarnafinansierasuppgiftskolornasEnligtkr.60 000

sedanutgåttharstatsbidragelevavgifter inteNågrastatsbidrag. ut.tas
utbildningarutbildningarna. Dessanuvarandeför deoch 19931988

stöd.statligtharinteutbildningarmed andraskolorbedrivs vid som
skolorfinns fyrakonsumentekonomihälsa,kost,Inom gruppen

respektiveterminomfattar ettutbildningartillstatsbidragmed ensom
kr. Ut-720skolorna 59de fyraochtill ärStatsbidragetläsår. avvar en

statsbidrag.medoch 100 %mellan 80 %tillfinansierasbildningama
Elevavgifteroch 1995.1989, 1991sedan 1970,utgåttharStatsbidrag

utbildningarna.för någoninte uttas av



urv.54.41.
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statsbidrag13 Fortsatt

statsbidrag1 1

FÖRSLAG

särskiltutbildningartillkan lämnas ärstatsbidragtidsbegränsatEtt som
förkriteriemavärdefulla enligt grupp

statsbi-förbeslutafortsättningenockså ibörRiksdagen ramom en
treårs-fastställas förbörutbildningar. Ramenfriståendedrag till en

period.
tillstatsbidragfördelarochansölcningama ut-bedömerSkolverket

vid behovskallBedömningenförkriteriernaenligtbildningar grupp
det aktu-frånsakkunnigmyndighet ellermedsamrådske efter annan

utbildningsornrådet.ella

förslagetSkäl för

värdefullasärskiltnationell synpunktUtbildningar anses somursom
kunskaptillförde bl.a.därförutbildningssektom,komplement inom att

bör halandet,inomskulle finnasinteoch kompetens attannarssom
värdefullasärskilttillskulle utgå ut-statsbidrag intestöd. Omstatligt

eller läggastill ståndaldrig kommaförmodligenskulle dessabildningar
höga.orimligtskulle blielevavgiftemaned eftersom

direktamedbidrarlandstingoch någotantal kommunermindreEtt
begränsad omfattning.mycketutbildningarna itillbidragekonomiska

fö-såsomtillfälle under åretvidbör fattasstatsbidragBeslut ettom
börstatsbidragsramenden totalakapitel 18. Avreslås i summa av-en

statsbidrag. Enfåutbildningarförmöjliggöraför attsättas att nya
alla besluttredje årtillfälleochvidprövning vartgörs ett avsamma

berät-treårsperioden varitunder den gångnautbildningargällande som
böroch Detför 2kriteriernastöd enligtstatligttigade till grupperna

treårspe-inomdendisponeramöjligtdärför avsattaatt ensummanvara
treårspe-förstatsbidragsramenfastställadärförRiksdagen börriod. en

riod.
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Statsbidragsramen bör omfatta längre period år. Skolornaän etten
skall kunna ha möjlighet till viss långsiktighet i planeringen ochen
eleverna säkra på kunna fullfölja utbildning.attvara en

förnyadEn prövning tredje år gällande beslut det möjligtvart görav
utbildningar statsbidrag under perioden.att ge nya

längreEn period önskvärd med hänsyn till fast-att statenvore men
ställer budgetramartreåriga föreslås statsbidragsramen fastställs föratt

år.tre

13.2 Grundbidrag och tilläggsbidrag

FÖRSLAG

Statsbidraget skall bestå grundbidrag och i vissa fall tilläggsbi-av
drag.

Skäl för förslaget

administrativtDet fördelaktigt alla fristående utbildningarvore om som
beviljas statsbidrag fick lika bidrag. Utbildningarna har dockett stort
mycket olika inriktningar och kostnader varför det ekonomiskt skulle
innebära svårigheter för utbildningsanordnama bedriva utbildnings-att
verksamhet med sådant beräkningsförfarande.ett

Grundbidraget skall ha nivå möjliggör utbildning meden som en
godtagbar kvalitet.

Grundbidraget kan kompletteras med tilläggsbidrag, beräk-ett som
med hänsyn till kostnader för lärarkompetens, lokaler och erforder-nas

lig utrustning.
Grundbidraget utgår med belopp till varje utbildning.samma

Tilläggsbidraget utgår efter prövning behovet. Bidragens storlekav
Skolverket.avgörs av

Skolverket fattar årligen beslut grundbidragets storlek ochom om
grundbidrag och förekommandei fall tilläggsbidrag till varje statsbi-
dragsberättigad fristående utbildning.

13.3 Bidrag till utveckling

FÖRSLAG

Statsbidragsberättigade utbildningar bör ha möjlighet söka medelatt
för utveckling.
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Skäl för förslaget

skolorkompletterandebedrivs vidutbildningarfriståendeDe som nu
skolväsende ochUtvecklingmedel anslaget Atillhar inte rätt avur

för 1998.budgetpropositionenbarnomsorg i
skolorna fram-kompletterandedetidigareSkolverketsI översyn av

avsaknadenliksomhos lärarnapedagogisk utbildninghölls bristen på
fortbildning.planeradav

utbild-stöd bl.a.få statligt krävsförtill kriterierförslaget attI att
offentligadetmål för utbildning inomövergripandeföljaskallningarna

jämställdhetverka fördemokratin,skolväsendet såsom värnaatt om
bedrivas kompetentaskallutbildningarnaelevinflytandeoch samt att av

lärare.
rektorerutbildningar,företrädare för dessadärför rimligtDet attär
skolvä-utvecklinganslaget tilldelmöjlighetoch harlärare, att avav

beslutadesendet deninom ramen.

statsbidrag13.4 Extra

FÖRSLAG

lBeslut Skolverket.fattasstatsbidraganvändningen extra avavom

förslagetSkäl för

vuxenutbildning iverksamhet inomtill vissBidragA.l3.anslagetUr
kompletterandetillstatsbidragbekostasför 1998budgetpropositionen

Beloppetfristående skolor.1996:1206förordningenskolor enligt om
000på 038kan lkr. dettaAvtill lll 010 000för 1998uppgår en ram

beslutskolor enligtkompletterandestatsbidrag tillföranvändaskr extra
fall.särskiltvarjeiregeringenav

medel den-tilldelatsantalunder årskolor harKompletterande ett ur
anslut-åtgärder iellerutrustningiinvesteringarför bl.a. extrana ram

till lokaler.ning
statligbeslutfattarmyndighetbli denföreslåsSkolverket omsom

god kun-ochsamlad informationhadärmedoch kommertillsyn att en
dagredan iTillsynenutbildningarna.fristående utövasskap de avom

Skolverket.



142:.:rmåâa
,ut m: 227::

ggåsieicéi:fs.

båt/gåk
17Mn

§53§53 vä
Vå, å

m,gänga"
.

i-urñi"áts*w1vlhøia-aømøa

wire.stav-Ngn,..w.....,.u-,



KapitelSOU 14 891998:11

Korttidskurser14

FÖRSLAG

Handarbetets gård, börskola och Sätergläntan,Handarbetets Vänners
korttids-statsbidrag for anordnandeerhållafortsättningsvisäven av

kurser.
särskild förordningregleras iDenna rätt

Bakgrund

årselevplatser lämnas enligtstatsbidragsgrundandeförInom re-ramen
vid fem komplette-statsbidrag till deltidskurserbeslutgeringens årliga

statsbidragskola harexempelvisinnebärrande skolor. Detta att somen
ochheltidsutbildningplatser tillkan använda 45för årselevplatser55

till deltidskurser.10
be-hantverksutbildningar,finns inomskolornaTre engruppenav

marknads-reklam,finns inomkonstutbildning ochdriver gruppenen
och mode.kommunikation

omfattarutbildningardeltidskurserBenämningen ettsomavser
antal veckor.mindre

kompletterandebesvaradesseptember 1997den enkät iFrån avsom
företrädare förkontakter medvid direktastatsbidrag ochskolor med

Antaletnedanstående uppgifter hämtats.utbildningsanordnarna har an-
antalet1996/97 medanför läsåretårselevplatser redovisasvända stats-

bidragsåretårselevplatser 1997.bidragsgrundande avser
statsbidragsgiundanderedovisar allaFärjestaden,Capellagården, att

förordningensheltidsutbildningar inomanvänds tillårselevplatser
årselevplatsermotsvarande 60Skolan har statsbidrag1996:1206 ram.

skolankontakt medVidregeringen under 1997.särskilt beslutenligt av
deltidskurser endastfinansieraanvänds tillstatsbidraget attattuppgavs

heltids-till fullo disponerasårselevplatser inteantaletden måni avsom
kursverksamhet underbedrivs intensivstuderande. Vid skolan en

lovveckor.ochsommar
statsbidragStockholm, harskola,Handarbetets Vänners motsvaran-

används till hem-årselevplatsercirka 40årselevplatserde 58 varav
års-och resterande 18förordningensslöjdsutbildningar inom ram
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elevplatser till kvälls- och dagkurser, två och fyra veckor, långa samt
femsommarkurser i vävning under veckor.

Hemslöjdens Gård, har statsbidragsgrund-Sätergläntan, i Insjön 69
Skolan sedan utvecklingsarbeteande årselevplatser. 1996 inne iär ett

med uppbyggande längre utbildningar den traditionella slöjdeninomav
folkkonsten. innebär från tenninskurser ochoch övergångDetta en

heltidsutbildningar. bevara och utvecklakorta kurser till ettåriga För att
fortsättningen kortakurs-landets folkliga slöjdtradition bedrivs också i

1996/97dess tekniker och materialkunskap. Läsåreti många använ-er
och utbildningar.des årselevplatser till tenninskurser ettårigacirka 38

Övri-siffra for läsåret 1997/98 cirka årselevplatser.Motsvarande 53är
till veckor.årselevplatser används till korta kurser treom enga

Konstskola Göteborg har statsbidragsgrundande års-i 65Domên
enkäten årselevplatser läsåretelevplatser och redovisar i på 64attsvar

heltidsutbildningar veckor år.1996/97 användes till 35 Därut-om per
årselevplatser till deltidsstudier målning ochåtgår i25över attanges

omfattning veckor år.teckning 28om perav en
och Marknadsföringsinstitut Stockholm,RMI-Berghs Reklam AB,

årselevplatsema används till heltidskurser. Någraalla de 90attuppger
uppgift för statsbidraget.deltidskurser anordnas enligt inte inom ramen

verksamhet med deltidskurser ochSkolan dock omfattandehar yt-en
heltidsutbildningar.terligare

Skäl för förslaget

Hemslöjdens gård, harskola och Sätergläntan,Handarbetets Vänners
statsbidragsberättigade årselevplat-tid haft användaunder lång rätt att

omfattar mindre antalavser utbildningartill deltidskurser ettsomser
inriktningfortsättningen korttidskurser medveckor, kallas i mot att
hantverkstelcniker.slöjd och textilaoch tradition inombevara kunskap

särskilt värdefulla nationellkorttidskurserDessa är att anse som ur
och förmedlare svensktutbildningarna blir bäraresynpunkt då ettav

med specifika inrikt-bör bevaras. kurser sinakulturarv Dessa ärsom
vid skolorna.stöd för övriga längre utbildningarningar ett

regionalabetyder mycket for den lokala ochKorttidskursema ut-
och sysselsättningen främst bland kvinnor. ivecklingen Det är stor ut-

detta kulturarvsträckning kvinnorna varit och bärareärsom av genom
ofta tillkunskap. kunskap används ocksåkvinnornas Dennatystaen

företagande spelar viktig lokal och regio-utveckling ett eget som enav
nal roll.

bevara den värdefulla kunskap korttidskursernakunnaFör att som
och Sätergläntan, Hemslöjdens gård,vid Handarbetets skolaVänners

också fortsättningenförmedlar, det nödvändigt dessa kurser iär att er-
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huvud-antingenkan ske på tvåhåller statsbidrag. Detta sätt, attgenom
statsbi-det totalaårselevplatserantalanvändafår rätt ettatt avmannen

tilldelaskorttidskursernaerhåller ellerskolan ettdraget attgenomsom
skerberäkningenhurbeslut.särskilt Oavsettbeloppseparat genom

kommeranslagför detske inom attskall finansieringen somramen
statlig tillsyn inommedutbildningartill friståendestatsbidragbekosta

områden.olika
de tvåhoskorttidskursemastöd tillmed statligtviktigtDet är

särskildbör regleras idennautbildningsanordnama rättnämnda men
omfattning ikraven påuppfyllerutbildningar intedå dessaförordning

1-3.tid enligt grupperna
utbildningardetföredra, dåkorttidskurser ärBenämningen är att om

deltidskurs-Begreppetveckor,veckor, 1-5mindre antalett avses.som
längresträcker sigfåtal timmarmed övergälla kurserkan ett ensomer

period.
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studiestödNuvarande15

studiestödnuvarandeför15.1 Former

kompletterandestuderande vidförstudiestödsformemanuvarandeDe
skolor är

studiehjälp-
studiemedel-

svuxvuxenstudiestödsärskilt-
arbetslösa svuxavuxenstudiestöd försärskilt-

arbetsmarknadsutbildning.vidutbildningsbidrag-

statlig,utbildningenstudiestödtill ärgrundvillkor för är attEtt rätt
utbildningarstatlig tillsyn. Deställd understatsunderstödd eller som

studiestödsförord-tillförtecknade i bilagafinnsstudiestödtillrättger
ningen.

Studiehj älp

gymnasialgymnasieskolan ellerstudierför iStudiehjälp lämnas annan
år.studerande fyller 20dendet årmed vårterminenochutbildning till

inackorderings-ochtilläggstudiebidrag,bestårStudiehjälp extraav
fri-månader. Elever imånad i niokrstudiebidraget 750tillägg. är per

tillägget lämnasinackorderingstillägg. Detfåskolor kanstående extra
med låg inkomst.familjertill elever i

Studiemedel

nämligenstuderande,tvåomfattarStudiemedelssystemet grupper

utbildningeftergymnasialhögskolan ochstuderande i annan-
utbildning pådeltaroch ioch äldreårstuderande 20är somsom-

kom-utbildning iräknasgymnasial nivå. Hitellergrundskolenivå
del andraochfolkhögskolor,vuxenutbildning,och statligmunal en

kompletterande skolor.bl.a.skolor,

Deltids-deltidsstudier.ochheltidsstudierbåde förbeviljasStudiemedel
bestårStudiemedelhalvtid.omfatta minstdockstudierna måste enav
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bidragsdel på kr1 770 månad och lånedel på kr5 100per en ca per
månad.

Särskilt vuxenstudiestöd svux
Detta stöd skall i första hand till har behovstörstges personer som av
utbildning och stöd. Särskilt vuxenstudiestöd beviljas därför i huvudsak
för utbildning på grundskole- och gymnasieskolenivå. högskole-Inom
området det enbart yrkesteknisk högskoleutbildning och specialpe-är
dagogutbildning till Som särskild rekryterings-rättsom ger svux. en
främjande erbjudsåtgärd under de åren vuxenstudiestöd tillnärmaste
vissa studerande till utbildning inom det naturvetenskapligaantassom
och tekniska området s.k. NT-platser. Bidraget i 65 %utgörsvux av
utbildningsbidraget i arbetsmarlcnadsutbildning. Bidraget tillsammans
med lånedelen totalbeloppet i utbildningsbidrag. Resursemamotsvarar
för begränsade. innebärDet antalet sökandeär att är större änsvux om
antalet stöd, så måste urval ske. Undantag från urvalsprövningenett

för högskolenivån. gällerFör regler för studie-görs svux samma som
medel det gäller kravet på heltids- och deltidsstudier.när

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa svuxa
Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa tillkom för arbetslösaatt ge
möjlighet till vuxenstudiestöd hänsyn till reglerna urval iutan om svux-

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa beviljas för studier påsystemet.
grundskolenivå och för högst två terminer det gäller utbildning pånär
gymnasial nivå. Beloppen i bidrag och lån med undantag de-visstär

isamma som svux.

Utbildningsbidrag i arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning definieras förordningeni 1987:406 om
arbetsmarknadsutbildning. utbildning förenad medDenna är rätttyp av
till utbildningsbidrag. arbetsmarknadsutbildning skallFör att en per-

eller riskera bli arbetslös, ha fyllt och söka arbete20 årattson vara ge-
den offentliga arbetsförmedlingen. genomsnittliga utbild-Dennom

förningstiden dessa utbildningar varierar mellan och17 29 veckor. Ut-
bildning på högskolenivå får inte veckor.överstiga 40
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studiestödenfungerar i dag15.2 Hur

för vidsärskilt belopp till studiemedel eleverfinns inteDet avsattett
fattar omfattningenskolor. Regeringen beslutkompletterande om av

kompletterande utbildning uttryckt årselevplatser.fristående ivarje
studiestödsförordningen finns de utbildningartillbilaga 2I upptag-

vuxenstudiestödstudiehjälp, studiemedel, särskiltberättigar tillna som
vuxenstudiestöd för arbetslösa.eller särskilt

istudiestödsförordningens avdel-utbildningarTill elever på upptagna
formkan studiestöd lämnas ii bilaga 2ning A av

första kalenderhalvåret det under vil-till och med det årstudiehjälp-
ellerstuderande fyller år,ket den 20

kalenderhalvåret det under vilketfrån och med andra årstudiemedel-
den studerande fyller 20 år.

avdel-för utbildningar ikan också lärrmasochSvux upptassomsvuxa
regler gäller för dessa stöd.enligt de särskildaning A som

efter-och högskolor och andra s.k.finns universitetavdelningI B
studiestöd kan lämnas i formvid vilkagymnasiala utbildningar stu-av

eller under år.den studerande 20diemedel är överoavsett om
gymnasiala. realitetenavdelning betraktas IUtbildningama i A som

efter-kompletterande skolornavid dedessa utbildningarmångaär av
antagningskravenTill flera utbildningarnagymnasiala. är genom-av

utbildningar intemotsvarande. Till degymnasieskola ellergången som
utsträckning ingymnasieutbildning ändå ihar uttalade krav på stortas

allaföljd såmed bakgrund.elever denna Det är att gott ung-av somen
och de nationellagymnasieskolan i daggår idomar att programmen

fanns gymnasieskolan. Itidigare inte iinriktningarinnehåller av-som
kompletterande utbildningarnafriståendefinns de flestadelning A

upptagna. -
elev gått treårigsådanTillämpningen i dag utär att en gym-om en

utbildningfyllt år och sökernasieutbildning och inte 20ännu somen
få studie-eleven möjlighetså har den intefinns under avdelning A, att

förrän underkompletterande skolorstudier vid friståendemedel för
ungdomarstuderande fyller år. flestakalenderhalvåret den 20 Deandra
studerandeålder. Följden blirgymnasieskolan vid 19 årsgår attut en

kan läm-studiehjälp. Inackorderingstilläggendast kan fåunder tjugo år
det hernkommunenriksrekryterande.utbildningen Armars ärärnas om

gymnasieut-eleven treåriginackorderingstillägget.för Harstår ensom
inackorde-skulle betalaför kommunenbildning sannolikheten utär att

utbildning mycket liten.gymnasial Dessaför ytterligareringstillägg en

4-171693
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elever ibland tacka till eftertraktadmåste nej utbildning med speciellen
inriktning eller låna på studiemedel.sätt änannatpengar genom

SOU 1996:90, Sammanhållet studiestöd, föreslåsI utökad möj-en
lighet få studiemedel vid deltidsstudier och vidgad möjlighet föratt en
ungdomar slutfört gymnasieutbildning få förestudiemedelattsom en

års ålder.20
Studiestödsreglema så utfonnade, alla till i studi-är att antassom en

estödsförordningen utbildning har till studiestöd. Någonrättupptagen
kontroll antalet studerande får studiestöd i förhållande till anta-av som
let studieplatser inte. dag fungerar detI så det vid delgörs att ut-en av
bildningarna in flera elever vad har årselevplatser till.äntas man
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Fördelning studiestöd16 av

FÖRSLAG

form antal årselevplatser förfastställer totalram i detRegeringen aven
fristående utbildningar.studiestöd skall finnas vidsom

ansökan eller samband medSkolverket efter bedömning iavanger
utbild-förnyad tredje år antalet årselevplatser vid varjeprövning vart

ning.
fåslutfört gymnasieutbildning får möjlighetUngdomar attsom en

ålder för studier vid fristående utbildningarstudiemedel före års20
med statligt stöd

Skäl för förslaget

fristående utbildningar inomlämnas till studerande iStudiestöd skall
värdefulla eller särskilt värdefullabedömssådana områden ursom som

bör fastställasTotalramama för årselevplatsernationellt perspektiv.ett
hänsyn till studiestödskostna-viktigt, främst medregeringen. Det ärav

oberoendeantalet studerande intedema, det faktiska växer anta-att av
därför samband med be-årselevplatser. Skolverket bör ilet fastställda

skaffa kun-för respektive utbildning sigantal årselevplatserslutet om
antalet årselevplatserskap använts.somom

fullföljt gymnasieutbild-för ungdomarbetyder mycketDet som en
denönskad utbildning och finansierakunna påbörjaning att genom

de fyller år ellerbehöva till dess 20studiemedel vänta attattutan att
ordna finansieringen på sätt.annatatttvungnavara
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Från ansökan till beslut17

nuvarande arbets- och

beslutsordning

Ansökan17.1

regleraskap. 1996:1206 fristående skolorförordningen 4I ansö-om
kan och beslut.

tillsyn och statsbidragansökan statlig tillsyn eller statligEn om
den april skolan beräknartill Skolverket l året innanlämnas attsenast

Även ansöker statligdet skola i gångärärstarta. som som omom en
den statligalämnas den april året innantillsyn, skall ansökan in 1senast

medSkolverket granskar och överlämnar ansökantillsynen skall börja.
verket bedömningyttrande till regeringen. yttrandetI göreget aven

inträdesvillkor ochnationell synpunkt ochskolans betydelse från om
godtagbara.urvalsgrunder är

timplaner och under-godkänner läroplan och kurs- ochSkolverket
förord-utfärdas enligt gällandeeller intyg kommersöker betyg attom

eventuella elev-bedömning skäligheten iVidare verketning. gör en av
avgifter.

bli komp-för godkännande ansökanSkolverkets kostnad attomav
cirka kr ansökan.letterande skola beräknas till 6 000 Den genom-per

till regeringendagar. Till grund för yttrandetsnittliga tidsåtgången 3är
kontakter med huvudmannendokumentstudier och vid behovligger

utbildningsområdet.föroch företrädare
förskickas till Utbildningsdepartementet vi-och yttrandeAnsökan

handläggning.dare

Beslut17.2

kompletterandebeslut huruvida friståendefattarRegeringen om en
tilltillsyn eller få statlig tillsyn medfä under statligskola skall stå rätt
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statsbidrag. Sedan tid tillbaka fattas beslut statlig tillsyn rättutanen om
till studiestöd.

Behov beslutsordning17.3 av ny

Skolverket upplever ibland svårigheter fastställa utbildningatt om en
kan samhällsnyttig, eftersom nuvarande kriterier är svävan-anses som
de.

problem med nuvarande beslutsordning framhölls SkolverketsEtt i
Översyn fristående kompletterande skolor, 1995-05-24,rapport av

blir utbildningamas läroplaner blir godkändaKonsekvenserna in-att
beslutat offentligt stöd. Skolverketregeringen har godkännernan om

förändrade förnyade läroplaner.dessutom kontinuerligt och harDetta
bl.a fått till följd skola erbjuder flera olika utbildningar medatt etten
förhållandevis gammalt beslut statlig tillsyn for endast delom en av
utbildningarna. skulle undvikas förordningstextensituationDenna om
formuleras godkännandet läroplaner till utbildningarså inteatt av nya

först har beslutat offentligtkan regeringen stöd."utan attges om
för få statlig tillsyn och/eller statsbidragOm förutsättningarna att

ändras "automatisk signal till Utbildningsdepartemen-finns det ingen
innebära kan fortsätta fatta beslut tidvilket kan regeringentet, att att en

berättigad till statsbidrag verksamhetenskola är trots attatt upp-om en
studiestödsförordningen fortsätta studie-hört. Vidare kan att uppta

anordnas.stödsberättgade utbildningar inte längresom
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Från ansökan till beslut- förslag18

beslutsfattare18.1 Ny

FÖRSLAG

fristående utbildningar fattas SkolverketBeslut erkännande av avom
myndighet eller sakkunnig från detvid behov efter samråd med annan

aktuella utbildningsornrådet.
förteckning fristående utbild-Skolverket skall föra aktuell deöveren

statlig tillsyn områden.ningarna med inom vissa

Skäl för förslaget

bli kompletterandeSkolverket handlägger i dag alla ansökningar attom
till Utbildningsdepartementetskola och sig ansökningarnaöveryttrar

och och timplaner. fattargodkänner läroplan kurs- Regeringensamt
fristående skolor statlig tillsynbeslut enligt förordningen avom om

kompletterande skolor. innebär det svårtutbildningar vid Detta äratt att
ochde fristående utbildningamas verksamhetha helhetssyn överen

finnsmed denna utredning har konstaterats detvillkor. Vid arbetet att
förkunskap utbildningarna vid myndighetbehov samlad om enav en

och beslutsfattande effektivare.handläggninggöraatt
fristående utbildningar med speciell fackinriktningfinns ocksåDet

myndigheter.handläggs andrainomsom
grundskolorfattar beslut godkännande friståendeSkolverket om av

gymnasieskolor och gymnasie-och grundsärskolor friståendesamt
särskolor.

utbildningarnaSkolverket har mycket god kunskap de aktuellaom
utvecklade handläggning-och utbildningsområdena och väl rutiner för

kontaktnätärenden fristående utbildningar godarör samten av som
de olika områdena.inom

friståen-Handläggningen, beslutsfattandet och uppföljningen deav
effektivare be-de utbildningarna blir enhetligare, och rättvismera om

myndighetermyndighet, Skolverket. fleraslutsrätten Omutövas av en
ha överblick omfattningenskulle fatta beslut det svårtär överatt aven

anspråk.och hur dessa statliga stöd ide fristående utbildningarna tar
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skulle bl.a. försvåra uppföljning utbildningarna och den för-Detta av
beslut, föreslås, skall tredjenyade prövning år.göras vartav som

skall myndigheten fattar beslut vid behov samrådaSkolverket när
myndighet eller sakkunnig från det aktuella utbildningsom-med annan

rådet. samråd skall också ske vid behov vid förnyad prövningSådant
särskilt viktigt utbildningen områdenoch tillsyn. Detta när rörär som

Skolverket har dock det formellahandhas andra myndigheter. an-av
svaret.

avvaktan utredningens förslag ställts underUtbildningar i påsom
skall det gäller beslut och tillsyn föras tillHögskoleverkets tillsyn när
gäller den utbildning ställts under Luft-Skolverket. Detsamma som

fartsverkets tillsyn.
förteckning de fristående utbild-Skolverket skall ha aktuell överen

utbildningsanordnama.med statlig tillsyn ochningarna över

beslutsordning18.2 Ny

FÖRSLAG

för ocherkännande enligt kriterierna 2 3Ansökanl gruppernaom
Skolverket april året utbildningeninlämnas till l innansenast avses

kan ansökan löpandeerkännande enligt 1För görasatt starta. grupp
under året.

för ocherkännande enligt kriteriema 2 32 Beslutet gruppernaom
beräkningtillfälle. Vid tillfälle kanfattas vid visstvarje år gö-ett ett

stödresurser kan finnas tillgängligahur statliga attstora somras av
fördela.

bör fattaserkännande enligt kriteriema för l inomBeslut gruppom
särskilda skäldet ansökan kommit in, intemånader fråntre att om

föranleder annat.
ocherkännande enligt kriteriema enligt 2 3Beslut gruppernaom

det utbildningen intefattas den år1 startaattsenast ommars avses
föranledersärskilda skäl annat.

för ochskall motiveras. Eventuellt kan det 2 33 Besluten grupperna
grund begränsade statliga medel prio-bli nödvändigt på göraatt av

uppfyller kriteriema.bland de ansökningarriteringar som
och bereds Skolverket.Ansökningarna handläggs inom4

Skolverketerkännande utbildningar fattasBeslut gäller5 avsom av
eller sakkunnig frånefter samråd med myndighetvid behov annan

utbildningsområdet.det aktuella
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huvudmannen intehögst år. Omerkännande gäller iBeslut6 treom
erkännandetönskareller självför utbildningenkravenuppfyller att

utbildningenbeslutfattar Skolverketskall gälla,längreinte attom
till-under statligskall ståövergångsperiod inte längreefter vissen

samverkan mellanframskall iavvecklingenplanEn tasöversyn.
huvudmannen.ochSkolverket

gälleralla besluttredje årprövningförnyad7 En görs vart somav
berättigadetreårsperioden varitden gångnaunderutbildningar som

enligtstudiestöd ochför 2enligt kriteriernastatligt stödtill grupp
innebäroch studiestöd. Detstatsbidragför 3 attkriterierna grupp

pågåendeunderutbildningar tagitsgodkännandebeslut somavom
ellerefterförnyad prövninggenomgåtreårsperiod kommer ettatt

föreslagna intensifieringställer krav påförfarandettvå år. Det aven
deutvärderingarhuvudmännensochtillsynenden statliga avegna

stöd.statligtharutbildningar som
dettajuli 1999. Ikraft den lbeslutsordning träder itillFörslaget8 ny

statlig tillsynbeslutalla gällande omprövas.skallsammanhang om

totaladentillfälle under året. Avvidbör fattasstatsbidragBeslut ettom
förmöjliggöraförbörstatsbidragsramen avsättas att nyasummaen

prövningtreårsperioden.under En görsstatsbidragfåutbildningar att
under den gångnautbildningargällandealla besluttredje årvart somav

studiestöd ochstöd formtill statligt iberättigadetreårsperioden varit av
denmöjligt disponeradärför avsattabörstatsbidrag. Det att sum-vara

statsbidragsramenfastställabörRiksdagentreårsperiod.inom enman
treårsperiod.för en

kanvärdefullasärskiltkanutbildningarvissaFör anses somsom
möjlighe-tillmed hänsynbegränsatutbildningsplatserbehovet varaav

yrkesornrådet.aktuelladetförsörjning inomochyrkesutövningtillten
skall framgåomfattaskallutbildningenårselevplatserAntalet avsom

beslutet.
bedömerSkolverkettillsynfå statligskall kunnautbildningEn om

l-3.enligt någonkriteriemauppfyllerdenatt gruppernaav
enligt kriteriemaerkännandeansökerendasthuvudmanOm omen

skälsärskildamånader intelärrmas inombeslutför kan1 tre omgrupp
lämnatsökande intedenskäl kanSärskildaföranleder attannat. envara

utlåtan-ocksåkananvisningar. Detenligt ettansökan attkomplett vara
vilket kansakkurmig,ellermyndighetfråninhämtasde måste annan
erkärman-begäranansökan,Omfattningentid.kräva längre t.ex. omav

skäl.utbildningar,mångade är annatettav
utbild-förbudgetenansökan skallled bedömningeniSom ett av en

granskas.ningen
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totalEn omprövning alla beslut gäller statlig tillsyn måsteav som
enligt den förordningen i samband med den träder kraftgöras iattnya

den juli viktigt beslutl 1999. Det innebär utbildningarär att attsom
kommer berättiga till studiestöd och statsbidrag blir så rättvisaatt som
möjligt tillmed hänsyn de ekonomiska begränsade.att ärramarna

Därefter sker alltså förnyad prövning beslut gäller utbild-en av som
ningar och tredjei 2 3 år vid och tillfälle.vart ettgrupperna samma
Huvudmannen skickar in ansökan den april året1 innansenast etten

beslut skall träda i lcrañ.nytt
gäller utbildningarBeslut i gäller1 i år. Det varjeärtresom grupp

huvudmans ansöka fortsatt statlig tillsyn enligtattansvar om grupp
innan beslutet upphört gälla.att
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Överklagandeförfarandet19

FÖRSLAG

skall kunnakriteriema för lstöd enligtBeslut statligt över-gruppom
förvaltningsdomstol.klagas till allmän

skalloch 3för 2stöd enligt kriteriernaBeslut statligt gruppernaom
överklagas.kunnainte

beslutsinstans. Vid sittSkolverket skallföreslårUtredaren att ar-vara
Skol-beslututgångspunkthafthar utredningenbete tasatt som avsom

forutsatteUtredningenkunna överklagas.statligt stöd bordeverket om
förvaltningsdomstol.allmänöverklagas tillskulle kunnabeslutenatt

tydligt det meddock blivitbedrivande har detUnder utredningens att
möjligtstatsbidrag knappaststudiestöd ochreglernuvarande är attom

förvaltnings-till allmänöverklaga beslutengenerellinföra rätt atten
anledningstudiestöd.statsbidrag och Avgällerdetdomstol när samma

generelltbeslutenmöjligthellerdet inteutredningen är attattanser
nämnd.särskildeller tillöverklaga till regeringenskall kunna att en

överklagamöjligheterAlternativa19.1 att

be-Skolverketsöverklagafyra olikaUtredningen har sättövervägt att
slut:

förvaltningsdomstol,till allmän
till regeringen,

överklagandenämnd ellerSkolväsendetstill
överklagandemöjlighet.4. ingen

rättsverkningardelämpligtVilket alternativ avgörsär mest somavsom
besluten kan ha.

innebärför 1enligt kziteriemaerkännandebeslut attEtt gruppom
utbild-bedrivaerkännande förkommerhuvudmannen attettatt enges

förkriteriemabeslut enligtstatlig tillsyn.under Förstårning som
enligtoch besluttill studiestödharelevernatillkommer2 rättattgrupp
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kriteriema för innebär3 dessutom huvudmannen får statsbi-attgrupp
drag till utbildningen.

19.2 Europakonventionen

besluts rättsverlcningar har betydelse förEtt beslutet sådantär attom
det enligt Europakonventionens bestämmelser, artikel kräver en
domstolsprövning. beslutet innefattaOm civila rättigheter civilanses
rights beslutet kunnamåste domstol. Europakonven-Iöverprövas av
tionens artikel bl.a. har6 sina civila rättigheteratt rätt attanges envar
och skyldigheter prövade opartisk och offentligi rättegång infören en

opartisk domstoloavhängig och enligt lag.upprättatssom
Till civila rättigheter kan hänföras äganderätten, förfogarätten att

den egendomen, familjerättsliga och frågortvister till-över egna om
stånd bedriva viss privat näringsverksamhet. Sociala rättigheteratt an-

falla under begreppet civila rättigheter rättigheterna haroavsettses om
offentligrättslig eller privaträttslig bakgrund. till domstols-För rätten

socialaprövning tvister rättigheter krävs dock den enskildeattomav
författningsenlighar under givna förutsättningar få delrätt atten av

rättigheten eller förmånen. omfattarBegreppet inte tvister härrörsom
från uttalat offentligrättsliga regleringar. Skattetvister, till undervis-rätt

medför således till domstolsprövningning ingen enligt kon-rättm.m.
förvaltningsintressen,ventionen, 1997:29,Ds Fortsatt 106.översyn av s

har i proposition 1990/912115, skollagsfrågorRegeringen Om vissa
frågor ligger vaduttalat civila rättig-näraattm.m., som som anses som

heter, den mening detta begrepp har enligt Europakonventioneni om
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, bör överklagas till de
allmänna förvaltningsdomstolama.

verkets beslut inte innefattar civil19.3 Om

rights

Europakonventionen inte kräver besluten kunnaOm skall överkla-att
till domstol uppstår valfrihet mellan domstolsprövning,gas rege-

ringsprövning och ingen överklaganderätt alls. blir då allmännaDet
principer gäller.som

Vad gäller fördelningen överklagandeärenden mellan regeringenav
och förvaltningsdomstolar har riksdagen fastställt riktlinjer, bet.
1983/84:KU23. Huvudtanken med riktlinjerna regeringenattvar
skulle befrias från den myndighet har överkla-prövaatt attvara som
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nödvändigpraxis intepolitisk styrningärenden därganden i varaven
från överklagandenbefria regeringenönskvärd.eller Ett attsätt att var

törvaltningsdomstolama.tilldessa från regeringenflytta prövningen av
Anledning-beslut får överklagas.uttalas intelagar vissamångaI att

beslutsinstansenden förstatordetill detta mestatt anses somvaraen
överkla-det kräversådant intebeslutetsellerkompetent är attartatt

ganderätt.

för 1kriteriernaBeslut enligt19.4 grupp

för förslagetSkäl

har1utbildningar inomstatligt stöd rättsver-Beslut somgruppavom
det all-och medstatlig tillsyn.ställs under Iutbildningen attkan att

andrabeslutetutbildningen harerkännerbeslutet ävenmänna genom
iför medborgarebl.a.följdverlcningar. Dessa annatviktiga rättenär en

ochstudietidenundersig i Sverigebosätta rätten attEU-land att exa-
utbild-EU-länder. Vidare kanandragångbar iskall enanses varamen

frånundantaspå visstdet allmännaerkänd sättning mer-avansessom
beslutetutbildningsanordnaren kanden enskildevärdesskatteplikt. För

Särskilt detviktigt.mycketföljdverkningar närolikadess varagenom
torde beslutetmervärdesskattepliktundantag fråntillgäller möjligheten

juridiskfysisk ellerbetydelse föravgörandehakunna personst.o.m. en
Skolverketsutbildning.och bedrivamöjlighetekonomiska startaatt en

fall detdekonkurrenssynpunkt ha betydelse idärförbeslut kan storur
tillriktar sigtillsyn ochstatligharutbildningarfinns andra somsom

målgrupp.samma
harviktigt ochSkolverkets beslut såmeningutredningensEnligt är

kunnautbildningsanordnaren det börbetydelse föravgörandesådan att
skall kunnabeslutentalarsärskilda skälöverklagas. Några mot attsom

överprövninghuvudsakbesluten iEftersomsaknas.överklagas avser
lämplig-avgöranderekvisituppfyller vissautbildning utanenav om

överklagasskall kunnabeslutenutredningenhetsbedömningar attanser
förvaltningsdomstol.till allmän
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19.5 Beslut enligt kriterierna for 2grupperna
och 3

Skäl for förslaget

Beslut enligt kriterierna för 2 och har3 grundläggan-grupperna samma
de rättsverkningar och följdverkningar beslut statlig tillsynsom om
enligt nivå det gällerNär tillkommer2 utbildningen berät-attgrupp
tigar eleverna till studiestöd och vad gäller 3 tillkommer hu-attgrupp
vudmannen får statsbidrag för utbildningen.

Såsom anförts tidigare har utredningen utgått från Skolverketsatt
beslut skall möjliga överklaga. Problemet med beslut enligtattvara
kriterierna för och2 3 dock de ekonomiskaär attgrupperna ramarna
för utbildningarna begränsade. Tjugo utbildningarär kan uppfyllat.ex.
kraven för till statligt stöd medan det bararätt finns ekonomiskt ut-

för medge tio utbildningar sådant stöd. Med nuvarandeatt ord-rymme
ning innebär antalet utbildningar uppfyller kriteriernaatt kansom som

fler vad de ekonomiska kanän för, det inteärutrymmevara ramarna ge
möjligt besluten skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdom-att
stol eller särskild överklagandenämnd. sådanEn prövning skulle enbart
kunna innefatta frågan utbildningen uppfyller givna kriterier ochom
kan inte i efterhand leda till prioritering eller omfördelningen annan av
medlen mellan sökande den Skolverket gjort.än

dennaMot bakgrund och då Europakonventionen inte torde kräva
domstolsprövning i dessa fall utredningen besluten skallinteattanser
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol eller särskilden
nämnd.

Även vid överklagande till regeringen uppkommer principi-samma
ella svårigheter. Regeringen måste behandla lika fall lika och det före-
faller meningslöst med överklagandemöjlighet de tillgängliganären
medlen redan har förbrukats.

Skolverket, föreslås fatta besluten, framgått den endaärsom som
instans vid tillfälle kan den prioritering mellan utbildning-ett görasom

erfordras för vilka utbildningar skallatt avgöra erhållaarna som som
stöd. Att utbildningsanordnarna överklaga besluten tillrätt allmänattge
förvaltningsdomstol, särskild nämnd eller regeringen utredningenanser

denna bakgrund olämpligt.mot Utredningen föreslår således attvara
Skolverkets beslut enligt kriteriema för och2 3 inte skallgrupperna
kunna överklagas.
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förkriteriernastöd enligtnekasutbildningsanordnare,Om somen
får dettatillsynunder statligvill ställas prövasändåoch2grupperna

utbildningställakunnabeslut enligt Attförreglernaenligt engrupp
och2 3förenligt lcriteriematillsyn utan attstatligunder grupperna

möjligt.kopplat stöd intedärtillmedge är
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tillsynStatlig20

för tillsynNuvarande regler20.1

fristående skolor framgår1996:1206förordningenkap.1 §Av 4 om
bl.a. följande:

utbildning-skolor ställaskan de friståendestatlig tillsynUnder vars
1985:1100skollagenför enligt kap. 8 §uppfyller kraven 9inte attar

frånutbildningtill bidragberättigadeförklaras utgör ett na-men vars
gymnasieskolanvärdefullt komplement tilltionell synpunkt

kompletterande skolor.
omfattarutbildningenstatlig tillsyn krävsunderfå ståFör attatt

följ-och skolaneffektiv undervisningveckorstermins 16minst atten
bestämmelserna i 5-8 §§.er

regeringen. Så-statsbidrag fattastillsyn ochstatligBeslut avomom
bestämd tid.tillbeslut kan begränsasdana att avse

tillsyn förmodas haställs under statligskolakompletterandeEn som
kandessakompletterande utbildningen pådenkvalitet sättsådan atten

utbildningen bedömtsfaktumallmänna.sanktioneras det Det att somav
gymnasieskolan har ocksåtillkomplementvärdefullnationellt som

studiestöd.tilleleverna fåttmedfört rättatt
besluttidigareunder hösten 1996Riksdagen nämntstog omsom

grundskole-,med undantagutbildningstjänstermervärdesskatt på av
sådanbeslötshögskoleutbildning. Vidareochgymnasieskole- ut-att

det allmännautbildare erkäntstillhandahållsbildning avsomavsom
antal utbild-blevFöljdenfrån beskattning.kan undantas stortatt ett

ställassektorn ansökteoffentligautanför denningsanordnare attom
mervärdesskatteplikt.frånundantastillsyn för kunnaunder statlig att

beslutför första gångenfattade regeringendecember 1996I om
grundnämnda riksdagsbeslut. Påmedtillsyn enlighetstatlig i avovan

tilldessa utbildningar intefick eleverna vidstatsfinansiella lägetdet rätt
förordningenuppfyllde kraven enligtutbildningarnastudiestöd atttrots

tilluttalade anslutningUtbildningsutskottet iskolor.kompletterandeom
anledning1996/97:SkU6 medbetänkandeskatteutskottets propo-av

och idrottsområdetutbildnings-Mervärdesskatt kultur-,inomsitionen
tillsynsförfaran-sådan utvidgningförföljande, förutsättningEn aven
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det emellertid sådan tillsynär inte regelmässigt skall behövaatt föran-
leda beslut till studiestöd föreligger."rättattom

Under har1997 det tagits flertal beslut med innebörd.ett samma
Beslut statlig tillsyn har kommit innebära huvudmannenatt attom nu
kan befrias från mervärdesskatt på den aktuella utbildningen. Den stat-
liga tillsynen behövs för det allmänna skall kunna kontrolleraatt att
utbildningarna kontinuerligt uppfyller de förväntade kraven. Det är
också så de statliga erkännandena bidrar till konkurrensfördelatt fören
de kompletterande skolorna. Systemet kräver elever, ochatt avnämare
andra intressenter, de skolor inte blivit erkända dett.ex. all-som av

kan lita på de godkända skolornamänna, håller den stipulerade kva-att
liteten och utbildningsvolymen.även

Regeringen kan besluta den statliga tillsynen skall upphöraatt om
kompletterande skola inte längre uppfyller kraven och bristerna inteen

avhjälps efter påpekande för huvudmannen. Detsamma gäller om en
kompletterande skola påpekande inte iakttar skyldighetersinatrots en-
ligt förordningen.

20.2 Nuvarande tillsynsmyndigheter
Enligt förordningen 1991:1121 med instruktion för Statens skolverk

verkets uppgifter statligär tillsyn. I regeringens beslututövaatten av
utbildningar skall ställas under statlig tillsyn kompletteran-attom som

de skola ofta tillsynen skall Skolverket. förordningsägs Iatt utövas av
1996:1206 fristående skolor inget det Skolverketsägs ärattom om

skall tillsynen kompletterande skolor.utövasom av
Tillsyn kompletterande utbildning Luftfartsverket.utövasav en av

harRegeringen i juni fattat1997 beslut Högskoleverket framattom
till den 30 juni 1999 skall statlig tillsyn vissa utbildningar,utöva av

inte bedömts utbildningar vid kompletterande skolor enligtsom vara
förordningen 1996: 1206 fristående skolor.om

Skolverkets tillsyn kostar i genomsnitt kr34 000 tillsyns-per
uppdrag för alla fristående skolor Tillsynennivå. genomförsoavsett
med besök dagar skolan,1-2 på förberett kontakter med skolangenom
och dokumentstudier. En med bedömning skrivs och avslu-rapport en

med beslut huruvida skolan uppfyller kraven för fortsatt få ståtas att
under statlig tillsyn. Skolverkets tillsynsrapporter överlämnas till Ut-
bildningsdepartementet.
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tillsynenOmfattning20.3 av

kraftigtstatlig tillsyn har ökatställts underAntalet utbildningar som
haft beslutkompletterande skolorTidigare har drygt 60under 1997. om

kompletterandefriståendefinns fleraantal skolorstatlig tillsyn. Vid ett
innebärfattat beslutunderhar 1997utbildningar. Regeringen attsom

finnsVid dessa skolortillsyn.under statligskolor dag stårcirka 95 i
innebär ökad be-statlig tillsyn. Dettautbildningar med300än enmer

kostnadema förtillMed hänsyntillsynsmyndigheten.pålastning att
ökningenmotsvarande omfattningkan öka itillsynen inte anta-avsom

kunna tillämpastillsynsförfarandeförenklatskulleutbildningar,let ett
förenligt kravenerkäntspå utbildningar gruppsom

uppgifter Skolverkettillgängligaenligt hittillsharSedan 1993 ge-
haft tvåstycken dessa harskolor.tillsyn vid Femnomfort 35 avsex-

med mellanrum.tillsynsbesök årstre
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framtidenitillsynStatlig21

FÖRSLAG

utbild-friståendestatliga tillsynenför denskallSkolverket avansvara
eftertillsynenskallbehov utövasVidområden.olikainom sam-ningar

utbildnings-aktuellafrån detsakkunnigellermyndighetråd med annan
området.

förslagetförSkäl

tillsyn.statliguppgiftförordning utövaenligt attredanharSkolverket
ärendenhandläggningned pålagtsSkolverkethararbete avEtt stort av

vil-skolor,dessatillsynliksom påskolorkompletterandeavseende av
skolor-kunskapgodochkompetenshögfinnsdetket omgör att ennu

beslutprövningförnyadochtillsynBeslutsfattande,verksamhet. avnas
utredningensenligtkommerutbildningarfriståendeerkännande avom

Skolverket.myndighet,förslag görasatt enav
för lkriteriernaenligterkändautbildningartillsyn gruppStatlig av
erkännandeförkravenuppfyllerhuvudmannenkontroll attutgör aven

genomfö-kantillsynensåformulerasskallBesluten attnivå.dennapå
dokumentinsändautifrånförfarande,enkelt t.ex.ettgenomras

enkäter.enklaoch/eller
förkriteriernaenligterkändautbildningartillsynStatlig grupper-av

medtillsynstatligharutbildningarfördagioch2 3 görs somsomna
tillsynenförUtgångspunktenstudiestöd.medochstatsbidrageller utan

överensstämmelseipågenomförs ärsättutbildningen ettär somatt
förordning.gällandemed

kunnaförerfarenheter ut-ochkunskaper attsärskildakrävsdetOm
hjälpSkolverket begäraskallutbildningbeträffande visstillsynöva en

utbildningsom-aktuelladetinomsakkunnigellermyndighetannanav
rådet.

kantillsynenförSkolverket har ansvaretinnebär an-menDetta att
till-genomförandeförHögskoleverket,myndighet,lita avt.ex.annan

synen.
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på22 Krav resurser

SkolverkethosResursbehovet22.1

tillsynstatligalla beslutfattaförslagetenligtkommerSkolverket att om
alla övrigahandläggautbildningarfriståendestöd tillstatligt samtoch
regeringennärvarande fattarutbildningar. Fördessarörandeärenden

förordningenskolor enligtkompletterandestatlig tillsynbeslut avom
ochansökningamahandläggerSkolverket yttrarskolor.friståendeom

till regeringen.sig
år varitunderdels detförslagutredningensförMotiven är att senare

till under-från regeringenförvaltningsärendenföra översträvan atten
kunskapingåendeharSkolverketdelsmyndigheter,lydande att omen
samlad kun-skolor. Behovetkompletterandeerfarenhetoch enavav

effektivitet,förutbildningarnafristående störrede attskap en-om
viktigt skäl.bedömningamaioch rättvisa är etthetlighet

utsträckningökadiutbildningarfriståendetillMed hänsyn att
frånbefriadeblikunnatillsyn förstatligansöka attkommer att om
ökahandläggasskallärendenantalet attkommermervärdesskatt som

arbetsuppgifterökadetillocksåBeslutsfattandet lederSkolverket.hos
tredje år.beslutenförnyade prövningen vartföreslagnadenliksom av

statligunderställaskommerutbildningarfristående attdeFör som
förenk-tillsynenochhandläggningen attkommertillsyn i 1 varagrupp
tillsyn ifårutbildningartillsynbeslut ochmedjämförelselad i somav

detta dåförSkolverket ingahadeTidigareoch2 resursergrupperna
handlägg-förSkolverketvarförfunnits,utbildningar intedenna typ av
kostnaderfå ökadeberäknasi lutbildningaroch tillsynning gruppav

kr.cirka 000med 200
arbetsuppgifternaökadedekommerberäkningarSkolverketsEnligt
motsvarandekrävagodkännande yt-beslutgäller att resurseromsom

förnyadgällerarbetsuppgifterökadedeochtjänstterligare somen
kr.000cirka 700ytterligareprövning

ochgodkännandevidsamråd bådeförbehovskall vidSkolverket
utbild-aktuellafrån detsakkunnigellermyndighetanlitatillsyn annan
000 krtill 400uppskattasför dessa insatserKostnadenningsornrådet.

det intekostnaden eftersom ärberäknaexaktsvårtår. Det är attper
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möjligt förutse i vilken omfattning sakkunnig kan behövaatt anli-som
tas.

De ökade kostnaderna för Skolverket med anledning utredning-av
förslag beräknas sammanlagt alltså uppgå till l 300 000 kr. Därut-ens
krävs ytterligare tjänst med anledningöver ökade arbetsuppgifteren av
gäller beslut godkännande.som om

Ökning22.2 antalet Överklagandenav

Regeringens beslut utbildning skall ställas under statlig tillsynattom en
enligt förordningen 1996: 1206 fristående skolor kan inte överkla-om

Utredningen föreslår beslut statlig tillsyn enligtatt lgas. om grupp
skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. kommerDetta
sannolikt innebära ökade kostnader för domstolarna och för Skol-att
verket.

22.3 Handläggningen på
Utbildningsdepartementet

Enligt utredarens förslag kommer handläggningen Utbildnings-inom
departementet ärenden beslut fristående utbild-attav som avser om en

skallning ställas under statlig tillsyn utgå Skolverket kommeratt attom
fatta dessa beslut. Utredningen uppskattar den inbesparade arbetsin-att

sammanlagt heltidstjänst.satsen motsvarar en

22.4 Effekter på mervärdesskatteinkomsterna

Fram till årsskiftet 1996/97 undantogs utbildningstjänster generellt från
mervärdesskatt. Detta gällde föjaktligen för de utbildningaräven som

utredningens förslag kan komma ställas under statlig till-attgenom nu
Avsikten med den lagändring gjordes den januari1 1997syn. som var

inte öka skatteintäkter införa skatteplikt för dessaatt statens attgenom
skolor. Utbildningarna har i praktiken till huvudsaklig del fortsattäven

undantagna från mervärdesskatt. Antingen har detta skettatt vara ge-
de har bedömts kompletterande skolor enligt denattnom som mer ge-

tillämpning reglerna regeringen haft efter riksdagsbe-nerösa av som
handlingen eller har utbildningarna kunnat utnyttja de övergångsregler

riksdagen fattade beslut med anledning lagändringen. Detsom om av
förslag lämnas innebär i praktiken inte någon utvidgningsom nu av
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utbildningarför dessa sä-skattefrihetenendastskattefriheten attutan
verksamhetbeskattad över-frågadärför intekerställs. attDet är enom

bud-någrainnebäradärför intetordeFörslagetskattefri.blitillgår att
betydelse.geteffekter av

statsbidragstudiestöd ochtillResurser22.5

förordningenenligtskolorkompletterandestöd tillförRamen
förbudgetpropositionenföreslås iskolorfristående1996:1206 om

1997.budgetåretjämfört medoförändradhållas1998
kommeroch 32inomutbildningarfriståendeAntalet grupperna

fornuvarandemedantaliökakunna nämnvärtsannolikt inte ramaratt
utredning-beslutallaprövningstudiestöd. Denochstatsbidrag somav

uppfyll-skolorfleravisadock kommakan attskall attförslår göras,en
och2förkriteriernaenligtstatlig tillsynförkraven gruppernaer
komplette-videleverstudiemedel tillochStudiehjälpStudiestöden

enligtmiljoner,knappt 2151996/97 tillunderuppgickskolorrande
inackorderings-ocksåingårbeloppdetta1997-11-26. IstatistikCSN:s

studiemedelstudiehjälpsberättigadetill samttilläggochtillägg extra
studie-studiemedelsberättigade elever. Extratillstudiemedeloch extra

till eleverbeviljaskanmiljoner65till knapptuppgickmedel lån som
de 2elevavgifter. Avtäckaförhuvudsakstudiemedel i attuppbärsom

studie-eleverhade 2 158studiemedel extrauppbardåelever968 som
skolor.kompletterandevidelevertill 444utgickStudiehjälpmedel.

uppfattningUtredarens

utredaresärskilda prövaochkommittéer attsamtligatilldirektivEnligt
inkomst-ellerutgiftsökningarskall1994:23dir.åtagandenoffentliga

eller mins-oförändradetotaltmedgenomföras settkunnaminskningar
kade resurser.

olikainomtillsynmed statligutbildningarfriståendeantalet om-Då
ifunnesdetönskvärtdetöka, attkommakanråden resurseratt vore

utbild-till dessastudiemedelochstatsbidragtillomfattningtillräcklig
ningar.

handlägg-förökadekrävakommerförslagUtredningens att resurser
överklagamöjlighetenochtillsynökad attärenden,antalökatning av
börheltidstjänstmotsvarande över-Resurserenligtbeslut engrupp

Övriga kostnads-Skolverket.tillUtbildningsdepartementetflyttas från
be-deninominnebär fårförslagutredningensökningar rymmassom

statsbidragsramen.slutade
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Kommittédirektiv

1997:42Dir.

Översyn skolorkompletterandestödet tillstatligadetav

den 6 1997regeringssammanträdeBeslut vid mars

uppdragetSammanfattning av

detuppdragtillkallas med göra översynsärskild utredare attEn aven
skolor.kompletterandestödet tillstatliga

skallUtredaren
skolakompletterandebegreppetdefinitiontydligutarbeta aven-

utbildningssystemetroll inomkompletterande skolorsanalysera-
skolvä-offentligaförhållande till detfrån ochavgränsningoch deras

yrkesutbildningtillochhögskolansendet, annan
kompletterandeförkommunernasochanalysera statens ansvar-

skolor
stödstatligtför övervägakriteriemaoch samtformernaöverse-

tidsbegränsasskallbeslutenhur
mervärdesskatt inominförabesluteteffektervilkaanalysera att-

skolorkompletterandehar förutbildningsområdet
kompletterandestudiestöd för elever itillutreda frågan rättom-

skolor
skolorkompletterandestödet tillstatligadetpå hurförslaglämna-

skall administreras.
december 1997.slutfört den 31skallUppdraget vara

Bakgrund

skolor kanfristående1996:1206förordningenEnligt kap. 1 §4 om
utbild-skolorfriståendedestatlig tillsynunderställaregeringen vars

tillkomplementvärdefulltsynpunktnationellfrånningar utgör ett
värdefulla frånsärskiltKompletterande skolor ärgymnasieskolan. som

utbildningen.statsbidrag förfåkan dessutomsynpunktnationell
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Nuvarande med kompletterande skolor har sin grund i riks-system
dagens ställningstagande till förslagen i propositionen Valfrihet skolani
prop. 1992/93:230, bet. 1992/93:UbU17, rskr. 1992/932406. Därvid
gjordes gränsdragning gymnasieskolans utbildningar. Enmoten
grundläggande förutsättning för statligt stöd klart kon-angavs vara en
staterad samhällsnytta. utbildningEn bidrar till öka tillgångenattsom

värdefullpå yrkesskicklighet inom bristyrke eller tillför värdefullett
kompetens avseendei utbildningen förut-annat t.ex. att utgörsom en

för gamla hantverkstraditionersättning bevaras och förs vidare tillatt
kommande generationer ansågs tillhöra denna kategori. förutsätt-En

för statligt stöd vidare utbildningarnaning har omfattningvissär att
och längd.

skolornakompletterande bedriver utbildningarDe på gymnasienivå
och eftergymnasial Utbildningamapå nivå. skiljer sig från gymnasie-
skolan och den gymnasiala vuxenutbildningen bl.a. de saknarattgenom
kärnämnen eller har sådana mindre omfattningi vad krävs iän som
gymnasieskolan. Utbildningama ställer också falli vissa förkunskap-
skrav, krav på viss arbetslivserfarenhet eller på genomgångenen gym-
nasieutbildning.

denRegeringen uppdrog 21 oktober 1993 åt skolverkStatens gö-att
utbildningar vid kompletterande skolor med offentligtöversynra en av

underlagstöd. Syftet med och kriterier för bedöm-översynen attvar ge
framtidenningen vilka skolor i bör berättigade till offent-av som vara

stöd form endera statlig tillsyn eller både statligligt i tillsyn ochav
statsbidrag. Skolverket redovisade uppdraget i maj 1995.

Behov utredningav

formerna för offentligtnuvarande stöd till kompletterande skolorDe är
flera otillfredsställande. Skolornas roll utbildningssystemetpå isätt är

tydligt definierad. också mycket oklara mellaninte Det är gränser
kompletterande skolor och utbildningsfonner det offentliga skol-inom
väsendet, högskolan och yrkesutbildning. Vissa utbildningar be-annan
drivs mycket låg nivå, några kompletterarpå gymnasieskolan, någraen
finns gymnasieskolan elleri i påbyggnadsutbildningar inomäven
komvux, medan andra åter sig högskolenivå. skolor kan,Någranärmar

karaktär och inriktning, jämförassin med utbildningar i för-genom
söksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning eller på yrkestek-
nisk högskola. förekommer skolor hamnar mellanDet tvåatt system;

skola, fått avslag på sin ansökan få utfärda högsko-t.ex. atten som om
leexamina, ansöker i stället få bli kompletterande skola,attom en men

då regelsystemet för kompletterandeinte in i skolor trots attanses passa
nationelltden kan ha värde. Samtidigt finns utbildningar iettanses som
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där det kan ifrågasättas de kan ha klartfår statligt stöddag ettom anses
värde.uttalat nationellt

därför behov tydliggöra de kompletterande skolor-finnsDet attav
för de kompletterandeutbildningssystemet ochroll i statens ansvarnas

det statligafinns också behov stödetskolorna. Det överatt se ornav
eller i bidragssystem.med fördel kan på sätt ett annatannatges

dagockså överblick vilket kommunerna isaknasDet av ansvaren
kompletterande skolorna.för detar

utgiftsområde uttalade1996/97:1 16 37budgetpropositionenI s.
kompletterande sko-behov vilkadet finnsregeringen överett attatt se

förstöd. deskall få statligtlor Den nämnarengemensammasom
skall från nationelldekompletterande skolorna är utgöraatt ett syn-

gymnasieskolan. finns dock olikakomplement tillpunkt värdefullt Det
kanoffentliga skolväsendet.komplettera det Ett sätt attsätt att vara

finns den regul-slags utbildning ierbjuder principskolor i samma som
profil religiösa skolor. Så-med speciellutbildningen,jära t.ex.men en

länder,vanliga andra europeiskavilka mycket idana skolor,privata är
vilka skolformer kanåsyftar i sina reglerden kretsingår i EU somom

återfinns dessautbildning. Sverigemervärdesskatt på Ifrånundantas
fristående gymnasieskolor.grundskolor och Ettfriståendeofta an-som

kan finnaerbjuder utbildning inteskolorkansätt attnat som manvara
skolor har i Sverigeutbildningsväsendet.reguljära Dessadetinom

kompletterande skolor.och statsbidragstatlig tillsynkunnat söka som
införa mervärdesskatt inombeslutade hösten 1996Riksdagen ut-att

1996/97:10,prop.och med den januari 1997bildningsområdet från 1
dockbeslutet skallrskr.l996/97:69. Enligt1996/97:SkU:6,bet. mer-

gymnasieskole-grundskola,gälla dels för sådanvärdesskattefrihet
elleranordnas det allmännahögskoleutbildningeller av en avsom av

dels förerkänd utbildningsanordnare,för utbildningendet allmänna
ele-studiestödslagen 1973:349 berättigarenligtsådan utbildning som

faller under någotde utbildningar intestudiestöd.till För avsomven
framhöll dockSkatteutskottetmervärdesskatten 25%.dessa kriterier är

beslutet skulle kunna uppstå.önskvärda effekterickevissaatt av
förhos fristående skoloryrkesutbildning vissagäller detFrämst som

och där utbild-kompletterande skolorgodkäntsnärvarande inte som
dessa utbild-eleverna själva. Vissaningskostnadema finansieras avav

utbildningsutskottetlikhet medskatteutskottet, iansågningar
fler skolor förundantasl996/97:UbU4y, skulle kunna änattgenom

framförde dess-statlig tillsyn. Utskottenundernärvarande får komma
komplet-aviserade utredningenbudgetpropositionenden iutom att om

mervärdes-uppdrag med anledningfå utvidgatterande skolor bör ett av
skatt på utbildning.
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fler skolor, ellerOm skolor med inriktning de nuvarandeänannan
kompletterande skolorna, skall bli momsbefriade uppstår behovett av

kriterier för urvalet dessa skolor, kriterier inte nödvändigt-nya av som
definieradevis behöver på de nuvarande kriteri-sättvara samma som

för skolor står under statlig tillsyn. Konsekvenserna dettaerna som av
bör utredas; vilka skolor skall falli så ingå, vilka kriterier börtyper av
tillämpas vilkenoch instans skall bedömningen därvidDetgöra är
viktigt beakta de EG-krav preciserats i propositionenatt som om mer-
värdesskatt prop. 1996/97: 10.

Bedömningen vilka skolor statligt godkända har ocksåärav som
betydelse för tillämpningen andra delar EG-rätten. omfattarT.ex.av av

förtill bosättning elever och studenter från medlem-rätten ett annat
sland endast sådana studerar vid statligt godkända utbildningsan-som
stalter. Likaså gäller få sitt och kompetensbevisrätten att examens- er-

sådana fåttkänt i land har sin utbildning vid statligt god-ett annat som
utbildningsanstalterkända skolor eller

Besluten statlig tillsyn kan begränsas till bestämd tid.attom avse en
för tidsgränsen har underPraxis varierat åren två år. Fråganärmen nu

tidsbegränsningen behöver utredas närmare.om
tillsynen följer flertalet fallMed den statliga i till studiestöd förrätt

eleverna utbildningen. skolorpå står under statlig tillsyn ochDe som
där eleverna berättigade söka studiestöd, förtecknade studi-iär äratt

bilaga, avdelning och finnsestödsförordningens 1973:418 A B. Det
dessutom fåtal skolor står under statlig tillsyn och därmed ärett som
befriade från mervärdesskatt, där eleverna har till studie-rättmen
stöd.

behöver alltså innefattar både formerna förEn översyn göras som
det för stödet vad gäller statsbidrag, studiestödstatliga och momsfrihet

fåoch kriterierna statligt stöd i dessa avseenden.att tre
finns behov de nuvarande administrativaDet överatt ävenett se ru-

tinerna. har under år varit föra förvalt-Det strävan överattsenare en
ningsärenden från regeringen till underlydande myndigheter. Hand-
läggningen ansökningar från fristående gynmasieskolor bliattav om
förklarade berättigade till bidrag statlig tillsyn har nyligensamt om
förts till Skolverket. Ansökningar från kompletterande skoloröver om
statligt stöd eller statlig tillsyn skall enligt gällande bestämmelser läm-

till Skolverket med yttrande skall vidarebefordra ansökanegetnas som
till regeringen. Cirka 100 ärenden beräknas komma behandlasatt per

finner handläggningenår. Om utredaren bör föras till myndig-överatt
hetsnivå, Skolverket, torde klara och täckande kriterier behö-t.ex. nya,

3Rådets 89/48/EEG och 92/51/EEG, direktiv 93/96/EEG.direktiv EG:s
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utarbetas. Frågan falli så bör förena beslutet med tillrättva om man
överklagande förvalmingsdomstoli allmän behöver också övervägas.

Uppdraget

Utredaren skall definiera begreppet kompletterande skola, analysera
vilken kompletteranderoll skolor skall ha inom utbildningssystemet
och hur de skall från och förhålla sig till det offentliga skol-avgränsas

högskolanväsendet, till och till yrkesutbildning.annan
Utredaren skall analysera för kompletterande skolorstatens ansvar

och vilken roll statsbidragen spelar för dem. Utredaren skall dettai
sammanhang statsbidrag bör fortsätta och klarläg-överväga attom ges

för förslag. Likaså skallmotiven sitt utredaren detövervägaga om
finns alternativa bidragssystem föredra framför detattsom vore nuva-
rande stödet.

för elever,Kommunernas sina går i kompletteran-ansvar egna som
de skolor, skall också analyseras.

Utredaren skall analysera effekterna mervärdesskatt införtsattav
utbildningsområdetinom och de kompletterande skolorna därvidatt

sådanblivit befriade från skatt. olika formerna för det statligaDe stö-
det, dvs. statsbidrag, studiestöd och momsfrihet skall utredas. Utreda-

skall i det sammanhanget också tydliggöra gränsdragningen ochren
lcriteriema för vilka skolor skall stå under statlig tillsyn, få statsbi-som
drag eller berättiga till studiestöd föreslå kriterier för vilka övrigasamt
skolor bör befriade från mervärdesskatt. Utredaren skall hasom vara

utgångspunkt förslagen Skolverkets de friståendei översynsom av
kompletterande skolorna.

skall lämna förslagUtredaren till avgränsning de skolor börav som
befrias från mervärdesskatt. utgångspunkt skall därvid denEn vara av-

fråga ändamål tidigare angivits.gränsning i om m.m. som
Utredaren skall redovisa konsekvenserna vidga kretsenattav av

skolor befriade från mervärdesskatt. Utredaren skallär övervägasom
det finns behov särskilda regler och lqiterier för den utvidgadeom av

kretsen utbildningar bör bli befriade från mervärdesskatt samtav som
för beslutformerna i dessa avseenden. Utredaren skall ocksåöverväga

ställning till hur besluten statlig tillsyn skall tidsbegränsas.ta om
Utredaren skall redovisa vilka konsekvenser förslagen i utredningen

får för befintligade kompletterande skolorna.nu
Riksdagens uttalande fler skolor vad fallet bör fåänatt ärsom nu

komma under statlig tillsyn har också medfört frågan vilka ele-att om
skall ha möjlighet få studiestöd måste utredas med utgångs-attver som

punkt från dagens tillämpning reglerna. med årsstudieplat-Systemetav
skall också över.ser ses
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administrativanuvarande rutinerna vid hanteringenDe ansök-av
statsbidragningarna och statlig tillsyn skall Utredarenöver.om ses

skall beslutsrätten bör föras från regeringen tillöverväga överom en
underlydande myndighet och då bör införa till överklagan-rättom man
de förvaltningsdomstol.i allmän Om utredaren finner beslutsrättenatt
bör kvarstå skall förslaghos regeringen lämnas hur de administrativa

förenklas.rutinerna kan
utredningsarbetet gäller direktivFör regeringens till samtliga kom-

mittéer och särskilda utredare offentliga åtaganden dir.prövaattom
1994:23. direktiv innebär bl.a. utredaren skall kostnadsberäk-Detta att

förslag och redovisa hur finansiering kansina ske främstna en genom
Vidare gäller direktivenomprioriteringar. redovisa de regional-attom

politiska konsekvenserna dir.1992:50, redovisa jämställdhets-attom
politiska konsekvenser dir. 1994: 124 och redovisa konsekven-attom

för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.ser

Utbildningsdepartementet
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utvärdering och-tillsyn,Definitioner

uppföljning

för Skolverkets tillsynsprogramProgramplanUtdrag ur
1997-05-12

innebörd,Tillsynens s.

utredningardefinierar tillsynkontroll. SkolverketinnebärTillsyn som
skolhuvudman uppfyller sitttill visssyftar prövaatt ansvarom ensom

Tillsynenför skolan.författningsbestämmelser gällerenligt de ärsom
verketskompletterarkontrollfunktionbestämningdenna somengenom

utvärdering och utveckling.uppföljning,nationelluppdrag inom
förvaltningspolitisktill allmändefinition ansluterSkolverkets en

framför allt nationelltillsyn frånskilja statligtydligtsträvan utatt upp-
utvärdering.följning och

huvudmän där varjebestämdaalltid eller fleraTillsynen enavser
gälla huru-begränsas tillutreds. Prövningenhandlandehuvudmans att

be-krav eller inte. Dennauppfyllerundersöksvida det statenssom
skolhuvudmän.ochansvarsförhållandet mellanföljergränsning statav

eller till vadkvalitetverksamhetenstill denställningstaganden egna
själv, så längeoch skolanskolhuvudmannenåvilarlämpligtärsom

ställtdebedrivs inomverksamheten staten upp.ramar som

fristående skolor, 4:Om s.

och nivå väsentligenutbildning tillskolor skaFristående artsomge en
fråntill skillnadFristående skolor har,skolors.offentligamotsvarar

Skolverket.kontrollerande Skolmyndighetkommunala, ingen änannan
regelbundenutbildningsanordnare.andra Engäller vissaDetsamma

deras utbildning.därför sketillsyn ska av

1998:VerksamhetsplanUr Skolverkets

skolor, 35:Fristående s.

skolorvid friståendeutbildningentillsynenregelbundnaDen ge-av
verksamhetsår.andragranskas under sittskolorallanomförs så att nya

detbedömninggenomförtstillsynen när ärden första görsNär aven

5-171693
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med andra tillsyn.motiverat bör ligga till femDenna år efter denetten
första. kan också genomföras med varierande djup,Den alltifrån en
enkel uppföljning tidigare tillsynsutredning till fördjupad och ut-av en
vidgad tillsyn. antal fördjupade utredningarEtt utbildningens sak-om

genomförslighet och allsidighet under verksamhetsåret.
Målet säkerställa alla fristående skolor utbildningär att att ger en

offentligaden i det skolväsendet. Cirka 110motsvararsom som ges
skolor ska granskas under verksamhetsåret.

Uppföljningsprogrammet, 17:s.

följandeuppföljningsprogrammet gäller övergripande mål:För

ska fram faktaunderlag beskriverProgrammet det svenskata som-
skolsystemet. Beslcrivningama skall publicering i olika mediagenom

tillgängliga för regeringskansliet, skolhuvudmännen och övrigagöras
intressenter

uppföljningsinformationennationella ska bidra till saklig ochDen en-
empiriskt grundad skoldebatt, såväl nationellt lokalt.som

Uppföljningsprogrammet kännetecknas långsiktighet och förvalt-av av
vidareutveckling grundläggande informationssystemning och storaav

för skoldiskussionen.skall faktaunderlag Skolverketsettsom ge upp-
följningssystem regelbundet återkommande beskrivningarger av
svensk skolverksamhet. nationella uppföljningen skall informa-Den ge

tillförs skolan, verksamhetenstion organisationom resurserna som
skolans kvalitet och effekter. denna bakgrundprestationer, Mot ärsamt

det väsentligt verksamheten stabil och inriktningen tydlig iäratt ett
längre perspektiv.

Arbetet uppföljningsprogrammet omfattar uppgifter:inom tre typer av

fördjupade analyser-
löpande arbete, dvs. förvaltning det nationella uppföljningssyste-av-

olika informationssystemmets
dvs. för vidareutveckla informations-utvecklingsinsatser, insatser att-

och rationalisera och förenkla arbetsrutiner.systemen att
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Utvärderingsprogrammet, 22s.

för främja barn-övergripande målet utvärderingsprogrammetDet är att
utveckling de nationella målenoch skolans mot attgenomomsorgens

huvudmännen med kunskap skolans kvalitetförse både ochstaten om
ska också ske skapa utvärderingsbaseratoch utveckling. Det attgenom

debatt verksamheterna och dessas kvalitetunderlag för saklig omen
nationellt.såväl lokalt som
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ämförbara utbildningsområdenJ

Denna sammanställning bygger på genomgång olika dokument,en av
bl.a. enkäter skolorna besvarat i samband Skolverketmed höst-attsom

fick1993 i uppdrag regeringen komplette-göra översynatten av en av
rande skolor med statligt stöd. Skolverkets tillsynsrapporter och yttran-
de avseende kompletterande skolor regeringens beslut statligsamt om
tillsyn har också Uppgifter statsbidragsgrundande års-använts. om
elevplatser kommer från regeringens årliga beslut Förord-1997-12-18.

studiestödsförordningenning ändring i 1973:418, SFS 1996:1316om
har också utgjort underlag. Skolverkets översynen,rapporter etappom

1994-10-13 och har1995-05-24, vidare liksom denanvänts,etapp
enkät kompletterande skolor med besvaradestatsbidrag höstensom
1997. Då det flera uppgiftskällor med ibland något varierande infor-är
mation kan uppgifterna i några fall ungefärliga.vara

Kompletterande skolor

direktiven står Det finns dock olika komplettera det offentligaI sätt att
skolväsendet.

Ett kan skolor erbjuder i princip slags utbildningsätt attvara samma
finns utbildningen, specifik profil,i den reguljära med t.ex.som men en

religiösa skolor. Sådana privata skolor, vilket vanliga andramycket iär
länder,europeiska ingår i den krets åsyftar regler vilkaEU i sina om

skolformer kan undantas från utbildning.mervärdeskatt på I Sve-som
återfinns ofta friståenderige dessa grundskolor och friståendesom

gymnasieskolor.
kan skolor erbjuder utbildningEtt intesätt attannat vara som man

kan finna det reguljära utbildningsväsendet. skolorinom harDessa i
kunnat sökaSverige statlig tillsyn och statsbidrag kompletterandesom

skolor.
utdrag SkolverketsEtt lyder "Enligt förordning-etapprapport,ur

skall de fristående skolorna komplement till gymnasie-utgöra etten
skolorna. reellt fungerar de länkMen mellan gymnasieskolor,som en
folkhögskolor, studiecirklar å sidan högskolor eller yrkes-samtena

andra sidan.utövning å

6-171693
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Fristående skolor med estetisk utbildningkompletterande

Kompletterande skolor medSkolverketsI sägsrapport, etapp este-
specifika kännetecken anknyter till utbildning-tisk utbildning har som

Såväl dans- skådespelarutbildningama oftainriktning. ärsomamas
kontinuerligt utbildningen till kravyrkesinriktade och anpassar som

utbildningarartistbranschen. Bildkonstnärliga svårareställs inom är att
grundläggande utbildningutbildningar för högrekategorisera. Vissa är

förbereder för självständig konstnärsverksamhet.och vissa en

urskiljas estetiskakan följande drag inom de komp-Enligt rapporten
utbildning,letterande skolornas

heltidsstudier och skolornaomfattar oftast 1-2 årsUtbildningama0
riksrelqyterande. Ofta kommer dock ele-första handi att varaavser

närliggande regionen.från denverna
ofta arbetsprover eller andraelever baseras påIntagning prov,0 av

kompletteras med intervjuer.vilka ibland

färdighetsinriktadtillvaratas efterfrågan påskolformenGenom en0
med-de flesta eleverna 18 år. Detsamtidigtutbildning är översom

motsvarandeavslutade gymnasiestudier ellerofta harför deatt som
studier.estetiskagrund för sinaen

sökande storthög legitimitet bland dehaUtbildningama enanses0
sökandetryck.

stöd för kunna finansiera sinagenerellt behovEleverna iär attav0
studier.

tillsociala utveckling ochbidrar till elevernasUtbildningama att0
högskola ellerfortsätter sina studier videfter utbildningeneleverna

heltidestetiska området del- ellerdet pådirekt kan försörja sig inom
hobby.verksamheteneller till utövasatt som en

speciellt dekännetecknasteaterutbildningamaochDans- attav0
lcroppsmedvetenhet och hurelevernastill utvecklamedverkar att

uttrycksmedel.kan användaskroppen som

kunskap tillföras andrakan användbarutbildningarnaGenom även0
utbildningen direktdet eller demyrkesområden än avser.som

kvaliteten på undervisningen bl.a.höjaStatsbidragen genomanses0
lärartäthet.ökad

inrikt-estetiska skolorna, skolor medgenomgång deföljerHär aven
musik.ochkonst och dans,ning teatermot
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Konstskolor

finns skolor med inriktningDet 25 konst har både14 statligmot varav
tillsyn medanoch statsbidrag har statlig tillsyn.7 Regeringen fattade i

statlig tillsynjuni 1997 beslut fyra skolor. Elever vid dessaom av nya
fyra utbildningar har tillinte studiestöd.rätt

utbildningsanordnareDet finns tio i Stockholm, i Göteborg ochtre
Bohuslän. västkusten finnsi På ytterligare konstskola i Falken-en en

berg och södra Sverige fyra stycken, Malmö,i i två i Lund och påen en
Österlen Simrishamn. Gotlands konstskola har konstutbildning ochen

Örebroskulpturlinje. Mellansverige finns konstskola,I skola ien en
och Norrköping. nordligare delarVästerås i I landet finns Sunds-en av

valls ochkonstskola, KOMS, Umeå konstskola.
alla utbildningarnaSå grundläggande konstnär-gott som anges vara

liga längd.utbildningar 1-2 års Flera utbildningarna har ettårigaav av
Ävenpåbyggnads- fördjupningsutbildningar.eller längre utbildningar

förekommer.
sker vid stycken utbildningarna efterAntagningama 19 arbets-av

ofta kombination med intervjuer. de skolori Av mi-prover, som anger
nimiålder år, åtta 18 år och skola år. skola,17 19 Entreuppger en

Stockholm, efterKonstskolan antagning inte sker arbetspro-i attanger
skola har minimiålder, flestaenligt kö. 18 år, och de harDennautanver

Västerås konstskola kräver avslutadgått gymnasieskolan. gymnasieut-
bildning. Gerleborgsskolan i Hamburgsund samtliga eleverattuppger

eftergymnasialhar konstnärliga studier på nivå bakom sig och att me-
Vid Hovedskous Målarskoladelåldern 27-28 år. elevernas ålderär är

och eleverna har de flesta fall gymnasieutbildningmellan 20 och 35 år i
utbildning. Vid Konstskola Göteborg hareller konstnärlig KV i en

eleverna gymnasieutbildning och del akademisk utbild-majoritet av en
Idun Lovén har ofta gymnasieutbildning eller konst-ning. Eleverna vid

och genomsnittsålder cirka Konstskolannärlig utbildning på 25 år.en
ÖrebroPaletten genomsnittsålder år. Vid konstskolahar på 22-24en

har samtliga elever gymnasieutbildning och oftast grundläggande ut-
bildning folkhögskola.år pål-2

antal skolor eleverna bör ha det estetiskaEtt gåttattanger nu pro-
gymnasieskolan eller ha konstnärlig utbildning från folkhög-igrammet
studieförbund.skola eller

och kvinnliga eleverAndelen manliga bara för några utbild-anges
ningar och dessa fall antalet kvinnliga elever.i överväger

antalet sökande mycketallmänhet Till antalI stort. ettvaraanges
utbildningar cirka de sökande och fall cirka10-20 % i någraantas av
40 %.
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Dans/teater/musik

finns det skolor femdenna har statlig tillsynInom trettongrupp varav
tillsyn.och statsbidrag och statlig skola beviljades statsbidragEn itre

fattade juni beslut tillsynjuni 1997. Regeringen i 1997 statligom av
utbildningar hos fem utbildningsanordnare. Elever vid dessa ut-nya
bildningar har inte till studiestöd. skolor finns Stockholm.Sex irätt

finns Göteborg.utbildningarna i Vidare ingår i SkaraFyra gruppenav
tonsättarskola och MusikutbildningSkolscen, Gotlands Umeå.

Skolorna in elever bl.a. på antagningsprov och fallenhet. Mini-tar
balettskoloma Utbildningamamiålder vid de två 16 år. treåriga.är är

år. Många elever har gyrnnasiebakgrund.Medelåldern 18-19 Detär är
for kvinnliga elever. Vid Dansforum antagningsåldemövervikt ärstor

Kulturama med årselevplatser det16-23 år. Vid sina 459 är antag-
form förkimskaperoch det krävs någon på gymnasial nivåningsprov av

motsvarande.eller
Skolscen in elever mellan år och med minst tvåårigSkara 18-24tar

gymnasieutbildning eller motsvarande. Enligt uppgift det 450en var
manliga sökanden.sökande till platser, 125 Strävan in12 är att tavarav

och kvinnliga elever.manliga sexsex
till respektive utbildning mycketAntalet sökande stort.anges vara

estetiskaGymnasieskolans program

har fanns hösten 1996 påestetiskaDet programmet, tresom grenar,
landet. dans och fanns påskolor kommuner i Grenen134 i 115 teater

och konst och formgivning påskolor kommuner 85i 5055 grenen
musik hade skolor i 78skolor kommuner. 80i 78 Programmets gren

fanns det lokala det estetiskakommuner. kommuner inomI 18 grenar
Uppgifterna hämtade Skolan siffrorskolor. ipå 19 ärprogrammet ur

Del Skolverkets 130.1997: 2 rapport nr
totala antalet elev-den oktober % detAndelen kvinnor 15 67 avvar

konst ochoch det kvinnor,dans 84 %Inom teater grenengrenen varer.
och musikformgivning 73 % 46 %.grenen

vid folkhögskolorEstetiska utbildningar

finns det kurser Bild, färg och form och Esteti-Vid folkhögskolor i52
Konsthantverk, Slöjd, Textil, och Keramikska kurser. iKurser Trä

utbildningarskolor. Vid dessa skolor bedrivs ocksåfinns vid 42 22 av
förstaden gruppen.ur

folkhögskolor, och dramaut-Dansutbildning erbjuds vid teatersex
dramapedagogutbildning vid skolor och musikut-bildningar 29samt
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flerafolkhögskolor. Vid många skolor anordnas des-bildning vid 45 av
samtidigt.utbildningarsa

lokaliseringen långa kurser meduppgifterNedanstående över este-av
informationsmaterialet "Folkhögskolorhämtadetisk inriktning är ut

997/ 9 8"1

MusikBild, Konsthantverk Dans,
Slöjd, Textil Teater,Färg,

Form/ och Keramik Drama
8 6 5 5Stockholms län

2 1Södermanlands län 3
1 2 2lUppsala län

Östergötlands 2 32 1län
32 1Jönköpings län
21 3län 2Kronobergs

3 2 l2Kalmar län
l1Gotlands län

1 l1Blekinge län
3 44Skåne 7län

l 11Hallands län
342Bohus län 2Göteborg och

Älsvborgs lllän 2
l1län 2Skaraborgs
22l1Vännlands län

Örebro 222län
11Västmanlands län 1
42 3länDalarnas
112Gävleborgs län l
241Västernorrlands län 2
l31Jämtlands län
2224Västerbottens län
331län 3Norrbottens

Övriga fristående utbildningarkompletterandeestetiskaicke

med inriktningmed utbildningarskolordenna ingår motI grupp
Reklam/marknadskommunikation/mode,
Handel/ekonomi,
Hantverk,
Teknik/industri,
Kost/hälsa/konsumentekonomi

ochoch friskvårdHälso-
Övriga
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förutom friskvård,skolor dessa Hälso- ochinomDet grupper somvar
sedan ingick i Skolverketsjuni 1997, 2är etappsom aven ny grupp

kompletterande skolor. utbildningar enligtDessaöversyn rap-ansesav
generella kännetecken. vissa skolorFörha vissaporten gemensamma

specifika kännetecken.finns

kännetecken nedan:generella citerasDe

på initiativ enskilda,har tillkommitUtbildningama grupper avav0
studieförbundföreträdare föreller på initiativintressenter av

form aktiebolag, stiftelser, han-organiserade iUtbildningama är av0
privaträttsligt regle-föreningar, dvs. haroch ideelladelsbolag som

rade huvudmän

och skolornaomfattar ofta års heltidsstudierUtbildningama 1-2 år0
riksrekryterande

för yrkesinriktad utbild-huvudsak förberedandeiUtbildningama är0
yrkesinriktadeellerning

sökande till utbildningarnaantalfinnsDet ett stort0
för formundantagslöst kostnader eleverna iinnebärUtbildningama0

ibland kost och logimaterial, ochelevavgifter, resorav
förunder statlig tillsynutbildningarna stårbehovEleverna iär attav0

studierfinansiera sinade ska kunnaatt

sociala och personligabidrar till de studerandesUtbildningama ut-0
veckling

andrakunskap tillförasanvändbarutbildningarna kan ävenGenom0
utbildningen direkteller demdetyrkesområden än avsersom

undervisningenhöjer kvaliteten påstatsbidragetSkolorna attanser0
ökad lärartäthetbl.a. genom

utanför sin undervis-yrkesverksammaofta delvisLärarna ävenär0
pedagogisk utbildningoftastoch saknarning

i huvudsakElevgruppen utgörs av vuxna.0

för skolorSpecifika kännetecken vissa

undervisning och administ-ofta kombinerat medSkolledarskapet är0
arbeterativt

till skolanskolledarenförekommerDet ägareäratt ensam0
ibland komp-baseras på arbetsprover,till utbildningarnaIntagning0

med intervjuerletterade
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Utbildningen bidrar i utsträckning till eleverna efter utbild-stor att0
kan gå vidare till högre studier eller försörjaningarna sig

Elevernas möjlighet till inflytande i organiserade former sinöver0
utbildningssituation oftast begränsadär

kategorier utbildningarna pendlar inriktning och kva-Inom vissa0 av
litet mellan hobbynivå och yrkesmässighet

utbildningar kan betraktas eftergymnasiala ochVissa närmar0 som
sig högskolenivå

utbildningarna starkt branschanknutnaVissa är0 av
kategorier det svårt formellt nivågruppera utbild-Inom vissa är att0

ningarna.

Reklam/marknadskommunikation/mode

utbildningsanordnare. dessa har fyra statlig till-ingår tio AvI gruppen
skola beviljades statsbidragoch statsbidrag. i juni 1997. EnEn ut-syn

har statlig tillsyn berättigar till studiestöd.bildningsanordnare Yt-som
anordnare beviljades i december och januariterligare två 1996 1997

utbildningar berättigar till studiestöd. Utbild-statlig tillsyn inteav som
mellan och fatta-längd varierar termin år. Regeringenningamas treen

beslut statlig tillsyn utbildningar hos ytterligarede i juni 1997 treom av
utbildningar har till studiestöd.anordnare .Elever vid dessa inte rätt

skolorna finns i Stockholm, i Göteborg, i Malmö ochSex enenav
anordnare har likadana utbildningar både iYtterligarei Borås. enen

Göteborg Umeå.och
gymnasieutbildning ochflesta skolorna har krav påDe antag-en

Vidare sker antagning efterningsålder ligger på minst 18-20 år.som
skola kräver dessutom flerårig arbetslivserfarenhetarbetsprover. Någon

utbildningsanordnare det fördelfrån yrkesområdet. En anser vara en
och arbetslivserfarenhet efter gymnasieut-med konst- och designskola

bildning.
längd mellan ochUtbildningamas varierar termin år.treen

Handel/ekonomi

utbildningsanordnare har statlig tillsyn med till studiestöd. Yt-Tre rätt
utbildningsanordnare under statligterligare två regeringensattes av

tillsyn Eleverna vid dessa utbildningar har tilli juni 1997. inte rätt stu-
diestöd. Stockholm och två i Göteborg. Antagnings-har sitt iTre säte

gyrrmasieutbildning.krav eller ibland tvåårig vissatreårig, Förär ut-
Utbildningama allmän-bildningar krävs speciella språkkunskaper. iär
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Vid skolorna har utbildningarna olikahet ettåriga. åtminstone tre av
internationell inriktning.grad av

Hantverk

utbildningsanordnare sju har statlig tillsynfinns elvaI varavgruppen
hantverksutbildning har statlig tillsyn med tilloch statsbidrag. En rätt

ställdes under statligYtterligare anordnare i juni 1997studiestöd. tre
studiestöd. Hantverksutbildningama finns i mellerstatilltillsyn rättutan

ioch södra Sverige.
ochlängd varierar mellan termin två år.Utbildningarnas en

skolor minimiåldem mellanutbildningar varierar påTill dessa tre
flera fall arbetsprover.sker också i Enår. Antagning15-17 genom

elever harminimiålder så allamed på 17 årskola att gott somangeren
högskola, yrkesutbildning ellerfolkhögskola,gymnasieskola, annan

söker skola minimiålder 15 årkonstskola de in. En sägernär anger men
vanlig studerande harmed ansökan till regeringen "ensambandi atten

slutfördutbildningsanordnare krävergymnasieutbildning.treårig En
textilkimskap och slöjdutbildning.gymnasieutbildning och ofta kurser i

förkimskaper keramiskt intressehar krav på påutbildning ingaEn men
fall.antal sökande till platser i fleraoch arbetsprover. Det är stortett

längd mellan termin och två år.varierarUtbildningarnas en

Teknik/industri

med varierande inriktning. TvåutbildningarfinnsInom sexgruppen
skolor har statligtillsyn och statsbidrag.har statlig Treutbildningar

studiestöd ochmed tillbåde utbildningartillsyn, har rätt utanenvarav
statlig till-fattade juni beslutstudiestöd. Regeringen i 1997tillrätt om

utbildningsanordnare. Elever vidytterligareför utbildning hos ensyn
studiestöd.tillutbildning har intedenna rätt

Stockholm, iutbildningsanordnare finns i Göteborg, två iTvå en
Katrineholm.Filipstad och ien

denna kräverutbildningarna inomMajoriteten gymna-gruppav
ochmotsvarande. skolorna har statlig tillsynellersieutbildning En av

Förkunskapskravteknisk basutbildning.för treterrninersstatsbidrag en
och yrkeser-gymnasieutbildning eller kortare utbildningicke-tekniskär

Ungefärsökande har hittills tagits in. 60 %farenhet. Alla behöriga av
högskoleutbildningar och övrigavidare till skolanseleverna går egna

högskoleutbildningar. Skolan riks-undantagslöst till andragår ärnästan
yrkeserfarenhet behörighet tilloch bl.a. äldre medrekryterande ger

varierade elevernashögskoleutbildningar. Under våren 1997tekniska
mellan och 46 år.åldrar 19
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årselev-tillsyn för högst 100har statligutbildningsanordnareEn
Förkunskapskravfackingenjörsutbildningar.tvååriga ärför fyraplatser

Antagning sker varjemotsvarande.ellergymnasieutbildningtreårig
ochandra nordiska länderfrånkommerelevernaCirka %15termin. av

f.n. cirkafinns 30utomnordiska länder. Detfödda icirka 19 % är nors-
skolan.vidka elever

utbild-till den tvåårigainträdeskravanordnare harEn somannan
Mednaturvetenskapsprogram.treårigagymnasieskolansningen arman

mil. utbildningarfolkhögskolaellergymnasieutbildning naturve-utan
utbildningen år.hittills 2,5den tvåårigatenskaplig/teknisk inriktning tar

studiestöd.tilltredje studieårmedutökats rättharUtbildningen utanett
statsbidragsgrun-forstatsbidrag 24ochstatlig tillsynharskolaEn

teoretiskårselevplatser. Detta76 ut-årselevplatser,dande avserram
bedrivslärlingsutbildningforinomyrkesämnenbildning i somramen

Elevernasfyra veckor.varderaomgångarveckor iunder 12 tre om
och år.35ålder mellan 17är

Luftfartsver-statlig tillsyn,understår utövasutbildningEn avsom
ket.

Kost/hälsa/konsumentekonomi

tillfrån terminutbildningarbedriverskolorfinns fyraI ensomgruppen
skolorTvåstatsbidrag.tillsyn ochstatligharskolornaAlla fyraår.ett

Södertälje.och iSmålandSkåne, ifinns i enen
antagningskrav.gymnasieutbildningharSkolorna som

friskvårdHälso- och

förändringar-till följdutbildningarDet ärDetta är avsomgrupp.en ny
värdefulla.bedömtslevnadsvillkormänniskorsochsamhälleti somna

elvastatlig tillsynbeslutjuni 1997 ut-fattade iRegeringen avom
studiestöd.tillhar inteutbildningarvid dessa rättEleverbildningar.

harutbildningarSkolverket. SextillsynunderstårutbildningarFem av
kanutbildningarHögskoleverket. Dettillsyn ärställts under somav

hög-föruppfylla kravenhögskolenivå attligga på attutan varaanses
skoleutbildningar.

Utbildningar-utbildning.tillutbildningfrånvarierarInträdeskraven
till nio år.terminfrånvarierar enna

Övriga
harskoloringår tvådenna stat-skolor. Ifinns tioI somgruppgruppen

tillsyn ochstatligskola harochstudiestödtillmedtillsynlig rätt somen
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skolornastatsbidrag. med studiestöd har också utbildningEn medav
till studiestöd. fattadestatlig tillsyn Regeringen i juni 1997rättutan

utbildningar hosbeslut statlig tillsyn ytterligare sju utbildnings-avom
Eleverna vid dessa utbildningar har till studiestöd.anordnare. inte rätt

utbildningsanordnare samnordiskt fåttingår i projekt harEn ettsom
tillsyn för utbildningar varierande längd.statlig 64 av

Högskoleverketskolorna har tillsyn skälEn avav av samma som
angetts ovan.

utbildning har statlig tillsyn för påbyggnadsutbildning förEn en
ambulanssjukvård veckor. Förkunskapskrav20 treårigärom gymna-

omvårdnad, eller tvåårig vårdlinje årsieutbildning, minstsamt ett som
undersköterska eller skötare i psykiatrisk vård och B-körkort.

och statsbidrag för påbyggnadskola har statlig tillsyn påEn en
bibellinjen åkgymnasieskolan, 13.

denna har inriktningFlera utbildningarna inom TV-motgruppav
och videoproduktion IT-kommunikation. Språk- och skrivarut-samt
bildningar ingår också.

utbildningarGymnasieskolans

finns dag möjligheter individuelltgymnasieskolan iInom att an-en
med varierande innehåll.passad gymnasieutbildning

utbildningGymnasieskolan kan några sina erbjudainom programav
Även finnsmode och design. på lokalainom reklam, ett stortgrenar

dessa inriktningar. utbildningsinslagutbud kurser med De av re-av
kurser kaningår folkhögskolomas kortareklam, mode och design isom

komplement till andra utbildningar. De längre kurserna ärutgöra ett av
grundläggande karaktär.

och studerande fåGrundläggande kunskaper i ekonomi handel kan
kurser ellergymnasieskolans och komvux olika lokalainom program,

folkhögskolor kurs-påbyggnadsutbildningar. tiotal erbjuder 1-årigaEtt
marknadsföring också ingår.i ekonomi, vilkaier

grund-Syftet hantverksprogrammet det skall elevernamed är att ge
specialise-läggande yrkeskunskaper inom hantverksornrådet. Genom

skall eleverna få den kompetensring i form valbara kurser mot-somav
Hantverksut-de grundläggande yrkeslcraven inom hantverk.ettsvarar

antal folkhögskolor studieför-bildning finns också vid och inomett
bunden.

del specialutformade medgymnasieskolan finnsInom en program
kompletteran-kost/hälsa/konsumentekonomi. deinriktning Tremot av

gymnasieskolormed inriktning har också friståendede skolorna denna
med sådana program.
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de nationella kan styrelsen för offentliga utbild-Inom programmen
fastställa lokala lokal skall tillgodose lokaltningar En ettgrenar gren

eller regionalt utbildningsbehov inte kan tillgodoses inom desom na-
sådana gäller de bestämmelsertionella Förprogrammen. grenar som

gäller inom programmet.
individuellt gymnasieskolanför inom kanInom ett programramen

fattatlärlingsutbildning inrättas. Regeringen har i oktober 1997 be-en
försöksverksamhet med förändrad lärlingsutbildning.slut enom

påbyggnadsutbildningvuxenutbildninggymnasial ochKommunal

påbyggnadsutbild-vuxenutbildning komvux finnskommunalInom
leder tillsådan utbildningning syftar till att en som en nyge vuxnasom

eller till yrke. finns mindre antalnivå inom deras yrke Det ettett nytt
påbyggnadsutbildningar, bl.a. l-årig tekni-nationellt fastställda en

fatta ochVidare kan den lokala styrelsen beslut tim-kerutbildning. om
med skolverksför påbyggnadsutbildningar i enlighet Statenskursplaner

gymnasieutbild-skall påbyggnad påföreskrifter. Utbildningen vara en
kunskaper. kommuninvånare behörigeller motsvarande Varjening är

vuxenutbildning han bosatt i landet. Ytterli-delta gymnasiali äratt om
kalenderhalvåretkan delta från och med andravillkor hanär attgare

eller han ska ha slutfört utbildning påfyller årdet år han 20 ettatt na-
utbildning gymnasieskolan.tionellt eller likvärdig iprogram

Kvalificerad yrkesutbildning, KY

utbildningar harfristående kompletterandeUtbildningsanordnare av
försöksverksam-utbildningar ska tillhöraansökt sådanaatt ansesom

utbildningarnayrkesutbildning. flera fall harkvalificerad Iheten med
fylla kraven.inte ansetts
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Översyn det statliga stödet till kompletterande skolor, U 97:04av
1997-08- 15

Skolans namn:
Kontaktperson: Telefon:

ENKÄT

vilka1 För utbildningar har skolan statsbidrag

Läsåret1a. 1996/97:
Utbildning Omfattning Antal Antal

veckor/år årselevplatser elever

1b. läsåretEv .ändringar inför 1997/98:
Utbildning Omfattning Antal Antal

veckor/år årselevplatser elever

beviljades2 När utbildningen/utbildningarna statsbidrag första gång-
en

3 Vilken roll spelar statsbidraget för den/de kompletterande utbild-
ningarna

4 delHur de statsbidragsberättigade utbildningarna finansierasstor av
med statsbidrag

skolan5 Tar elevavgifter för de aktuella utbildningarna så fall,Iut
med vilket belopp

6 Vad skulle det innebära utbildningen inte skulle ha statsbidragom

7 förändringarAnge några inträffat under perioden beträffandeom
statsbidraget och täcksinte in under frågorna ovansom

Frågor besvaras Margareta Wiström, tel 035-21 12 22,av
fax 035-21 12 22 eller tel. 08-791 28 04, fax 08-411 60 22

Svaren lämnas helst i anslutning till frågorna. Om inte räckerutrymmet
till, skriv på baksidan eller separat papper.

Tack för hjälpen
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enligt SkolverketsKriterieförslag Översyn

från Skol-skolor enligtför kompletterandetillFörslag kriterier rapport
Översyn kompletterande skolor:friståendeverket 1995-05-24 av

innehållUtbildningamas
.

skolformerläroplanen för frivilligamål enligtövergripandefölj er
utbildningsnivåhar angivenen

timplanerkurs- ochhar

samhällsnyttaUtbildningamas
.

målUtbildningspolitiska0
till för-eller möjlighethögskolestudierförförbereder eleven ger-

sörjning
utbildningsbehovelevernastillgodoser-

eller flera bristyrkenbehov inomtillgodoser ett-
vidarehantverkstraditionerför gamla-

produktivitet.redovisar intern-

målKulturpolitiska0
främ-aktivitet ochskapandemöjligheter tillmänniskor egenger-

människormellankontakterjar
förnyelseoch kulturellkonstnärligmöjliggör-

och levandegörstilltiders kulturäldre tasattgaranterar vara-
kulturornrådetoch idéer inomerfarenheterutbyte överfrämjar av-

ochspråk- nationsgränserna

målRegionalpolitiska0
uppgiftregionalpolitiskfyllerutbildningen en-

omgivande samhälletmed detkontakteretableradehar attgenom-
kulturella aktivitetermedbidra

organisationUtbildningamasU
.

tillgodoser elevernasformoch juridisk rätthar organisation somen
uppgiftenansvarstagande förmedverkan ochtill
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har styrelse följer och granskar utbildningen, så atten som en en--
skild driver verksamheten och har det övergripandeperson ensam
ansvaret
har identifierbar ansvarig för ledning utbildningenen person av-
har kompetenta lärare, läraredvs. har både ämnesmässig ochsom-
pedagogisk kompetens
har belyserplan hur nödvändig skolledar- och lärarkompe-en som-

upprätthållstens
har till ändamålsenligatillgång undervisningsanpassade lokaler och-
adekvat utrustning

styrelsen fastställdhar plan för uppföljning och utvärderingen av-
har fastställda inträdesvillkor och urvalsgrunder relevanta iärsom-
förhållande till utbildningens nivå och inriktning
utfärdar eller efter utbildningenintyg betyg-
har elevavgifter skäligaärsom-
bedrivs heltidsstudier, 32 veckor, timmar/vecka effektiv30som-
undervisningstid.
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SKOLORKOMPLETTERANDE
statsbidrag ochtillsyn,beslut statligfattatharvilka regeringenför om

tillsynoch statligstudiestödoch Tstatlig tillsyn utanstudiestöd S,
utredningenförslagGrupperingenstudiestöd U. ärtill etträtt som

gruppering.fastställdpå någotmed och intearbetar sätten

statsbidragsgrundande år-Stb åeplramårselevplatser,åeplRam
selevplatser.

AntagningOrganisationStbRam
åeplåepl omfattningitid

Konst
arbetsproverv/år64 3565GöteborgKonstskola,Domen

målning,igrundutbildningentre- årgrafik, skulptur,2
år,183232Falkenbergkonstskola,Falkenbergs

arbetsproverårgrundutbildning,lettårig- årpåbyggnadsutbildning,1ettårig-
arbetsproverv/år74 3474StockholmGerleborgsskolani

konstutbildningtvååriggrundläggande- årtredjepåbyggnadsutbildning,ettårig-
arbetsproverv/år30 3630HamburgsundiGerleborgsskolan

konstutbildninggrundläggandetvåårig-
år,lägst17KonstskolaGotlands

arbetsproverv/år32 3532tvåårigkonstlinje- v/år3532 32skulpturlinjetvåårig-
år,lägst1921 21StockholmGrañkskolan,

arbetsproverårutbildning, 2grundläggande- lårprojektarbete,överkurs,-
år,lägst20v/år73 3374Göteborgmålarskola,l-lovedskous

arbetsprovergynmasienivå, år2konstutbildningpå- år-påbyggnadsutbildning 1
skulpturmåleri, grafik,

år,lägst177474Göteborg,Konstskola,KV
arbetsprover33årutbildning 1grundläggande v- 33årutbildning 1grundläggande 11, v- 33årrumsgestaltning,1bild och v-

år,18år1180i StockholmKonstskolan
arbetsproverutbildninggrundläggande-

år,tim helst 1813603492StockholmBAS1S,Konstskolan v,
arbetsproverårgrundutbildning,1- år-påbyggnadsutbildning,1

år,1832v/år48 48StockholmLovén,Konstskolanldun
arbetsproverårmåleri,2grundutbildningi- årskulptur,2grundutbildningi-

år,1834v47StockholmKonstskolanPaletten,
arbetsproverårutbildning, lgrundläggande- årpåbyggnadsutbildning,l-
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Stb Organisation AntagningRam
åepl åepl omfattningi tid

tim/år arbetsprover1280T 32konstskolaLunds
årutbildning,grundläggande l- år-påbyggnadsutbildning,1

v/år arbetsprovcr36S 32 25målarskola,StockholmPemby
årgrundläggandeutbildning, 2-

arbetsprover16KOMS TSundsvallskonstskola,
årkonstnärligutbildning, 2

v/âr arbetsprover32 34S 32Umeåkonstskola
årutbildning, 2grundläggande-

år,Örebro 18konstskola
arbetsproverår S 32 32utbildning,grundläggande 2- år Ufördjupningsutbildning,1- tim arbetsprover2400år Ufotolinje. 2-

år,1820S 20Norrköpingskonstskola
tim arbetsprover1216årskulpturlinjen,2- 32år Umåleri,teckningoch 1 v- motiveringv/år32år Uscenografrutbildning2-

år,Österlens v/år 1832 34S 32ochkonst-
arbetsprover,århantverksutbildning,2
ettårigkonst-eller
hantverksutbildning

gymnasiumellerv/år3426TVästeråskonstskola
motsvarande,årforrnutbildning,2bild- och- arbetsprover

år,18976tim lägst3212fotoutbildning, TGrundläggandeGFU, v,
fotoerfarenhet,Stockholm
arbetsproverårkonstutbildning,l-
arbetsprover32UArtakademin,Lund v

årmåleri,konstoch 1-
år,16-2336UStockholmAteljén,Järva v

arbetsprover,konstutbildningettårig- grundskolafullgjord

arbetsprover1056timMalmöVuxenskolan, UStudieförbundet
årkonstlinje, l-

arbetsprover-33VUBirkagården,KonstskolanStiftelsen
Stockholm,Beskow,Natanael

år-konstutbildning, l

Dans/teater/musik
år,läsår 16-23100 3100SBalettakademini Göteborg,

antagningsprovåryrkesdansarutbildning,3- årmusikalutbildning,3-
v/år år,l6-2l70 35S 70Balettakademini Stockholm

antagningsprovåryrkesdansarutbildning,3-
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AntagningStb OrganisationRam
åeplåepl tidomfattningl

är,v/år 18-2352 3552SSchool,PerformingArts
antagningsprovDansforum,Göteborg

dansare/artister,3utbildning för- tvåochför årskursernastatsbidrag ett
ellerantagningsprovv/år32år 459och2 TStockholm,34 utb, lKulturama,

arbetsproverårutb, och2 U3 1
intervjuersång,musik,inom dans,utbildningar

mil.teater
år,v/år 18-2424 36S 24Skara,SkaraSkolscen,

ellergymnasiumårsceniskutbildning, 2- motsvarande,
antagningsprov

v/år arbetsprover20 3520StonsättarskolaGotlands
årtonsättarutbildning,2-

antagningsprov3270 70SMusikkonservatoriumStockholms v
årmusikerlinje, 1-

åldersgräns,ingen3320Umeå/KursverksamhetenTMusikutbildning v
årmusikutbildning, 1 prov-

år, gymnasiumlägst1832F0lkuniversitet/Kurs- UTeaterverkstan, v
arbetsprovervid Stockholmsverksamheten

universitet,
årteaterutbildning,1-

är,lägst1832Folkuniversitet/Kurs- UScenograñlinje, v
antagningsprovStockholmsverksamhetenvid

universitet,
årscenograñutbildning,1-

grundskola,UStockholm,StudioBlue,
gymnasium,förturmusikproduktion,ljudtelmik och- erfarenhet640timår ochgrundutbildning1

960timårpåbyggnadsutbildning1,5
grundskola,34Kulturförening, UochNova Teater v

tillgodo-kunnaGöteborg
utbild-siggöraårteaterutbildning,1- ningen

antagningsprov,32Folkuni- UJazzirnprovisationslinje, v
arbetsproverGöteborg,Kursverksanmetenversitetet,

årvokal 1-instrumental och gren,

Reklam/marknadskommunikation/mode
år, gymnasiumeller20v/år123 34123SStockholmBeckmansskolaAB,

motsvarande,årformlinjen, 3- arbetsproverårreklamlinjen,3-
årmodelinjen,3- år1modeoch Uform, reklamkvällskurser,tre-

ellergyrmasium115 115Smarlmads-reklam-ochRMI-Berghs
motsvarande,Stockholmtöringsinstitut,
arbetslivserfarenhettim, 45v1700terminerscriptwriting, 3-
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Ram Stb Organisation Antagning
åepl åepl omfattningtid

copywriting, 3 terminer 1350tim, 45 övrigakurserv ev-
tidningsdesign, terminer3 1350tim, 45 v-
grafisk formgivning, terminer5 2400tim, 80v-
högremarknadsekonom, årl T 25-

Nordisk Designskola,Borås S 18 18 36 gymnasiumellerv,
designutbildning, årtextil, l 792klocktim motsvarande,arbets--

sönmadsvanaprover,
StockholmsTillskärarakademi T 33 textil erfarenhetoch

mönsterkonstruktionochsömnad, utbildning-
textil erfarenhetochutbildning
grundkurs,1termin
påbyggnadsutbildning,l termin

yrkestelcniskmönsterkonstruktion, tidigarekurser-
1termin

skrädderi,ytterplagg, terminl-
klanningsslcrädderi,l termin U-
teaterkläder,l termin U-

ForsbergsSkola,Stockholm U
utbildning inom grafisk formgivning, arbetsprover-

kommunikationochdesign bild, år2samt
två kvälls- ochdistanskurseri grafisk kvällskursema-

designochbild lår enligt kö,två kvällskurseri grafiskdesignochbild-
ochtidningsdesign,ll veckor

Malmö TillskärarakademiAB U arbetsprover
tillskärarakademinslinje, ârl 1007tim-
avanceradmode-ochproduktionsteck- 531tim-

ning, l termin

Tillskärarakademini Göteborg S 36 30 textilt kunnande,
datoriseradmönsterkonstruktionoch beklädnadstelmiskt-

årsömnad,l gymnasiumeller
teaterslcrädderi,är1 motsvarande-
modistutbildning, år2-
mönsterkonstruktionmedsörrmad, år1 U-
sömnadmedmönsterkonstruktion, årl-
sörrmadsutbildning, årl-

Designskolani GöteborgochUmeå, U
textil design

grundutbildning, årl 1000tim arbetsprover-
påbyggnadsutbildning, årl 1040tim till grundutbildningpu-

eller motsvarande
Mångkulturellt ortbildningscentrum,F U 46v/år föm1åga följatt a
Stockholm undervisningen,

multimedialinjenmedinfomiation, intervjuer-
reklamochdigital konstges år1alt 2

miljö- ochhantverkslinjen årges 1alt 2-
3 D KommunikationBernadette U 3xl5 20 år, gymnasium år3v,
SchillingsDesignAB, Stockholm 1040tim ellerMP EPeller

utbildning i tredimensionell motsvarandeprogram,-
kommunikation, år1 arbetsprover
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Stb Organisation AntagningRam
åeplåepl omfattningl tid

Handel/ekonomi
allmänbehörighettill200för InternationellUtbildning, TInstitutet
högskolan,kunskaperStockholm
motsvarande ochårchefssekreterarlinjen,l-internationella ensv

år,gymnasium,3internationellaturism-och tjänste- ma- årgymnasiumlårmarlcnadsföringslinjen,l
marlmadsförings-internationella-

linjen, årl
ochmedie-internationellareklam--

årlinjen, l
informations-internationellaPR-och-

linjen, årl
allmänbehörighet38V80School,Göteborg TInternationalBusiness
till högskolan,förchefssekreterarutbild-internationell- igymnasiekompetensning, år1
språkinternationellhotell- ochrestaurang--

årutbildning, l

Stockholm TPåhlmanshandelsinstitut,
årgymnasiumlägst236V84årmarknadsekonomutbildning,l- år 42sekreterare/assistent,utbildning till l- årgymnasiumlägst3marknadsekonom, Uinternationellhögre-

år1
300timredovisningskonsult, Udiplomerad-

terminer3
gymnasiumellerårdeltid under 3Göteborg, UBusinessSchoolAB,IHM

motsvarande,varierandeStockholm,Malmö
yrkeserfarenhetantalterminernätverksspecialistochSystem--

MarknadsföringDIHM-
EkonomiDIHM- affärs-InformationDIHM-

kommunikation
DIHM Master-
IHM Copy-

Säljskola-IHM
CollegeComputerIHM-

BiltörsäljareIHM- akademikerTraineeutbildningförIHM-
säljskolaFöretagsanpassad-

BeskattningJuridik och-
/år avslutadgrundskola38UTrädlärkan,Utbildningscentrum v

15-18år, flickorStockholm,
påhotell,inriktningutbildningmed-

service, åroch 2restaurang

Hantverk
årsutbildning2-333S 37verkstadsskola,CarlMalmstens Stockholm

alt. praktik inomårmöbelformgivning,2- möbelsniekeri,årmöbeltapetserare,2- arbetsprover2 årmöbelrestaurerare,-
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Organisation AntagningStbRam
åeplåepl omfattningi tid

möbelsnickare,2 år-
årinstrumentbyggare,2-

Öland 60Capellagården, S 60
år, slutförd18-textil formgivning gymna-

arbetsproversium,40årgrundkurs,l v
slutfördgrundkurspåbyggnadskurs,1

formgivningkeramisk- år, slutförd1840vårgrundkurs,1 gymna-
sium,arbetsprover
slutfördgrundkurs40vpåbyggnadskurs, årl

inredningssnickerimöbel-och- trätelcnikgyrrmasium,40årgrundkurs,2 v
motsvarandeeller

arbetsprover40påbyggnadskurs,1år v
34trädgårdsutbildningbiodynamisk v-

192S 192Nyckelviksskolan,Stockholm
år,lägst17grundläggandei konstochkonsthant-- arbetsproververksutbildning,l

metall,linjer allmänlinje, keramik,6 -
skulptur/textil form, trätextil och

år, arbetsproverlägst17i bildin-grundläggandeutbildning-
fem-ration, årl

socialterfarenhet410dgråryrkesutbildning,2hantverkspedagogisk av- ochhant-arbete,konst
verk

106 106SStenebyskolan,DalsLånged
grundutbildningarettåriga

för hantverktim/v intresse35trähantverk/snickeri- arbetsproveringa
tin1/v arbetsprover34metallhantverk/silversmide- tim/v arbetsproverdekorativt 38smide- hantverktim/v intresseför33hantverktextilt

påbyggnadsutbildningartreåriga
gymnasium,uäteknisktim/v36möbelsnickeri- utbildningeller yrkes-
erfarenhet,arbetsprover
grundkursi dekorativttim/v38smidedekorativt- smide,arbetsprover

textilt hantverkklock- kursi925och formklådsörrmad- textiltimmar/år eller annan
gyrrmasieutbildning,
arbetsprover

textilt hantverkkurs i925klock-formvävning,maskinsticlqiingoch- textil/år elllertimmar annan
gymnasieutbildning,
arbetsprover

ettårigapåbyggnadsutbildningar
textilaolika kurser,925klock-pälssörrmadoch formläder, skinn-,- timmar/år arbetsprover

möbelsnickarutbildning1möbelsnickeri/möbelrestaurering- yrkeserfarenhet,eller
arbetsprover
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Ram Stb Organisation Antagning
åepl åepl omfattningl tld

HandarbetetsVännersskola, S 65 58
Stockholm

högrehemslöjdsutbildning, år2 40 olika textila kurser,v-
praktik, yrkeserfaren-
het,6 månpraktik

grundutbildningi vävning, år1 40 ellergymnasiumv-
motsvarande

fördjupningsutbildning åri vävning, ettårigl 40 slutförd grund-v-
ellerutbildning mot-

svarande
vävkurs, år slutfört5 17 ochsommar v-
kvälls- ochdagkurser obligatoriskskolgång4 v-

Sätergläntan, gård,Hemslöjdens Insjön S 70 70
sönmad-folkligt mode,modemoch 40 ellergymnasiumv-

ochtraditionell årsömnad,1 motsvarande
-textila kunskaper,"högre 40 grundutbildningiväv, v
traditionoch fömyelse", år1 vävning

traditionell slöjd, lår eller40 gymnasiumträ, v-
textilkunskap,vävning,terminskurs ht, motsvarande18 22 vtv v-
deltidskurser l-3 veckor-

Porslins-ochKeramikindustriskolani
Lidköping AB S 24 v/år24 37 arbetsprover

keramisktekniskutbildning, 4 terminer-
Trähantverksutbildningi Helsingborg, T 24
Folkuniversitetet/Kursverksamhetenvid
Lundsuniversitet,

trähantverksutbildning, år2 3 200 tim arbetsprover-
IngvarStrandhsBlomsterskolai Oxie förkunskaperU 64 ingav

iloristutbildning, terminertre-
Hantverkscentrumi Tibro år, godkändaAB, U 20

grundutbildning 25 förkunskaperträ, v-
möbelrestaurerare,50 för aktuellkurs,v-
träbildhuggare,52 arbetsproverv-
förgyllare,40 v-
dekupör,40 v-

40tapetserare, v-
50naturstensrenoverare, v-

MunkerödsUtbildningscenter, U
StenungsundochStockholm
75 75 elever+

floristutbildning,44 intervjuerv-
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Ram Stb Organisation Antagning
åepl åepl omfattningi tid

Teknik/Industri

Bergsskolan,Filipstad S 80 75 v/år40 termin grundskolal
tekniskbasutbildning, terminertre tvåårigeller yrkeslinje,-

termin2 treårigt
gymnasium

GöteborgsTekniskaInstitut, Göteborg T 100 v/år32 treårigtgymnasium
ingenjörsutbildningarinom fyra fack- tvåårigteller gymna--

avdelningar,bygg,kemi, maskinoch siummedkomplette-
elektroteknik, år2 ring eller motsvarande
SkandinaviensFlygtekniskaAkademi, T 80 v/år36
Göteborg

förberedandekurser, termin gymnasiumen-
flygingenjörsutbildning, år2 gymnasiumNV--
flygingenjörsutbildning, årtredje U program-

Installatöremasutbildningscentrum,IUC, S 76 24
Katrineholm,VV S-utbildning

gymnasiallärlingsutbildning,VVS- fackteoriochPlåt,

Lid-Air AB, Stockholm T
tillsyn Luftfartsverketav
NordensTelcnikerinstitutAB, NTI-skolan, U
Stockholm,distansutbildning

persondatom, termin tin1370 grundskola,Sven-
avanceraddatorutbildningfrångrunden

digital elektronik microdatorer, 8l 5 tim .."- - .......tvåoch halv terminer "en
radio HIFI- elektronik, 1100timstereo "- - -

terminertre
modernfordonselektronik,två terminer 610tim "-
foto, terminer l100timtre "-
teckning,två terminer 680tim ingaförkunskaper-
Oljemålning, termin 340tim "en-

KostJhäIsa/konsumentekonomi

Vackstanåsskolan,Södertälje S 30 10
kost,hälsa,idrott, termin 18 gymnasiumellerpu, en v-
textil kompletteringsutbildning, årl motsvarande-

Apelrydsskolan,Båstad S 20 10 34 gymnasiumellerv
utbildning"Folkhälsani tiden", årl minst års2 yrkeser--

erfarenhet
RyssbyLanthushållsskola,Ljungby S 60 55

konsumentekonomiskspecialkurs 40 grundskolav-
medkostinriktning, år1

Ram Stb Organisation Antagning

4 ÅttaVVS-montör, industrimontörochisolennontör byggnads-ochventilationsplåtslagare.samt
veckorsyrkesteoriför isolermontöreroch 16veckor för övriga.Yrkesteorinupplagdi fyraveckors-
perioder.
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åepl åepl omfattningi tid
kost hälsa textil. miljö, år1 40 gymnasiumv- , ellermotsvarande

Axelvoldskolan,Svalöv 30 30 38 gymnasiumellerv
kost, hälsa, årtextil, 1 motvarande-

friskvårdHälso- och

Gilda Skolan,Göteborg 24 v/terrnin allmänbehörighet
hudvårdsterapi, årl frångymnasium-

MedicinsktKursforum,Stockholm, 860tim ingaspecifikakrav
LuleåBollnäs,

massageutbildning,26 v-
GöteborgsGymnastiskaInstitut, 16 tirn lägst år,20 18 enligt köv,
Ale

friskvårdsterapeut, termin1-
AxelsonsGymnastiskaInstitut AB, lägst18år
Stockholm,Malmö, Göteborg

massageterapi, termin 18en v-
medicinskfotvård, tennin 20,5en v-

Övriga

DoctusAB, Gustavsberg 8 gymnasiumOP,
vårdarei ambulans,20 års1 yrkeserfarenhet,v-

körkort B, godfysik

Ekebyholrnsskolan,Rimbo 14 14
bibellinje, påbyggnadpå-

gymnasium, år1

Medieskolan,Stockholm
TV Video, 20 tin1/v30 20 för alla kurser,v-
IT-inforrnatör,20 tim/v ålder år,30 20 min. 16v-
Multimedia,20V 20 tim/v grundskolaeller-
Journalistikför multimedia,20 20 tim/v motsvarande,godav-

kunskaperi svenska

Schoolof Audio EngineeringSAE, 36 minst år,17v
Solna gymnasiekompetens/

ljudteknisk inriktning, mån9 eller år/äldre 22än-
genomfördeller kurs
områdetinom

TheBritish Institute,Stockholm 16 20 tim/v varierandev,
grundkurs,l termin-
fortsättningskurs, terminl-

Videoproduktionslinjen,Folkuni- 32 960tim arbetsproverv,
versitetet/Kursverksamheten,Göteborg,
lår
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Ram Stb Organisation Antagning
åepl âepl omfattningi tid

Skrivarakademin,Stockholm U 32 960tim år,18 treårigtv, sv
törfattarutbildning, år2 gynmasium,arbets--

prover
Vår TV-skola, Stockholm U samtalochtest

kurs i TV-produktion, 16veckor-
kurs i TV-produktion, 32veckor-

Stiftelsenutbildning Nordkalotten U
hantverk, infonnationstelcnik,teknik/- 37 utbildningar 16-60veckor rekryteringvia
industri, service/turism utbildningar27 l-l5 veckor arbetsförmedlingen
Samnordisktprojekt, Sverige140platser,
Norge 100platserochFinland platser.55
Totalt 295platser, 50elevermedca
gyrrmasiekompetens.

Allmän behörighettill högskolanhar from. hösten1997 grundläggandebehörighet.ersattsav

Källor: Regeringensårligabeslut, 1997-12-18
Regeringensbeslut statlig tillsyn för respektivekompletterandeskolaochutbildningom
Skolverketsyttrandentill regeringen
Skolverketstillsynsbeslut
Statsbidragsberättigade påskolors utredningensenkätsvar
Arbetsförmedlingamasdatabas,Diva

Utbildningar ställts under Högskoleverkets tillsyn beslut dåregeringen desom genom av
bedömtsinte utbildningar vid kompletterande skolor enligt förordningenvara

1996: fristående1206 skolor.om

Svenskaföreningenför holistisk U
psykoterapiochpsykoanalys,
Stockholm

Naprapathögskolan,Stockholm

S:t LukasUtbildningsinstitut,Stockholm

GöteborgsPsykoterapiInstitut, Göteborg

SvenskaPsykoanalytiskaInstitutet,
Stockholm

OrtopedMedicinsktCenter,Stockholm, U

PoppiusJoumalistskola,Stockholm, U
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litteraturförteckningKäll- och

Offentliga utredningar

elevavgifterFristående skolor. Bidrag ochSOU 1992:38

Skola för bildning1992:94SOU

ochMervärdesskatten EG1994:88SOU

Lärarkompetens för yrkesutbildningribbanHöjSOU 1994:101

slutbetänkanderättighetskommitténsoch1994:117 Fri-SOU

eftergymnasial yrkesut-Yrkeshögskolan KvalificeradSOU 1995:38 -
bildning

villkorLikvärdig utbildning på likaSOU 1995: 109

Sammanhållet studiestödSOU 1996:90

Riksdagstryck

för skolan1990/91 :18 AnsvaretProposition

skolan1992/93:230 Valfrihet iProposition

yrkesutbildningKvalificerad1995/96: 145Proposition m.m.
utbildnings- ochkultur-,Mervärdesskatt inom1996/97:10Proposition

idrottsornrådet

förBudgetpropositionen 19981997/98:1Proposition

skollagsfrågorFörskoleklass och andral997/98:6Proposition

skolan.Valfrihet ibetänkande 992/93 :UbUUtbildningsutskottets 1 17

Kvalificerad yrkesut-1995/96:UbUbetänkandeUtbildningsutskottets
bildning m.m.

l96/97:SkU6betänkandeSkatteutskottets

förskola, skolaUtvecklingsplan förskrivelse 1996/97:112Regeringens
likvärdighetkvalitet ochoch vuxenutbildning -

Departementsserien
Valfrihet skolani1992:115Ds

för århund-och kompetensKunskapAgenda 2000Ds 1994:35 nästa-
rade

törvaltningsprocessen1997:29 FortsattDs översyn av
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Rapporter

Konstnärlig högskoleexamen eller fackhögskoleexamen designiny -
kriterier, genomgång och prövning Berghs Reklamskola. Kanslers-av
ämbetets 1994:1rapport

Översyn utbildningar vid vissa fristående gymnasieskolor. Skolver-av
kets 1994-10-13rapport

Översyn fristående kompletterande skolor förFörslag till modellav -
Skolverketstillståndsgivning. 1995-05-24rapport

jämförelsetal för skolhuvudmän.Skolan Delrapport, 1997.mars-
Skolverket 129rapport nr
Skolan siffror l997:De1 Elever och lärare. Skolverketsi rapport nr
130

Övriga källor

Arbetsmiljö, Arbetsmiljön konstutbildningenKonstutbildning i pro--
samarbets-blem, behov förslag till åtgärder. Hurtig.Ingvar Ettsamt

projekt mellan Arbetslivsfonden och Konsthögskolan. 1993

Slutrapport Konstutbildning Arbetsmiljö. Hurtig 1994Ingvar-
för rörlighetGrundutbildning, vidareutbildning, forskning: hinder över

Europeiska bulletin Tillägg 5/96unionensgränserna.

skolan. Programplan för Skolverkets tillsyns-statliga tillsynenDen av
1997-05-12program

Verksamhetsplan Skolverket1998. 1997- 12- l 8

Folkhögskolor 1997/98

friståendeUtflöde studiehjälp och studiemedel till studerande vidav
och kompletterande skolor 1996/1997,gymnasieskolor

CSN 1997-11-26

89/48/EEG och 92/51/EEG. Europeiska gemenskaper-Rådets direktiv
officiella tidningnas

93/96/EEC of October93/96/EEC:COUNCIL DIRECTIVE 29 1993 on
residence forthe right of students
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Kronologisk förteckning

Omstruktureringar. ochbeskattning.Fi..h Tänderhelalivet. ersättningssystemför vuxentandvård.nytt-
välfärdensgenusansikte.A.. Män alltid Nivå- och organisationsspecifikapassar

medexempelfrånhandeln.A.processer
Vårtk liv kön.Kärlek,ekonomiska ochsom resurser. maktdiskurser.A.
Ty makten din detrationellaMytenär om
arbetslivetochdetjämställdaSverige.A.
Översyn rörelse-ochtillsynsreglerför kollektivaav
försäkringar.Fi
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckerav
ochSystembolagetsprodukturval.
Integritet Effektivitet- Skattebrott.Fi.-

10.Campusför konst.U.
Friståendell. utbildningarmedstatlig tillsyn
inomolika områden.U.
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Systematisk förteckning

Socialdepartementet
Tänderhela livet

ersättningssystemför vuxentandvård.2nytt-
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckerochav
Systembolagetsprodukturval.8

Finansdepartementet
Omstruktureringarochbeskattning.l
Översyn rörelse-ochtillsynsreglerför kollektivaav
försäkringar.7
Integritet Effektivitet- skattebrott.9-
Utbildningsdepartementet
Campusför konst10
Friståendeutbildningarmedstatligtillsyn
inomolika områden.l 1

Arbetsmarknadsdepartementet
Välfärdensgenusansikte.3
Män alltid Nivá- ochorganisationsspeciñkapassar

med frånexempel handeln.4processer
Vårt liv kön. Kärlek,ekonomiska ochsom resurser
maktdiskurser.5

maktenTy din Myten detrationellaär om
arbetslivetochdetjämställdaSverige.6
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