
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska institutionen  

Vårterminen 2017 

 

 

Examensarbete i offentlig rätt, särskilt kommunalrätt 

30 högskolepoäng 

 

 

 

 

Kommunalt självstyre, kommunalisering av 

skolan och friskolereformen – en analys 
 

 

 

 

Författare: Gabriela Galvez Flores 

Handledare: Docent Lars Bejstam  

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Förord  

Jag vill tillägna min examensuppsats till de människor som förgyllt min studietid 

och som jag skapat oförglömliga minnen med. Till de människor som innan 

juristprogrammet var främlingar, men som jag numera kallar mina vänner och som 

jag håller varmast om hjärtat. Jag vill tacka Klara Örn Ranung, Ida-Maria 

Lundqvist, Sofia Görsson Åstrand, Lisa Nordlund, Alexandra Svensson, Emma 

Ekbergh och Fredrika Björk för den bästa tiden i mitt liv hittills. Jag vill även 

tillägna ett stort tack till min mamma Carolina Flores Benavides, min pappa 

Gonzalo Galvez Salinas och min bror Nicolas Galvez Flores som stöttat mig 

villkorslöst under utbildningen. 

     Med denna uppsats sätter jag punkt för ett viktigt kapitel i mitt liv. 

Juristutbildningen har inte endast format mig akademiskt, min tid på 

juristprogrammet och vid Uppsala universitet har även format den människa jag är 

idag. Jag kommer livet ut bära med mig de kunskaper och erfarenheter jag erhållit 

i Uppsala. 

 

Upplands Väsby i mars 2017 

 

Gabriela Galvez Flores 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ....................................................................................................... 7 

1.1 Inledning........................................................................................................ 7 

1.2 Bakgrund ....................................................................................................... 7 

1.3 Syfte och frågeställningar ............................................................................. 9 

1.4 Avgränsning och disposition ....................................................................... 10 

1.5 Metod .......................................................................................................... 11 

2 Kommunen och dess självstyre ...................................................................... 12 

2.1 Regeringsformen ......................................................................................... 12 

2.2 Kommunallagen .......................................................................................... 14 

3 Kommunaliseringen av skolan ....................................................................... 16 

3.1 Den centralstyrda skolan ............................................................................. 16 

3.2 Decentralisering av skolan .......................................................................... 17 

3.3 Kommunaliseringen av skolan .................................................................... 17 

3.4 Kommunaliseringen av skolan och det kommunala självstyret .................. 20 

4 Friskolan ........................................................................................................... 22 

4.1 Införandet av friskoleinstitutet .................................................................... 22 

4.2 Friskolereformen – dörrarna öppnas för enskilda huvudmän ..................... 23 

4.3 Etablering av friskolan ................................................................................ 26 

4.4 Kommunutlåtanden ..................................................................................... 28 

5 Kommunen och skolan .................................................................................... 32 

5.1 Privat-offentlig samverkan .......................................................................... 32 

5.2 Kommunala självstyret ................................................................................ 37 

5.3 Föräldrarnas val ........................................................................................... 41 

5.4 Likvärdighet ................................................................................................ 44 

6 Avslutning......................................................................................................... 46 

Käll- och litteraturförteckning .......................................................................... 48 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Denna uppsats kommer att behandla förenligheten mellan det kommunala själv-

styret, kommunens ansvar för skolan och friskoleinstitutet. Förenligheten kommer 

att studeras med utgångspunkt i kommunaliseringen av skolan och friskole-

reformen. I detta inledande kapitel presenteras ämnet och upplägget för den fort-

satta framställningen av uppsatsen.    

 

 

1.2 Bakgrund 

Rätten till utbildning är lika mycket en ekonomisk- och social rättighet som den är 

en medborgerlig, politisk och mänsklig rättighet.1 I flera internationella 

konventioner stadgas att rätten till utbildning är en grundläggande mänsklig 

rättighet.2 I Sverige stadgas i grundlagen att alla barn som omfattas av den 

allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän 

skola, 2:18 RF. Vilka som omfattas av skolplikten framgår av 7 kap. skollagen 

(2010:800). I 1:9 skollagen anges det vidare att utbildningen inom skolväsendet 

ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. För 

svensk del har även skolan ett fostransuppdrag, som innebär att skolan har i uppgift 

att förmedla värderingar som det råder stor enighet om i samhället, som 

exempelvis grundläggande demokratiska värderingar, aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.3 Utbildning och kunskaper är 

viktiga för den personliga utvecklingen och möjligheten till ett rikare liv. En 

välutbildad medborgare har bredare valmöjligheter i fråga om arbete och framtid 

än den med bristfälliga kunskaper. Sammantaget är utbildning ett av de främsta 

medlen för att uppnå välfärd och rättvisa.4 

                                                 
1 CESCR General Comment 11 punkt 2. 
2 Bland annat artikel 26 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, artikel 13 CESCR och artikel 

28 barnkonventionen. 
3 Prop. 1990/91:18, s. 30.  
4 A. prop. s. 18.  
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     Den svenska skolan har genomgått ett antal reformer de senaste 30 åren. Till en 

början var den svenska skolan starkt centralstyrd, dock började man under 1980-

talet att delegera mer uppgifter till kommunerna och i början av 1990-talet 

kommunaliserades skolan helt. Kommunaliseringen innebar att huvudansvaret för 

skolans organisation och verksamhet lämnades till kommunerna och staten skulle 

endast ansvara för att utfärda nationella mål samt att utvärdera och följa upp 

skolan. År 1992 vidöppnades dörrarna för fristående skolor som från och med då 

kunde erhålla ekonomiskt bidrag på i stort sett samma villkor som den kommunala 

skolan. För att kunna förverkliga friskolereformen genomfördes sedermera det fria 

skolvalet, som är en grundläggande förutsättning för etableringen och 

genomfarandet av friskoleverksamheten. De första åren under 1990-talet är alltså 

avgörande år för hur det svenska skolsystemet idag är utformat. 

     En central del i den svenska demokratin är det kommunala självstyret som 

innebär att kommunerna inom lagens ramar får sköta sina angelägenheter på ett 

självständigt sätt. Förenklat skulle man kunna uttrycka sig att effekten av det 

kommunala självstyret och kommunaliseringen av skolan är att den svenska skolan 

endast är en kommunal angelägenhet. Staten ska ägna sig åt att sätta upp mål, 

utforma läroplaner och utvärdera skolan och lämna detaljstyrningen därhän. I och 

med friskolereformen rubbades dock den ordningen i viss mån. När en fristående 

skola avser att starta är det den statliga myndigheten Skolinspektionen, som sköter 

ansökningarna och godkänner dem. Var den fristående skolan avser att etablera sig 

är fritt för den fristående skolan att välja, men det är med kommunala medel som 

verksamheten finansieras. Även om skolan är en kommunal angelägenhet, finns 

det ett tydligt statligt inslag i hur det svenska skollandskapet idag ser ut.  

     Den svenska skolan har under en längre tid varit en central fråga i den politiska 

debatten. Från att ha varit ett av västvärldens bästa och mest jämlika 

utbildningsystem har kvalitén på den svenska utbildningen försämrats och skol-

resultaten sjunkit.5 Lagstiftaren har de senaste åren vidtagit många åtgärder i 

försök att råda bot på tendensen, exempelvis har det införts en ny skollag, ett nytt 

                                                 
5 Skolverket, Kraftig försämring i PISA. https://www.skolverket.se/om-

skolverket/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208. Besökt 2017-03-11. 

 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208
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betygsystem, beslutats att ge betyg från yngre år samt upprättat nya kursplaner och 

nya lärarutbildningar. I den aktuella skoldebatten nämns de reformer som genom-

förts under början av 1990-talet som stora bovar bakom den sjunkande kvalitén. 

Åsikterna är dock minst sagt delade. Sammantaget är den svenska skolan i skärs-

elden och verksamma inom skolväsendet, politiker och lagstiftaren försöker 

ständigt hitta nya lösningar på den svenska skolkrisen. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Ramen för kommunens verksamhet sätts av kommunallagen (1991:900), KL. 

Lagstiftaren har dock genom en rad specialförfattningar såsom plan- och bygg-

lagen (2010:900), socialtjänstlagen (2001:453) och skollagen format gränserna för 

den kommunala verksamheten och tilldelat kommunen specifika ansvarsområden 

– angelägenheter som kommunen ska utföra på eget initiativ utefter lokala behov. 

Den svenska skolan styrs huvudsakligen av skollagen och av de läro- och 

kursplaner som Skolverket tar fram och som regeringen sedermera fastställer. Hur 

den svenska skolan i praktiken ska genomföras lämnas helt åt kommunerna. För 

att bedriva en friskola ansöks om tillstånd hos Skolinspektionen, en verksamhet 

som sedermera bedrivs med kommunala medel. Det är inte friktionsfritt att 

huvudansvaret för skolans verksamhet ligger hos kommunerna, än mindre när det 

är en statlig myndighet som godkänner friskolans etablering och placering av 

skolan sker fritt utifrån den fristående skolans tycke och smak. Kommunerna har 

ingen reell möjlighet att sätta sig emot etableringen av den fristående skolan i deras 

kommun, men är tvungna att ge dem skolpeng om ett barn bosatt i kommunen 

väljer att gå i skolan där.  

     Till följd av detta är syftet med uppsatsen att studera förenligheten mellan det 

kommunala självstyret, kommunaliseringen av skolan och friskolereformen. För 

att kunna uppnå syftet behöver lagstiftarens skäl bakom kommunaliseringen av 

skolan och friskolereformen undersökas. Sedermera måste de intentioner som lag-

stiftaren haft sättas i förhållande till de praktiska problem som uppstått i och med 

implementeringen och tillämpningen av reformerna. Uppsatsen kommer därför att 
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utreda gällande rätt på det kommunal- och skolrättsliga området samt huruvida 

dagens lagstiftning uppfyller syftena med reformerna och om lagstiftningen 

kommer i konflikt med det kommunala självstyret. 

 

 

1.4 Avgränsning och disposition 

Uppsatsen avser, som jag redogjort för i föregående avsnitt, att studera 

förenligheten mellan det kommunala självstyret, kommunaliseringen av skolan 

och friskoleinstitutet. Fokus på utredningen kommer ligga på gällande rätt och 

lagstiftarens intentioner med reformerna och analysera dem i förhållande till det 

kommunala självstyret. Detta innebär att uppsatsen kronologiskt kommer att 

redogöra för de regleringar som styrt skolan sedan 1980-talet fram till idag. 

Uppsatsen avser inte att studera de bakomliggande orsakerna bakom de sjunkande 

skolresultaten eller huruvida det är positivt med förekomsten av friskolor. 

Uppsatsen avser inte heller att analysera vilken inverkan socioekonomiska faktorer 

har i skolan. Som nämnts ovan är syftet endast att utreda hur kommunaliseringen 

av skolan och friskolereformen förhåller sig till det kommunala självstyret. 

     Uppsatsen är indelad i sex kapitel och är disponerad på följande sätt. 

Uppsatsens andra kapitel kommer på att ett översiktligt plan redogöra för det 

kommunala självstyret. Det tredje kapitlet kommer att redogöra för hur den 

tidigare centralstyrda skolan fungerade, de reformer som föregick kommunali-

seringen av det svenska skolsystemet under 1980-talet, kommunaliseringen av 

skolan samt det förhållande mellan skolan och det kommunala självstyret som 

därmed uppstod. Det fjärde kapitlet kommer att ägnas åt friskolereformen, 

ansökningsprocessen för en friskola och kommunutlåtanden. Uppsatsen kommer 

sedan övergå till en reflekterande analys. I det femte kapitlet kommer en analys 

över hur kommunaliseringen av skolan och friskolereformen förhåller sig till det 

kommunala självstyret göras. Även en diskussion avseende förenligheten av 

lagstiftarens intentioner bakom respektive reform kommer att föras. En analys över 

hur de önskade syftena bakom friskolereformen hade kunnat uppnås med en mer 

kommunvänlig reform kommer även inkluderas i kapitel fem. Det avslutande sjätte 
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kapitlet kommer att sammanfatta gällande rätt och de slutsatser som tagits upp i 

uppsatsen.  

 

 

1.5 Metod 

För att tillgodose uppsatsens syfte har traditionell rättsdogmatisk metod använts. 

Metoden syftar till att lösa juridiska frågeställningar genom att beskriva, tolka och 

analyserna gällande rätt utifrån de accepterade rättskällorna.6 Till följd av detta har 

arbetet utgått från de accepterade rättskällorna för att utreda vad som varit och vad 

som är gällande rätt gällande förenligheten mellan det kommunala självstyret, 

kommunaliseringen av skolan och friskolereformen.  

     I framställningen har därför huvudsakligen lagstiftning, förarbeten samt rättslig 

doktrin undersökts. Rättskällor som behandlar ämnet är begränsat, både ur lag-

stiftnings- och doktrinmässig utgångspunkt. Mot bakgrund av detta har förarbeten 

och rättslig doktrin som behandlar det kommunala självstyret, kommunaliseringen 

av skolan samt friskolereformen studerats för sig. Gällande förarbeten har främst 

förarbeten i form av propositioner använts, då dessa praktiskt sett är de mest 

betydelsefulla förarbetena.7 Propositionerna innehåller utöver själva lagförslaget 

en utförlig motivering till förslaget – där skäl för och emot redovisas, både på ett 

allmänt plan och avseende enskilda lösningar och formuleringar i lagförslaget.8 

Det är även vanligt förekommande att anvisningar och riktlinjer ges avseende 

tolkningen av den föreslagna lagtexten.9 Praxis som behandlar kommunaliseringen 

av skolan är obefintlig medan den praxis som behandlar friskolor är tämligen 

omfattande. Dock behandlar praxis avseende friskolor många aspekter inom 

friskolesfären, exempelvis frågor om skolskjuts, lokalkostnader och bidrag för 

elever med behov av särskilt stöd. Den praxis som behandlar frågan etableringen 

av friskolor är dock mycket begränsad, men har använts i framställningen för att 

belysa hur de aktuella regleringarna i praktiken fungerar.  

                                                 
6 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21.  
7 Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 44.  
8 A. a. s. 44.  
9 A. a. s. 44.  
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2 Kommunen och dess självstyre 

2.1 Regeringsformen 

I 1:1 RF anges det att det kommunala självstyret är en av demokratins huvudpelare, 

utan att ge begreppet kommunalt självstyre något faktiskt innehåll. I och med 2010 

års revision av regeringsformen infördes i grundlagen ett nytt kapitel Kommu-

nerna, men ändringen innebar ingen faktisk skillnad avseende innebörden av 

kommunen och det kommunala självstyret.10 I 14:2 RF anges det att kommunerna 

sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på det kommunala 

självstyrelsens grund samt att kommunerna sköter övriga angelägenheter som 

bestäms i lag. Det kan sägas att den kommunala verksamheten kan delas upp i två 

sektorer, den så kallade ”fria” respektive den ”specialreglerade” sektorn.11 Inom 

den förra ingår det uppgifter som kommunerna själva enligt kommunallagen får 

bestämma, en kommunal initiativrätt så att säga.12 I den senare ingår de uppgifter 

som staten enligt 12:4 RF överlämnat till kommunerna.13 Vidare stadgas det i 8:2 

p. 3 RF att de förskrifter som avser grunderna för kommunernas organisation och 

verksamhetsformer samt kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden 

ska meddelas genom lag. Så har skett genom den generella kommunallagen och 

genom en rad specialförfattningar såsom plan- och bygglagen, socialtjänstlagen 

och skollagen. Det anges vidare i 14:3 RF att om det kommunala självstyret 

inskränks bör inskränkningen inte vara större än vad som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet. En prövning av detta slag innebär en skyldighet att under-

söka om det syfte som lagförslaget tar sikte på kan uppnås på ett för det kommunala 

självbestämmandet mindre ingripande sätt än det som föreslås.14 Om olika möjlig-

heter finns att nå samma mål bör riksdagen av hänsyn till principen om den 

kommunala självstyrelsen välja det som är mindre ingripande i kommunernas 

självbestämmanderätt.15 Avsikten med denna proportionalitetsbedömning är inte 

                                                 
10 Bull, Regeringsformen – en kommentar, s. 53. 
11 A. a. s. 321 f.  
12 A. a., s. 322 och SOU 2008:125, s. 532. 
13 Bull, s. 322.   
14 SOU 2008:125, s. 538. 
15 A. a. s. 538 f.  
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att förstärka eller utvidga kommunens självstyre, utan snarare att belysa självstyret 

samt att beakta och respektera det i större omfattning. Den praktiska effekten av 

bestämmelsen är att vid utredningar av inskränkande lagstiftningar, ska 

konsekvensen av inskränkningen framgå tydligare för lagstiftaren än vad det har 

gjort tidigare.16 Bestämmelsen är dock utformad som en fakultativ bestämmelse 

som innefattar en skyldighet att undersöka, men inte att besluta i enlighet med det 

alternativ som är mindre ingripande i det kommunala självstyret. Konsekvensen 

innebär att riksdagens bedömning av proportionalitetskravet inte kan bli föremål 

för lagprövning i efterhand.17 Däremot ges riksdagen ett bättre underlag när det 

gäller att bedöma olika besluts följder för den kommunala självstyrelsen. Det går 

att säga att införandet av denna proportionalitetsprincip är av mer symbolisk 

karaktär, än att riksdagen praktiskt hindras från att stifta lag som inskränker det 

kommunala självstyret.  

     Det kommunala självstyret har en stor betydelse för den svenska demokratin. I 

1:1 RF anges det att folkstyrelsen bland annat förverkligas genom kommunalt 

självstyre. En viktig utgångspunkt är att det är genom kommunen och genom det 

kommunala självstyret som medborgarna ges möjlighet att delta i de lokala 

offentliga angelägenheterna Genom kommunen kan den lokala befolkningen 

besluta om sina lokala angelägenheter – makten kommer närmare folket. I en 

modern demokrati är det otänkbart att en del av landets makt och styre inte 

decentraliseras.18 Detta gäller framförallt i länder med stor geografisk omfattning 

och med låg befolkning, det vill säga länder med låg befolkningstäthet, som är 

fallet med Sverige.  

     Det kommunala självstyret är alltså en statsrättslig princip som bygger på ett 

decentraliserat beslutsfattande som en nödvändig grund för demokratin. Grund-

läggande aspekter avseende innehållet i det kommunala självstyret är det 

kommunala självstyrets rättsliga reglering, skyddet för den kommunala 

                                                 
16 Björkman & Lundin, Kommunen och lagen: en introduktion, s. 41. 
17 Bull, s. 323.  
18 A. a. s. 53.  
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indelningen, den administrativa strukturen, statlig tillsyn samt frågan om kommu-

nernas ekonomiska resurser.19 

 

 

2.2 Kommunallagen  

Den kommunala organisationen kan sägas vara en spegelbild på hur den statliga 

organisationen är uppbyggd. I 3:1 KL anges det att det finns en folkvald 

församling, kommunfullmäktige som man kan säga motsvarar riksdagen. 

Kommunfullmäktige tar beslut av mer övergripande karaktär såsom budget och 

medelsanvändning, generella regler för befolkningen20 samt viktigare politiska 

beslut, 3:9 KL. Allt görs självfallet inom de ramar som lagen givit kommunen egen 

bestämmanderätt. Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till 

regeringen, bereder och verkställer den folkvalda församlingens beslut samt har 

det övergripande ansvaret för det administrativa arbetet som krävs för att fullgöra 

uppgifterna, 3:2 och 6:1–6 KL. De förvaltningsmyndigheter som på statlig nivå 

utför dessa uppgifter utgörs av nämnder och kanslier på kommunalnivå, 3:3 och 

3:13-14 KL. Hur nämndorganisationen ser ut är i princip fritt för kommunerna att 

bestämma, 3:3 och 3:4 KL. 

     1991 års kommunallag som alltjämt gäller idag,21 bygger på fem 

utgångspunkter:  

 

o de förtroende valda skulle ges bättre arbetsvillkor och bättre möjligheter att 

styra, 

o medborgarna skulle garanteras goda möjligheter till insyn och inflytande,  

o kommuner och landsting skulle få ökad organisationsfrihet, 

                                                 
19 SOU 2008:125, s. 534. Dessa principer ingår i den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse. 

I propositionen om godkännande av konventionen gjordes en bedömning av konventionens förenlighet med 

det svenska rättssystemet. Bedömningen var att det svenska rättssystemet uppfyllde de krav som 

konventionen ställer.  
20 Det kan röra sig om föreskrifter som kommuner får och i vissa fall måste utfärda och som blir bindande 

för medborgarna, den så kallade förordningsmakten. Exempel på sådana föreskrifter är lokala 

ordningsstadgor, renhållningsordningar samt föreskrifter för att trygga miljö och hälsa., Se 2:5 KL och 

Lundquist, Kommunallagen: en handbok med lagtext och kommentarer, s. 30.  
21 Björkman & Lundin, s. 23.  
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o det skulle ges möjlighet att effektivisera verksamheten och  

o lagen skulle ge tydliga besked om vilka principer som ligger till grund för 

den kommunala verksamheten och de grundläggande demokratiska spel-

reglerna.22  

 

Av dessa utgångspunkter går det att tolka att det har varit viktigt i lag-

stiftningsarbetet att ge kommunerna den frihet de behöver för att kunna realisera 

det kommunala självstyret. Även om proportionalitetsbedömningen inte infördes i 

grundlagen förrän 2011, har det kommunala självstyret varit en viktig aspekt i lag-

stiftningsarbetet.23 I förarbetena till kommunallagen anges det dock att det 

kommunala självstyret aldrig kan vara totalt.24 I RF, bland annat i 8:2 p. 3 RF, ges 

riksdagen stöd för att genom lag bestämma grunderna för kommunernas org-

anisation och verksamhetsformer. Vidare är det riksdagen som genom lag 

bestämmer kommunernas befogenheter och åligganden. Graden av självstyrelse 

utgörs alltså ytterst av formen för samverkan mellan staten och den kommunala 

sektorn. Detta innebär dock inte att förhållandet mellan stat och kommun är 

konfliktfritt, utan snarare tvärtom. Det kommunala självstyret, som innebär att 

kommunen självständigt inom vissa ramar har fri bestämmanderätt, hamnar ofta i 

konflikt med de statliga kraven på kommunerna. Kommunerna kan vara ofrivilliga 

instrument för statliga reformer, som tenderar att inskränka det kommunala 

självstyret.25  

     Björkman och Lundin sammanfattar den kommunala verksamheten med ”vad 

kommunen måste göra till följd av lagstiftningens krav respektive vad kommunen 

får göra utifrån vad den kommunala självstyrelsen ger för grad av frihet i 

förhållande till staten och, naturligtvis, vad kommunen kan och vill göra utifrån 

vilka resurser man har och den rådande politiska inriktningen.”26 

  

                                                 
22 Björkman & Lundin, s. 23 f.  
23 Skillnaden är att det innan 2010 inte fanns någon uttrycklig skyldighet för riksdagen att beakta mindre 

ingripande sätt, Bull, s. 323. 
24 Prop. 1990/91:117, s. 23. 
25 Björkman & Lundin, s. 40.  
26 A. a. s. 27 f.  
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3 Kommunaliseringen av skolan 

3.1 Den centralstyrda skolan 

Under efterkrigstiden genomfördes det skolreformer under en stark statlig styr-

ning. Ambitionen var att göra utbildningen geografiskt tillgänglig för alla, att höja 

utbildningsnivå oavsett social bakgrund samt att föra samman olika utbildningar 

som byggde på segregation och urval.27 Denna omfattande och genomgripande 

förändring i det svenska skolväsendet kunde omöjligt ha gjorts utan omfattande 

styrning från riksdag och regering. Grundskolan infördes år 1962 och tanken på en 

likvärdig utbildning för alla drev fram skolreformer med en stark centralstyrning 

bakom sig.28 Den statliga styrningen bar dock med sig en rad svårigheter. Skol-

systemet ansågs vara oflexibelt, svåröverskådligt och byråkratiskt och det var svårt 

att anpassa skolan eller utbildningen till de lokala behoven då lärare var tvungna 

att följa de detaljerade statliga regleringarna.29 Staten hade svårt att anpassa under-

visningen till samhällets förändringar och utmaningar, både lokalt och nationellt. 

Det fanns även ett otydligt arbetsgivaransvar eftersom skolans personal hade olika 

arbetsgivare. Arbetsgivaransvaret för skolans personal var uppdelat mellan 

kommuner, däri bland annat kommunernas skolstyrelser och personalnämnder och 

andra myndigheter såsom kommunernas skolstyrelser, Skolöverstyrelsen, Statens 

avtalsverk och Kommunal- och Landstingsförbunden.30 Skolpersonal som inte var 

lärare hade kommunen som arbetsgivare, men det var kommunen som hade 

ansvaret för anställningen av lärare, dock utifrån ett detaljerat regelverk där det 

fanns litet utrymme att ta hänsyn till de lokala behoven.31 Effekten blev att det inte 

fanns något sammanhållet arbetsgivaransvar för skolans personal.32 Inte heller 

skollokaler eller skolmaten sköttes av staten utan det ansvaret föll på 

kommunerna.33 

 

                                                 
27 Prop. 1990/91:18, s. 15. 
28 A. prop. s. 15.  
29 Sveriges kommuner och landsting, Kommunaliseringen av skolan - och vikten att blicka framåt, s. 5. 
30 A. a. s. 6. 
31 A. a. s. 6. 
32 A. a. s. 6. 
33 A. a. s. 6. 
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3.2 Decentralisering av skolan   

Under 1970-talet var decentraliseringen en del av tidsandan, exempelvis fanns det 

en tydlig markering av kommunalt självstyre i 1974 års regeringsform, då det 

kommunala självstyret nämndes i grundlagens portalparagraf som en del av den 

svenska demokratins grundbultar. Skolan präglades av samma decentraliserings-

anda och under 1970- och 1980-talen genomfördes en rad utredningar som syftade 

till att få ett mer decentraliserat ansvarsförhållande till skolan och att effektivisera 

verksamheten.34 Samtliga utredningar förordade mer kommunal frihet och det 

fanns till och med utredningar som rekommenderade att ett system av målstyrning 

skulle utvecklas, där kommunerna skulle ha ansvaret för skolans organisation 

medan statens uppgift skulle vara att ange mål, riktlinjer och undervisnings-

innehåll.35 Strävan att gå från en central- och detaljstyrd skola till en mål- och 

resultatorienterad styrning av skolan, där beslutanderätten ifråga om skolans 

organisation och resurser decentraliserades, började alltmer öka.36   

     Det genomfördes ett par decentraliseringsreformer under 1970- och 1980-talen, 

exempelvis fastställdes principerna för ansvaret över skolan.37 Riksdag och 

regering hade ansvaret för den övergripande politiska styrningen. Den centrala 

skolmyndigheten – Skolöverstyrelsen – skulle ansvara för planering och nationell 

utvärdering. De regionala skolmyndigheterna – länsskolnämnderna – hade 

ansvaret för stöd till lokal skolutveckling. Slutligen fick kommunerna ansvaret för 

genomförande och utveckling. 

 

 

3.3 Kommunaliseringen av skolan 

Det var dock inte förrän i början på 1990-talet den mest omdebatterade reformen 

– kommunaliseringen av skolan – genomfördes. Kommunaliseringen av skolan 

innebar att kommunen skulle ta över det övergripande ekonomiska ansvaret och 

                                                 
34 Prop. 1990/91:18 s. 15. 
35 Stenlås, Kommunaliseringen av skolan: vem vann – egentligen? s. 71. 
36 Lerwall, Makt, myndighet, människa: en bok i speciell förvaltningsrätt, s. 192.  
37 Prop. 1980/81:107, s. 1 f.  
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styra resurserna dit de behövdes.38 Man lämnade det system med enskilda bidrag, 

som att utöver medföra höga administrativa kostnader, hade både en direkt och 

indirekt styreffekt på resursanvändningen. För att ge kommunerna den frihet som 

åsyftades med reformen infördes ett schablonbidrag som skulle bestämmas enligt 

olika beräkningsmodeller för den specifika skolformen byggt på kommunernas 

skiftande strukturella och demografiska villkor och behov.39 Det ekonomiska 

bidraget skulle ha karaktären av ett generellt finansiellt stöd.40 Staten frånhände 

sig hanteringen av lärarlönerna och kommunerna övertog arbetsgivarrollen över 

lärarna.41 

     På utbildningsfronten innebar detta att staten utfärdade nationella mål som 

riksdagen och regeringen sedan skulle följa upp och utvärdera.42 Även om det 

innan reformen fanns en strävan att ha målstyrda läroplaner fanns det ofta 

detaljerade regler i läroplanerna, som i realiteten innebar mer en regelstyrning av 

skolverksamheten och undervisningen än ett målstyrt regelverk, vilket var det som 

eftersträvades.43 De nationella målen skulle nu utformas så att de kunde preciseras 

på lokal nivå, så att exempelvis lärare i samråd med varandra med utgångspunkt i 

de nya läroplanerna och kommunernas skolplan skulle kunna ställa upp preci-

serade mål för undervisningen i den kommunala skolan.44 Genom detta tillväga-

gångsätt kunde lärare få ett väsentligt ansvar för planeringen och genomförandet 

av undervisningen. Lärarnas roll kunde därmed konkretiseras och förstärkas och 

ett större ansvar avseende planering av utbildningen lades på skolledningarna.45 

Läroplanerna skulle vara enkla och tydliga och alla förklaringar och motiv skulle 

utelämnas. Sådana förklaringar och motiv skulle finnas på särskilda dokument som 

inte skulle vara normativa.46 Statens uppgift i den svenska skolan skulle vara 

                                                 
38 Sveriges kommuner och landsting, s. 9. 
39 Prop. 1990/91:18, s. 61 f. 
40 A. prop. s. 61. 
41 A. prop. s. 16. 
42 A. prop. s. 20 f.  
43 A. prop. s. 99. 
44 A. prop. s. 99 f.  
45 A. prop. s. 100. 
46 A. prop. s. 100.  
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utvecklingen av skolan samt uppföljning, utvärdering och tillsyn av skol-

verksamheten.47 Statens uppgifter skulle utföras av det då nyinrättade Skolverket. 

Skolverkets ena huvuduppgift var att utveckla och ansvara för en nationellt 

sammanhållen och samordnad uppföljning och utvärdering av skolans 

verksamhet.48 Syftet med denna tillsyn var att kunna uppfylla den andra 

huvuduppgiften Skolverket tilldelades, vilken var att ta fram underlag och ge 

konkreta förslag till förändringar, både till skolhuvudmännen men även till riksdag 

och regering.49 Genom att Skolverket kunde få en samlad bild av skolverksam-

heten, gällande såväl utbildningens resultat som organisation och kostnader, kunde 

Skolverket ge underlag för beslut om förändringar.50 Den statliga skol-

organisationen kan man säga vilade på två pelare, en avsåg målstyrningen och den 

andra avsåg resultatutvärderingen och redovisningen. Grundtanken var att skol-

utvecklingen skulle ske genom att uppföljning och utvärdering skulle ge underlag 

för beslut om förändring där det behövdes.51 På nationell nivå skulle riksdagen och 

regeringen styra skolan genom lag och förordning som beslutades utifrån den 

nationella uppföljningen, utvärderingen och tillsynen som Skolverket skulle 

ansvara för.52 

     Kommunerna fick frihet att organisera skolan fritt utifrån de ramar och riktlinjer 

som riksdagen och regeringen fastställde.53 Kommunerna kunde alltså nu utforma 

skolan utifrån de lokala förutsättningarna. Riksdag och regering skulle ha det 

samlade övergripande ansvaret för att garantera en likvärdig utbildning över hela 

landet och kommunerna skulle ha ansvaret för att organisera och genomföra skol-

verksamheten.54 Arbetet i skolan skulle utgå ifrån och baseras på elevernas föruts-

ättningar och behov.55 Det talades om en likvärdig skola, samma utgångspunkter 

                                                 
47 Prop. 1990/91:18, s. 108. 
48 A. prop. s. 108. 
49 A. prop. s. 108. 
50 A. prop. s. 108. 
51 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, s. 102. 
52 A. a. s. 102. 
53 Prop. 1990/91:18, s. 3. 
54 A. prop. s. 15 f.  
55 A. prop. s. 19.   
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som en gång hade drivit den centraliserade skolan skulle fortsätta att gälla när den 

decentraliserades. Dock innebar inte reformen att skolan skulle vara likformig.56 

     Effekten av kommunalisering av skolan lever än idag. Ansvaret för skolan idag 

kan sägas ligga på tre nivåer: på nationell nivå där riksdag och regering ställer upp 

mål och ramar, följer upp och utvärderar skolverksamheten. På lokal nivå har 

kommunerna det övergripande ansvaret för skolverksamheten genom resurstilldel-

ning, lokaler, utrustning, läromedel, anställning av personal. På enhetsnivå 

ansvarar rektor och lärare för den pedagogiska och organisatoriska planeringen på 

varje skolenhet.57  

 

 

3.4 Kommunaliseringen av skolan och det kommunala självstyret  

Reformen har inneburit att den lokala handlingsfriheten och det kommunala själv-

styret ökat markant.58 Den offentliga verksamheten finns och bedrivs framförallt i 

kommunerna. I ett välfärdssamhälle där alla medborgare får allt bättre kunskaper 

och därigenom allt större insikter om förhållandena i sin omvärld, ställer därmed 

högre krav på den offentliga verksamheten. I förarbetena till 1990-talets reform 

framförs det att resurserna måste utnyttjas på ett bättre vis och att detta kan göras 

genom att ansvaret över resurserna skjuts längre fram i organisationen till dem som 

verkar och arbetar i skolan.59 Genom att inflytande ges till dem som verkar i och 

är beroende av verksamheten, exempelvis avseende prioriteringar av insatser, kan 

verksamheten bli effektivare.60 Prestationerna kan därmed i större utsträckning 

besvara medborgarnas behov och kvalitén bli bättre i förhållande till de resurser 

som insätts. Medborgarna får därmed ett större utrymme att påverka och därmed 

ta ansvar över de lokala resurserna.61 Det framförs i förarbetena till reformen att 

friheten över skolväsendet för de kommunala skolhuvudmännen inte kan göras 

total. Sålunda motiverar statens ansvar för utbildningens kvalitet och likvärdighet 

                                                 
56 Prop. 1990/91:18. s. 27 f. 
57 Lerwall, s. 193.  
58 A. a. s. 193.  
59 Prop. 1990/91:18, s. 17. 
60 A. prop. s. 17.  
61 A. prop. s. 17. 
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samt för enskildas rättssäkerhet att vissa regler ges beträffande skolväsendets 

organisation i kommunerna.62 De regler som föreslogs i förarbetena var 

ofrånkomliga för att staten skulle kunna uppfylla de uppgifter som ålades staten i 

samband med kommunaliseringen av skolan. Syftet var att den statliga 

inblandningen i den kommunala skolverksamheten skulle vara så begränsad som 

möjlig. 

     Som nämnt i föregåendeavsnitt var målet med decentraliseringen en likvärdig 

skola, men ej nödvändigtvis en likformig skola. I och med kommunaliseringen av 

skolan skedde en förskjutning från jämlikhet genom likformighet mot likvärdighet, 

som i sin tur aktualiserade jämlikhetsfrågan på nytt. Innan reformen genomfördes 

1991, hade studier som gjorts under decentraliseringsprocessen under 1980-talet, 

redan då pekat på stora skillnader som uppkommit mellan kommuner avseende 

ekonomiska insatser och ambitioner – något som äventyrade skolans likvärdighet 

genom landet.63  Ur ett ekonomiskt perspektiv gick man från öronmärkta enskilda 

statsbidrag till schablonbestämda sektorsbidrag. Skolan ingick hädanefter i den 

allmänna kommunala budgeten där den kom att börja konkurrera om prioriteringar 

med all övrig kommunal verksamhet. 

  

                                                 
62 Prop. 1990/91:18, s. 32. De regler som föreslogs var bland annat det skulle stå klart vem som bar ansvaret 

för olika avgöranden inom det kommunala skolväsendet. För att staten skulle kunna uppfylla sin uppgift i 

att säkerställa kvalitén i den svenska skolan skulle lagstiftaren kunna ställa upp särskilda behörighetsvillkor 

för vissa personalgrupper som ska verka i skolan. 
63 SOU 1988:20, s. 21. 
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4 Friskolan  

4.1 Införandet av friskoleinstitutet 

I Sverige har det länge funnits privata och enskilda skolor. År 1983 infördes 

bestämmelser i den då gällande skollagen innebärande att skolor med enskilda 

huvudmän efter ett särskilt godkännande kunde erhålla offentlig finansiering.64 Det 

var i samband med införandet av dessa ändringsbestämmelser som begreppet 

fristående skola infördes och skulle införas som en sammanfattande benämning för 

skolor med enskild huvudman.65  

     I förarbetena till ändringen i skollagen under 1980-talet anges det att samhällets 

strävan var att ha ett enhetligt utbildningssystem och att ingen utbildning fick på 

grund av lokala prioriteringar bli så skiftande att utbildningen inte längre är 

likvärdig.66 På ena sidan står alltså det offentligas mål med ett likartat skolsystem 

och på andra sidan enskilda människors vilja att ge sina barn en alternativ skolgång 

till det allmänna skolväsendet. Även om lagstiftaren i utvecklingen av det svenska 

skolsystemet försökt tillgodose samhällets skiftande behov på skolan, kvarstår det 

föräldrar som vill ge sina barn skolgång på annat sätt än genom det allmänna.67 

Mot bakgrund av detta ansågs det att samhället måste respektera att det finns 

enskilda människor som vill driva och utnyttja fristående skolor.68 

     Reglerna som infördes i och med ändringen avseende statsbidrag till grund-

skolor med enskilda huvudmän var väldigt restriktiva. För att kunna vara 

berättigad till offentlig finansiering skulle skolans undervisning till art, omfattning 

och allmän inriktning väsentligen motsvara grundskolans samt att skolan skulle 

drivas av en person som ägde erforderlig skicklighet.69 Godkännande av en 

fristående skola skulle enligt då gällande skollag göras av kommunstyrelsen.70 Att 

uppfylla kraven och få godkännande från kommunstyrelsen var inte en garanti för 

att få statligt ekonomiskt bidrag. Det var nämligen regeringen som beslutade om 

                                                 
64 Prop. 1982/83:1, s. 9 och 13 f. 
65 A. prop. s. 12 f.  
66 A. prop. s. 14.  
67 A. prop. s. 15. 
68 A. prop. s. 15. 
69 A. prop. s. 16. 
70 A. prop. s. 26. 
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statliga bidrag till fristående skolor.71 För att kunna få en sådan finansiering 

krävdes det att skolan utgjorde ett komplement till det offentliga skolsystemet 

genom att skolan använde sig av alternativ pedagogik och gav erfarenheter som 

var av värde för det offentliga systemet.72 En annan viktig begränsning i stats-

bidraget var att det inte skulle ges till de fristående skolorna under de tre första 

årens verksamhet.73 Motivet bakom begränsningen var att utvärdera om skolan 

uppfyllde kraven för statliga bidrag.74 Till en början var regelverket för statliga 

bidrag för fristående skolor väldigt strängt, men lättade sedermera. År 1988 

slopades kravet på alternativ pedagogik och år 1991 slopades den tre-åriga 

prövotiden och det statliga anslaget ökade något.75 Dessa var dock små 

förändringar i jämförelse med den reform som skulle komma att genomföras efter 

den borgerliga valsegern år 1991.  

 

 

4.2 Friskolereformen – dörrarna öppnas för enskilda huvudmän 

För att på ett realistiskt plan kunna ge föräldrar möjligheten att ge sina barn en 

alternativ skolgång, behövde det tillförsäkras att den möjligheten i allt väsentligt 

uppfylldes på samma villkor och ekonomiska förutsättningar som om de hade valt 

en kommunal skola.76 Genom att ge fristående skolor ekonomiska bidrag på lik-

värdiga villkor som kommunala skolor kunde man tillgodose det ökade behovet 

av alternativa utbildningsvägar och alternativa pedagogiska metoder.77 Det 

uniforma skolsystem som rådde innan friskolereformen kunde inte erbjuda den 

variation och flexibilitet som framtiden krävde av skolväsendet.78 Under 1980-talet 

hade alltså reformer vidtagits för att öppna möjligheten för enskilda att driva fri-

stående skolor. Det var dock inte förrän friskolereformen 1992 som skolor med 

                                                 
71 Lindensjö & Lundgren, s. 109. 
72 Angelov & Edmark, När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster, 

s. 25 f. 
73 A. a. s. 26.  
74 A. a. s. 26.  
75 A. a. s. 26. 
76 Prop. 1991/92:95, s. 8. 
77 A. prop. s. 8. 
78 A. prop. s. 8 f. 
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enskild huvudman kunde erhålla offentlig finansiering likt de kommunala 

skolorna. 

     En viktig aspekt för den enskilda huvudmannen som avser att bedriva friskola 

är den ekonomiska ersättningen som huvudmannen erhåller från kommunen. När 

friskolereformen genomfördes 1992 ålades kommunen, där den fristående skolan 

var belägen, att utge en elevanknuten ersättning.79 Denna ersättning skulle mot-

svara minst 85 procent av den framräknade genomsnittskostnaden per elev i 

kommunen.80 Det redogörs i förarbetena att avdraget om 15 procent grundade sig 

i att kommuner har ett övergripande ansvar för skolväsendet, både i fråga om 

planering och i fråga om skyldigheten att i sina skolor ta emot samtliga skolpliktiga 

elever som är hemmahörande i kommunen.81 Kommuner hade vid denna tidpunkt 

även andra skyldigheter än fristående skolor. Exempelvis var en kommun skyldig 

att anordna hemspråksundervisning för alla barn som hade rätt till och som begärde 

att få sådan undervisning.82 För eleverna i den kommunala grundskolan var 

kommunen dessutom skyldig att sörja för skolhälsovård och skolskjuts.83 

Storleken på avdraget som kommuner tilläts göra ökade sedermera i storlek till ett 

avdrag om 25 procent, vilket resulterade i att den minimiersättning som friskolor 

kunde erhålla var 75 procent av den genomsnittliga kostnaden för en skolpliktig 

elev.84 

     I och med friskolereformen slopades det tidigare kravet på att friskolan, för att 

vara berättigad till bidrag, skulle utgöra ett komplement till den kommunala skolan 

med alternativ pedagogik och bidra med erfarenheter som var av värde för det 

offentliga systemet.85 För att vara berättigade till bidrag skulle de fristående 

skolorna vara öppna för alla elever, vilket avspeglades i att de kriterier för 

antagning som fick användas av skolorna begränsades till ansökningsdatum, 

                                                 
79 Prop. 1991/92:95, s. 14. 
80 A. prop. s, 15. 
81 A. prop. s. 15.  
82 A. prop. s. 15. 
83 A. prop. s. 15. 
84 Prop. 1994/95:157, s. 6 f. 
85 Prop. 1991/92:95, s. 11. 
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geografisk närhet till skolan, syskonförtur, eller att tidigare ha gått i huvudmannens 

eller organisationens förskola.86 

     Friskolereformen 1992 var en dramatisk förändring i det svenska skolland-

skapet. Tiden efter friskolereformen , karakteriserades av gradvisa skärpningar av 

regelverket och den fristående skolan föll under regleringar som mer likt gällde för 

det offentliga skolväsendet.87 Den 75-procentiga miniminivån avseende 

ekonomisk ersättning för friskolor slopades och det stadgades att fristående skolor 

skulle ges ersättning ”enligt samma grunder som tillämpas för kommunens 

grundskolor utifrån skolans åtagande och elevernas behov”.88 Denna ändring 

innebar att fristående skolor i regel erhöll högre bidrag än tidigare.89 Det fanns 

tidigare ett begränsat utrymme för friskolor att ta ut elevavgifter, men detta 

slopades under slutet av 1990-talet.90 Fristående skolor var sedan tidigare skyldiga 

att delta i Skolverkets uppföljning och utvärdering,91 men sedan 1997 ökade 

kommunernas möjlighet till insyn i de fristående skolor som var verksamma i 

kommunenen och de fristående skolorna blev tvungna att delta i en kommunal 

uppföljning och utvärdering.92 I förarbetena anges det att denna insyn var en 

förutsättning för att kommunen skulle kunna göra en rättvis bedömning av skolans 

bidragsbehov grundat på skolans åtaganden och elevernas behov.93 Insynen var 

även en viktig komponent för att kunna garantera att de offentliga medlen för 

utbildning användes för avsedda ändamål.94 Friskolor ålades även fler 

skyldigheter, från och med 1997 var fristående skolor skyldiga att erbjuda 

skolhälsovård och 2002 blev fristående skolor, i likhet med vad som redan gällde 

för offentliga skolor, skyldiga att ha lärare och pedagoger med relevant utbildning 

för att ha rätt till bidrag.95 

      

                                                 
86 Angelov & Edmark, s. 27. 
87 A. a. s. 28. 
88 Prop. 1995/96:200, s. 52. 
89 SOU 1999:98, s. 7. 
90 Prop. 1995/96:200, s. 56. 
91 A. prop. s. 33 f. 
92 A. prop. s. 65. 
93 A. prop. s. 65. 
94 A. prop, s. 65 f.  
95 Prop. 2001/02:35, s. 36. 
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4.3 Etablering av friskolan 

I och med friskolereformen togs beslutanderätten avseende godkännande av fri-

skolor från kommunstyrelsen och istället kom Skolverket att bli behörig myndighet 

att godkänna ansökningar om att få bedriva friskolor.96 Under de tidiga åren var 

den information som efterfrågades i ansökningarna avseende huvuddragen i 

skolans organisation, men dessa behövde inte redovisas i detalj. De frågor som 

Skolverket ställde handlade om skolans inriktning, om de nationella läro- och 

kursplanerna skulle följas, vilka urvalskriterier skolan skulle använda och vilken 

kompetens lärarna skulle ha.97 En prognos för förväntat antal elever per årskurs 

skulle anges, men behövde inte underbyggas med någon ytterligare information.98 

Man skulle vidare ange en timplan för fördelningen av undervisningstid per ämne 

och årskurs samt en översiktlig budget.99 Sammantaget syftade informationen som 

den sökande angav till att visa att den sökande skulle möta de grundläggande 

kraven i lagen. I förarbetena anges det att för att en fristående skola skulle bli 

godkänd krävdes det att skolans utbildning skulle ge kunskaper och färdigheter 

som till art och nivå väsentligen svarade mot de kunskaper och färdigheter som 

grundskolan förmedlade och att friskolan i övrigt väsentligen svarade mot 

grundskolans allmänna mål.100  

     Åren som följde på friskolereformen blev de uppgifter som efterfrågades i 

ansökan fler och mer detaljerade. Avseende prognosen för förväntat elevantal 

behövde prognosen tidigare inte underbyggas med något vidare underlag. Under 

slutet 1990-talet skulle den sökande ange ett prognosunderlag som det förväntade 

elevantalet baserades på och under 2000-talet skärptes reglerna ytterligare i och 

med att prognosunderlaget behövdes byggas på en intresseundersökning samt på 

kommunstatistik med uppgifter om årskullarnas storlek.101 Gällande de 

ekonomiska kraven skärptes även dessa med tiden. Till en början behövdes det 

                                                 
96 Prop. 1991/92:95, s. 11.  
97 Angelov & Edmark, s. 34. 
98 A. a. s. 34. 
99 A. a. s. 34. 
100 Prop. 1991/92:95, s. 11.  
101 Angelov & Edmark, s. 34.  
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endast lämnas in en översiktlig budget för det första verksamhetsåret.102 Senare 

skulle det även inkluderas en likviditets- och resultatbudget avseende vardera av 

de tre första verksamhetsåren.103 Sedan början av 2000-talet skulle till ansökan 

även bifogas uppgifter om aktuell ekonomisk ställning, lägsta elevantal samt 

etableringskostnader och finansieringsformer.104 Sammantaget blev 

ansökningsunderlaget mer omfattande i jämförelse med vad som gällde under det 

tidiga 1990-talet. 

     Den som vill starta en friskola idag ska i sin ansökan inkludera ett flertal 

uppgifter, bland annat om elevantal och elevprognos, ekonomi, lokaler samt skol-

personal och ledning.105 Elevprognosen ska visa att skolan med största sannolikhet 

kommer att få tillräckligt antal elever för att säkra skolstart och förutsättningar för 

en stabil och kontinuerlig verksamhet.106 Elevprognosen bör grundas på en 

intresseundersökning som ska bifogas i ansökan, gärna i kombination med andra 

uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade 

utbildningen och skolenheten.107 För att kunna generalisera svaren till en viss 

befolkning ställs det krav på att valet av deltagare till intresseundersökningen skett 

slumpmässigt, att deltagarna är representativa för skolans målgrupp och att antalet 

deltagare är tillräckligt många för att dra generella slutsatser av undersökningen.108  

Om elevprognosen baseras på elever vid en befintlig kommunal skola som ska 

läggas ner bör det utöver ovanstående punkter bifogas en redogörelse av hur 

ansökningsförfarandet för dessa elever kommer att se ut.109   

     Gällande budgeten anges det i propositionen till skollagen att ett villkor för 

godkännande är att den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som 

gäller för utbildningen.110 I detta villkor ingår att budget och andra planerings-

dokument visar att den sökta verksamheten i praktiken har förutsättningar att följa 

                                                 
102 Angelov & Edmark, s. 35. 
103 A. a. s. 35. 
104 A. a. s. 35. 
105 Instruktion till ansökan för nyetableringen 2017, s. 2. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-

si/03-soka-tillstand/ansok/2017/instruktion-till-ansokan-2017-nyetablering.pdf. Besökt 2017-01-30. 
106 A. a. s. 3. 
107 A. a. s. 3. 
108 A. a. s. 3. 
109 A. a. s. 4. 
110 Prop. 2009/10:165, s. 240. 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/03-soka-tillstand/ansok/2017/instruktion-till-ansokan-2017-nyetablering.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/03-soka-tillstand/ansok/2017/instruktion-till-ansokan-2017-nyetablering.pdf
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föreskrifterna såväl vid skolstart som på sikt.111 För att Skolinspektionen ska kunna 

bedöma den sökandens ekonomiska förutsättningar bör en likviditetsbudget för det 

första läsåret och resultatbudget för de tre första läsåren lämnas in.112 Redovisat 

elevunderlag i ansökan ska ligga till grund för budgeten.113 Även antalet lärar-

tjänster ska anges i ansökan, som i sin tur ska ligga till grund för de ekonomiska 

beräkningarna i budgeten.114 Skolinspektionen använder bland annat de jäm-

förelsetal för bidrag och övriga poster som finns i Skolverkets databas, för att 

kunna säkerställa att sökanden har en ekonomi som garanterar att verksamheten 

kan bedrivas långsiktigt.115 Slutligen ska i den ekonomiska redovisningen i an-

sökan investerings- och etableringskostnader tas med. Med investeringar menas 

kostnader som sökanden behöver för att utrusta skolenheten inför skolstart.116 

Exempel på investeringar är inköp av möbler, datorer, böcker till skolbibliotek, 

läromedel, utrustning till speciallokaler samt färdigställande av lokalerna. 

Etableringskostnader är kostnader som den sökanden har innan sökanden fått det 

kommunala bidraget utbetalat av kommunen.117 Exempel på sådana kostnader är 

utbetalningar för rekrytering av rektor och personal, hyra av lokaler samt 

marknadsföringsutgifter. 

 

 

4.4 Kommunutlåtanden 

År 1997 infördes en regel om att kommunernas utlåtande skulle inhämtas vid varje 

ansökan om att starta en friskola. Detta innebar att kommunala bidrag skulle kunna 

nekas om skolans etablering skulle innebära påtagliga negativa följder för 

kommunens skolväsende, även om skolan i andra hänseenden godkändes. Det var 

redan praxis att Skolverket inhämtade sådana yttranden, men det var inte förrän 

1997 som det föreskrevs i lagen.118 En tanke bakom dessa kommunala utlåtanden, 

                                                 
111 Prop. 2009/10:165, s. 240. 
112 Instruktion till ansökan för nyetableringen 2017, s. 5. 
113 A. a. s. 5. 
114 A. a. s. 5. 
115 A. a. s. 5. 
116 A. a. s. 5. 
117 A. a. s. 5. 
118 Prop. 1995/96:200, s. 47. 
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förutom att ge kommuner möjligheten att yttra sig, var att kommunen härigenom 

fick kännedom om planerna på en ny skola i kommunen.119  

     Vad som menas med påtagliga negativa följder för kommunens skolväsende 

specificeras inte i någon större omfattning, vare sig i förarbetena till de ändringar 

som infördes år 1997 eller till den nya skollagen. I förarbetena till 1997 års 

ändringar anges det att etableringen av den nya utbildningen inte får ha några 

påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna i den kommun där skolan är belägen. Det anförs att 

som påtagliga negativa följder avses bland annat att kommunen skulle tvingas 

lägga ned en befintlig skola och att detta skulle medföra att avståndet till närmaste 

skola avsevärt skulle öka för eleverna.120 Det anges även att med påtaglig negativ 

följd avses om etableringen av en fristående skola påverkar kommunens skol-

organisation och medför betydande bestående kostnadsökningar.121 Bestående 

kostnadsökningar kan bestå i att den kommunala skolverksamheten, till följd av 

inrättandet av en fristående skola, bedrivs i mindre effektiv omfattning och med 

låg kapacitetsutnyttjande.122 Det ankommer på den berörda kommunen att påvisa 

att de negativa följderna är av bestående karaktär och är så påtagliga att friskolan 

inte bör godkännas.123 Det ankommer sedan på Skolinspektionen (tidigare 

Skolverket) att göra en helhetsbedömning av följderna för skolväsendet i 

kommunen och därvid inte endast se till de ekonomiska konsekvenserna.124  

     Vad som menas med helhetsbedömning eller under vilka former som 

kommunen skulle påvisa dessa påtagliga negativa följder anges inte. De regler som 

infördes år 1997 innebar en skärpning av reglerna och det är därför 

anmärkningsvärt att de instrument som kommunerna givits för att kunna påverka 

etablering av friskolor redogjorts för på ett sådant vagt sätt. 

                                                 
119 Prop. 1995/96:200, s. 47. 
120 A. prop. s. 53. Propositionen till den nya skollagen är än mindre utförlig avseende vad som menas med 

”påtagliga negativa följder”. Där anges det endast argumentet avseende om den befintliga kommunala 

skolan tvingas läggas ned och distansen till närmsta skola ökar avsevärt för eleverna i kommunen, se prop. 

2009/2010:165, s. 643.   
121 A. prop, s. 53. 
122 A. prop. s. 53. 
123 A. prop. s. 53 f.  
124 A. prop. s. 54.  
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     Vilken praktisk betydelse har införandet av kommunala utlåtanden för 

etablerandet av fristående skolor då haft? En rapport från Skolverket från 2001 

visar att den praktiska betydelsen av kommunala utlåtanden varit liten.125 För det 

första var det inte särskilt vanligt att kommunernas utlåtanden var negativa till 

friskoletableringen.126 De negativa utlåtandena utgjorde mellan åren 1997–1999 

mellan en femtedel och en tredjedel av ansökningarna per år.127 De negativa 

utlåtandena var hänförliga till både bristande ansökningsunderlag och negativa 

påföljder för kommunernas skolväsende.128 År 2000 var de negativa utlåtandena 

än lägre, då kommunerna i endast 13 procent av utlåtandena avstyrkte an-

sökningar.129 Det redogörs i rapporten att negativa utlåtanden var mest före-

kommande i kommuner med vänsterpolitiskt styre, det definierat som Social-

demokraterna och/eller Vänsterpartiet.130 Det framgår även av denna rapport att de 

kommuner som givit positiva utlåtanden till ansökningar i sina kommuner oftast 

hade högermajoritet, det vill säga majoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna.131 För det andra verkar inte de negativa 

utlåtanden där kommunerna avstyrkt friskoleetablering ha lett till att 

ansökningarna avslagits av Skolverket.132 Troligtvis beror detta på att kommu-

nernas negativa utlåtanden varit alltför kortfattade och saknade därför en utförlig 

utredning som visade på de påtagliga negativa följder som kommunen skulle 

drabbas av i och med den aktuella friskoleetableringen.133  

     Ovanstående gäller för de tidiga åren efter friskolereformen. Sedan 

Skolinspektionen tagit över ansökningsprocessen har Skolinspektionen fört 

statistik avseende ansökningar för friskolor och därmed över kommunala 

utlåtanden. Även denna statistik visar på att det är ovanligt att kommunernas 

                                                 
125 Angelov & Edmark, s. 36. 
126 A. a. s. 36. 
127 A. a. s. 36. 
128 A. a. s. 36. 
129 A. a. s. 36. 
130 A. a. s. 36.  
131 A. a. s. 36. Korrelationen mellan negativa och positiva kommunala utlåtanden och den politiska 

majoriteten i den berörda kommunen är föga förvånande.  
132 A. a. s. 36. 
133 A. a. s. 36 f.  
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utlåtanden har lett till avslag på friskoleansökningar.134 För åren 2009–2014 anges 

att negativa kommunala utlåtande är en bidragande orsak till avslag i mellan noll 

och sju procent av fallen.135 Det går däremot inte av Skolinspektionens statistik att 

utläsa hur ofta kommunernas utlåtanden var negativa för de ansökningar som 

beviljats. Det går alltså inte att utläsa hur många ansökningar som beviljats trots 

att kommunen avstyrkt ansökningen med anledning av påstådda påtagliga negativa 

följder.136 Det måste även noteras att Skolinspektionens statistik över orsaker till 

avslag anger alla aspekter i vilka de avslagna ansökningarna brustit.137 En ansökan 

kan ha avslagits på grund av både risken för påtagliga negativa följder för 

kommunens skolorganisation och på grund av andra faktorer. De utlåtanden som 

avser ansökningar som avslagits på grund av brister i andra aspekter, än påtagliga 

negativa följder för lägeskommunen, undersöks inte alltid. I dessa fall är det alltså 

möjligt att en ansökan skulle fått avslag, om inga andra brister påträffats, med 

anledning av att etableringen av friskolan hade inneburit påtagliga negativa följder 

för det kommunala skolväsendet.138 

  

                                                 
134 Angelov & Edmark, s. 37. 
135 Skolinspektionens äldre tillståndsstatistik, https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-

tillstand-fristaende-skolor/Aldre-tillstandsstatistik/. Besökt 2017-03-05. 
136 Angelov & Edmark, s. 37. 
137 A. a. s. 37.  
138 A. a. s. 37.  

https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-tillstand-fristaende-skolor/Aldre-tillstandsstatistik/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-tillstand-fristaende-skolor/Aldre-tillstandsstatistik/
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5 Kommunen och skolan 

5.1 Privat-offentlig samverkan 

När den borgerliga regeringen tillträdde 1991 proklamerade den en så kallad val-

frihetsrevolution inom välfärdssystemet och genomförde en rad ändringar för att 

underlätta privat samverkan i den offentliga verksamheten.139 Många av de lag-

ändringar som genomfördes syftade till att på flera områden ge kommunerna 

uttryckligt lagstöd för att sluta avtal med privata aktörer om att utföra kommunens 

uppgifter.140 Det är därför inte ovanligt att kommuner idag lämnar uppgifter, som 

ingår i den kommunala verksamheten, till privata aktörer. Det är inte heller 

konstigt att dessa privata aktörer gör vinst i samband med genomförandet av en 

kommunal uppgift. Detta är bland annat vanligt förekommande när kommuner 

lämnar entreprenader att utföras av privata byggföretag som gör vinst på 

entreprenaderna. Det kan röra sig om entreprenader där kommunen avser att bygga 

ett kommunalt badhus eller asfaltera en väg. 

     En kommun har en skyldighet att erbjuda skolundervisning till de skolpliktiga 

barnen som finns folkbokförda i kommunen. Utifrån det ovanstående reson-

emanget om att kommuner lämnar kommunala uppgifter till privata aktörer, kan 

det därför inte verka så underligt att privata aktörer erbjuder utbildning genom 

friskolor och gör det på bekostnad av den kommunala skolpengen och till och med 

kan göra vinst på detta. Det finns dock en stor skillnad mellan det fall när 

kommunen lämnar ett entreprenadprojekt åt ett byggföretag och det fall när en 

friskola etablerar sig i en kommun. Den stora skillnaden ligger i att kommuner 

självständigt väljer att avhända sig uppgiften och överlämna entreprenaden till 

byggföretaget, men har inget att säga till om när en friskola vill öppna i kommunen. 

En etablering av en friskola sker utan kommunens initiativ. Den möjlighet till 

påverkan kommuner ges är möjligheten att yttra sig när en friskola ansöker om att 

öppna i kommunen. För att Skolinspektionen, med grund i kommunens utlåtande, 

inte ska godkänna en ansökan om etablering av friskola krävs det att den berörda 

                                                 
139 Madell & Indén, Offentlig-Privat Samverkan, s. 16. 
140 A. a. s. 16. 
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kommunen ska kunnat visa påtagliga negativa följder. Som redovisat ovan har 

kriteriet ”påtagliga negativa följder” inte vidare utvecklats och inte heller under 

vilka former en sådan redovisning ska göras. Skolverkets och Skolinspektionens 

studier visar att avslag på ansökningar med anledning av kommunernas utlåtanden 

varit väldigt ovanliga och oftast har kommunernas avstyrkande inte tagits i 

bedömningen då utredningarna varit för kortfattade. Även om kommunerna kunnat 

visa på betydliga bestående kostnader, vilket är en av de faktorer som i förarbetena 

anges kan utgöra en påtaglig negativ följd, ska Skolinspektionen göra en 

helhetsbedömning. Detta innebär att även om kommunen gjort sitt jobb och visat 

att friskoleetableringen ekonomiskt kommer påverka kommunen väsentligt så 

räcker det inte. Det finns inte någon närmare vägledning i hur ett kommunalt 

yttrande ska utformas eller vilka krav som behöver uppnås för att kunna visa att 

friskolan kommer gör mer nytta än skada i den kommunala skolverksamheten. 

Kommunernas reella möjlighet till påverkan i ansökningsprocessen för en friskola 

är nästintill obefintlig.  

     Har Skolinspektionen godkänt en etablering av en friskola trots avrådan från 

kommunen, har den berörda kommunen möjligheten att överklaga Skol-

inspektionens beslut. Ett exempel på detta är när Gävle kommun överklagat Skol-

verkets beslut (tidigare var Skolverket behörig myndighet att besluta om 

godkännande av friskolor) om godkännande av en fristående gymnasieskola.141 

Frågan i målet var om Gävle kommun kunde visa att etableringen medförde 

påtagliga negativa följder för det kommunala skolväsendet. Gävle kommun 

anförde att den aktuella friskolan erbjöd en engelskspråkig inriktning, en inriktning 

som Gävle kommun redan erbjöd vilket innebar att friskoleetableringen inte skulle 

bidra till en breddning av utbildningsutbudet.142 När det gällde efterfrågan låg 

                                                 
141 KamR 4287–08. 
142 KamR 4287–08, s. 2. I förarbetena till den tidigare skollagen framgick det att vid bedömningen av 

eventuella negativa följder borde beaktas bland annat om etableringen av en fristående gymnasieskola 

medförde att kommunens möjligheter att erbjuda alla inriktningar av ett nationellt program kraftigt be-

gränsades eller om förutsättningarna för ett program helt rycktes undan, om den fristående gymnasieskolan 

tillförde något till det samlade utbildningsutbudet samt vilka ekonomiska konsekvenser som etableringen 

fick för skolväsendet i regionen. Vidare anges att bedömningen ska ske på lång sikt, och att det ankommer 

på lägeskommunen att påvisa att de negativa följderna är så påtagliga att bidrag inte skall ges, se prop. 

1985/86:200, s. 59 f.  
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söktrycket på det Internationella Programmet på det kommunala gymnasiet något 

i underkant och alla elever som sökte Internationella Programmet som sitt 

förstahandsval kom in.143 Något behov av att utöka antalet platser förelåg således 

inte.144 Gävle kommun anförde även att en nyetablering skulle leda till en 

överetablering sett sammantaget med det sjunkande antalet gymnasieelever i 

Gävle.145 Kammarrätten avslog Gävle kommuns överklagan och anförde att det 

inte gick vare sig med stöd av den presenterade konsekvensanalysen eller av övrig 

utredning i målet, att med önskad tydlighet urskilja vilka utbildningsmässiga och 

ekonomiska konsekvenser som etablering av den fristående skolans gymnasie-

utbildning har för kommunen och regionen i stort.146   

     Ett annat exempel där en kommun överklagat beslut om godkännande av fri-

skola är när Torsby kommun överklagade Skolverkets beslut avseende förskola 

och grundskola.147 Även här var frågan om Torsby kommun kunde visa att 

etableringen medförde påtagliga negativa följder för det kommunala skolväsendet. 

Torsby kommun anförde att Skolverkets beslut innebar att kommunens ekonomi 

skulle påverkas negativt, då nyetableringen skulle medföra en kostnadsökning om 

2,4 miljoner kronor och att detta i sin tur skulle få negativa följdverkningar på den 

övriga kommunala skolverksamheten.148 Kommunen hade redan börjat rational-

isera den kommunala skolorganisationen och beslutat att avveckla en skola på 

grund av att det kraftigt sjunkande elevantalet i ett rektorsområde.149 Elevantalet 

hade även sjunkit i övriga kommunen under de senaste åren och prognosen var ett 

fortsatt sjunkande elevantal.150 Mot bakgrund av detta hade kommunen beslutat att 

koncentrera skolverksamheten till två specifika områden i kommunen för att på 

detta sätt kunna upprätthålla kvalitén på utbildningen.151 Skulle en friskola öppna 

                                                 
143 KamR 4287–08, s. 2. 
144 KamR 4287–08, s. 2. 
145 KamR 4287–08, s. 2. 
146 KamR 4287–08, s. 7. 
147 RÅ 2008 ref. 4. 
148 RÅ 2008 ref. 4, s. 1. 
149 RÅ 2008 ref. 4, s. 1. 
150 RÅ 2008 ref. 4, s. 1.  
151 RÅ 2008 ref. 4, s. 1. Kommunen anförde även att Skolverket år 2005 behandlat en motsvarande ansökan 

och då beslutat att inte bevilja friskolan kommunalt bidrag. Ärendet överklagades och länsrätten fastställde 

Skolverkets beslut. I och med att förutsättningarna inte ändrats ansåg Torsby kommun att det var anmärk-

ningsvärt att Skolverket nu hade ändrat uppfattning. 
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i kommunen skulle detta innebära att ytterligare en eller flera skolor skulle behöva 

avvecklas.152 Länsrätten153 angav att elevprognosen för den aktuella friskolan var 

god och att vid en helhetsbedömning av vad som framkommit i utredningen var 

det inte visat att den i målet godkända friskolan med förskoleklass skulle innebära 

så påtagliga negativa följder för kommunen.154  

     Dessa två rättsfall illustrerar svårigheten kommuner möter när en kommun inte 

önskar en fristående skolverksamhet i kommunen. Gällande fallet med Gävle 

kommun konstaterar Kammarrätten endast att Gävle kommun inte kunnat påvisa 

påtagliga negativa följder för den kommunala skolorganisationen, att den 

presenterade konsekvensanalysen och den övriga utredningen i målet, inte kunde 

med önskad tydlighet urskilja vilka utbildningsmässiga och ekonomiska konse-

kvenser som etablering av den fristående skolans gymnasieutbildning har för 

kommunen och regionen i stort. Frågan som går att ställa sig är om Kammarrätten 

avslagit överklagan på grund av att det inte gått att urskilja konsekvenserna 

karaktärmässigt – baserade sig avslaget på att Gävle kommun inte var tillräckligt 

tydlig med att särskilja de olika negativa konsekvenserna? Det vore dock underligt 

om avslaget grundade sig i detta, då det är logiskt att utgå ifrån att domstolen gör 

en helhetsbedömning avseende de konsekvenser som en etablering av en friskola 

medför. En helhetsbedömning såsom Skolverket (numera Skolinspektionen) gör. 

I fallet med Torsby kommun ansåg Länsrätten att den sökande friskolan kunnat 

visa på en erforderlig elevprognos. Detta trots att Torsby kommun visat underlag 

på sjunkande elevantal och en sjunkande elevprognos, vilket krävt att kommunen 

behövt rationalisera sin skolorganisation. Länsrätten förklarar inte vidare på vilket 

sätt dessa olika elevprognoser skiljer sig åt och varför elevprognosen som friskolan 

lämnar är mer tillförlitlig.  Kostnadsökningen om 2,4 miljoner och den överhäng-

ande risken att flera kommunala skolor skulle behöva avvecklas, är inte av avgör-

ande karaktär.  

                                                 
152 RÅ 2008 ref. 4, s. 2. 
153 Kammarrätten fastställde endast Länsrättens dom och målet kom inte att prövas i Regeringsrätten av 

förvaltningsprocessrättsliga skäl, se RÅ 2008 ref. 4, s. 3 f.  
154 RÅ 2008 ref. 4, s. 2. 
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     Syftet med rättspraxis är att vara vägledande avgöranden som visar hur rätten 

ska förstås i enskilda problematiska fall.155 Tyvärr är den praxis som finns tillhanda 

avseende etableringen av friskolor tämligen kortfattad och den bedömning som 

domstolarna gör snarare kan betraktas som av skönsmässig karaktär. Kommuner 

har givits ett instrument för att kunna påverka etableringen av friskolor i 

kommunen och det är kommunutlåtanden. Det är genom dessa som kommunerna 

ska kunna styrka rekvisitet påtagliga negativa följder. Detta rekvisit kan sedan 

användas av kommuner om det väljer att överklaga Skolinspektionens beslut om 

godkännande av friskolor. Utifrån förarbetena finns det inte mycket konkret 

vägledning i hur rekvisitet ska förstås och de förtydliganden som praxis syftar till 

att ge är tyvärr tämligen bristfällig. Det är beklagligt att rättsläget är så men det 

styrker bara min uppfattning om att kommunernas reella möjlighet till påverkan av 

friskoleetablering är nästintill obefintlig. 

     Även om det inte går att påvisa påtagliga negativa följder, som de är avsedda i 

lagens mening, innebär det inte att kommuner inte kan påverkas väsentligt av en 

friskoleetablering i kommunen. Erfarenheter av friskolor talar för att det många 

gånger inneburit att kommuner sammantaget fått ökade kostnader för såväl lärare 

som lokaler. Detta genom att kostnaden för lokaler eller lärare inte kan fördelas 

mellan fler elever och att kostnaden för lärare per elev därmed blir högre. Detta 

lämnar mindre ekonomiskt utrymme för skolan att kunna investera medel i andra 

aspekter i skolverksamheten. Dessa kostnadsökningar är framförallt före-

kommande i befolkningstäta områden där fristående skolor har en marknad som 

leder till överetablering av friskolor.156 Vidare innebär kommunernas nästintill 

obefintliga utrymme att påverka friskolors etablering att kommunernas möjlighet 

att kunna planera skolverksamheten i ett långsiktigt perspektiv begränsas. Om en 

elev byter från en kommunal skola till en friskola, mellan ett läsår till ett annat – 

har den kommunala inte lika mycket medel att driva skolan, då kostnaderna måste 

fördelas mellan färre elever och de ovannämnda kostnadsökningarna uppstår. Låt 

                                                 
155 Samuelsson & Melander, s. 39. 
156 Fritzon, Heléne, Kommunaliseringen av skolan: vem vann – egentligen? s. 201 f. 
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mig exemplifiera: en kommun vill bygga en ny skolbyggnad eller renovera en be-

fintlig. Kostnaden för denna nybyggnation eller renovering behöver logiskt sett 

spridas på flera år. En kommun kan dock inte planera kostnaden för denna eller 

veta huruvida det är ekonomiskt hållbart då kommunen inte vet vilket elevunderlag 

som de kommer ha de närmsta åren. Denna ekonomiska ovisshet som den 

kommunala skolan möter, begränsar kommunen att kunna göra kvalitativa 

satsningar i skolan som kan bäras ekonomiskt under en längre tid. Hur ska den 

kommunala skolan kunna ge kvalitet i sin utbildning om kommunen inte får de 

tillräckliga instrumenten? Visserligen drabbas friskolor av samma svårighet av att 

kunna planera långsiktigt, men den stora skillnaden är att genomförandet av en 

friskola sker frivilligt av den enskilda huvudmannen, vilket inte är fallet med kom-

munen. För oaktat existensen av friskolor i en kommun har kommunen en absolut 

skyldighet att erbjuda grundskoleutbildning för elever folkbokförda i kommunen.  

 

 

5.2 Kommunala självstyret 

Bland det underlag som studerats för genomförandet av denna uppsats har 

förhållandet mellan stat och kommun inte berörts i någon mening, vare sig i 

sammanhang med kommunaliseringen av skolan eller med friskolereformen. 

Diskuteras kommunaliseringen av skolan går det att konstatera att kommunali-

seringen innebar ett ingrepp i det kommunala självstyret, då staten överlämnade 

ansvaret för genomförandet av skolan till kommunerna. Staten tvingade 

kommunerna att ansvara för skolväsendet. Den avsedda konsekvensen av kommu-

naliseringen var att expandera kommunernas verksamhetsområden och även om 

detta innebar ett ingrepp, är det enligt min uppfattning en reform som gick i linje 

med det kommunala självstyret. Det finns inget inom institutet kommunalt själv-

styre som hindrar staten från att överlämna uppgifter till en kommunal nivå, så 

länge det sker inom de av lagen tillåtna ramarna. I och med kommunaliseringen av 

skolan lämnades det praktiska genomförandet av skolan till kommunerna och den 

övergripande ramen till staten. Min uppfattning är att det faktum att staten fick 

uppgiften att sätta ramen för skolan, inte inkräktade på det kommunala självstyret. 
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Att staten sätter ramarna för hur kommunerna får bedriva den verksamhet lagen 

tilldelat dem är inget konstigt. Detta är fallet vid exempelvis lagstiftning om 

bygglov eller socialtjänst. Det är kommuner som beslutar om dessa angelägen-

heter, men de måste hålla sig till de av staten stiftade ramarna.  

     I förarbetena som föregick de beslut avseende friskolor som fattades under 

1980-talet diskuterades det huruvida godkännande av fristående skolor skulle 

göras av kommunernas skolstyrelser eller om beslutet skulle tas av en central 

myndighet. Skäl som anfördes för att beslutet skulle lämnas till en central 

myndighet var att det var angeläget att det skulle finnas en så enhetlig prövning 

avseende fristående skolor som möjligt över hela landet.157 Men mot bakgrund av 

att skolverksamhetens organisering i större utsträckning hade lämnats över till 

kommunerna, ansåg man att beslutet borde stanna hos dem.158 Man ansåg även att 

skolstyrelserna hade de bästa förutsättningarna för att skaffa sig information och 

kunskap om underlaget till grund för beslut om godkännande av skola.159 Det 

angavs att det är skolstyrelsen i kommunen som får anses vara den skolmyndighet 

som hade de bästa förutsättningarna att informera sig om och bedöma de faktiska 

förhållandena beträffande fristående skolor i kommunen.160 Dessa argument 

verkar inte ha beaktats när den borgerliga regeringen valde att lämna besluts-

fattandet avseende godkännande av friskolor till Skolverket och sedermera till 

Skolinspektionen.  

     Ovan har jag konstaterat att kommunaliseringen av skolan, enligt min 

uppfattning, varit en reform förenlig med det kommunala självstyret. Jag har dock 

svårt att se förenligheten mellan friskolereformen och det kommunala självstyret. 

Jag vill framföra att det inte är det faktum att fristående skolor bedrivs av privata 

aktörer som gör det oförenligt med det kommunala självstyret. Som beskrivit i det 

föregående avsnittet är det inte ovanligt att det finns en privat-offentlig samverkan 

gällande kommunala uppgifter. Vad som är oförenligt med det kommunala 

självstyret är hur lagstiftaren valt att friskolor ska etablera sig i det svenska 

                                                 
157 Prop. 1982/83:1, s. 26. 
158 A. prop. s. 26. 
159 A. prop. s. 26.  
160 A. prop. s. 27. 
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samhället, utan någon reell möjlighet för kommuner att påverka etableringen av 

dessa – trots att den praktiska utformningen av skolan helt lämnats till kom-

munerna. Friskolereformen har gjorts helt utan hänsyn till det kommunala 

självstyret. Friskolor bedrivs inte endast med kommunala medel utan beslutet att 

få bedriva skolan tas av en statlig myndighet, utan någon påverkan från den 

berörda kommunen. När en friskola godkänts av Skolinspektionen (tidigare 

Skolverket) meddelas kommunen, som sedermera får dela på den kommunala 

skolbudgeten. Detta är enligt min mening ett väldigt stort statligt ingrepp i den 

kommunala skolverksamheten, som lämnats helt till kommunerna att utforma. 

Studeras de förarbeten som föregått friskolereformen diskuterar lagstiftaren bland 

annat vad som krävs för att en friskola kan bli godkänd och därmed kunna få 

offentlig finansiering. Det anförs att det avgörande för godkännande av en friskola 

är möjligheten för en elev att kunna fullgöra sin skolplikt där. Det anges vidare att 

det är Skolverket (senare Skolinspektionen) som är behörig myndighet för 

godkännande av friskolor, då det är viktigt att ha en enhetlig hantering av 

friskolor.161 Argumentet om att det ska finnas en nationell enhetlig hantering av 

friskolor är visserligen ett gott acceptabelt argument varför beslutet ska ligga på 

en statlig myndighet – men det finns inget argument till varför kommuner inte ska 

få beredas möjlighet att få påverka en sådan etablering i kommunen. Att 

kommuner de facto inte får påverka etableringen av friskolor samt det väsentliga 

ingrepp som friskolor kan vara i kommuner, talar mot att beslutanderätten ska ligga 

på statlig nivå. I förarbetena till friskolereformen diskuterades inte den påverkan 

en kommun skulle behöva handskas med när en friskola skulle etablera sig i 

kommunen. Inte heller diskuterades lämpligheten i att Skolverket ska godkänna 

friskolor, framför allt mot bakgrund av den påverkan kommuner utsätts för i och 

med en friskoleetablering. Mot bakgrund av att en omfattande reform i och med 

kommunaliseringen av skolan precis genomförts, hade det varit lämpligt att i alla 

fall haft ett reflekterande avsnitt i förarbetena som berört relationen kommuner-

friskolor. Det mest önskvärda hade dock varit om den borgerliga regeringen hade 

                                                 
161 Prop. 1991/92:95, s. 11 f. 
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väntat med att genomföra ytterligare en omfattande reform i den svenska skolan 

och avvaktat och studerat effekterna av kommunaliseringen av skolan först.  

     Då historien talar om för oss att det inte förhåller sig så, utan att den borgerliga 

regeringen inte väntade med att genomföra friskolereformen, hade det varit 

önskvärt att en mer omfattande och reflekterande analys avseende det statliga 

beslutsfattandet och den kommunala påverkan hade förts. Om diskussion kring 

beslutsfattande avseende friskolor redan förts under 1980-talet, är det väldigt 

märkvärdigt att det inte tagits upp i och med friskolereformen. För de argument 

som lyfts under 1980-talet är enligt min uppfattning lika aktuella i början av 1990-

talet som när reformen genomfördes.  

     I och med kommunaliseringen avsåg lagstiftaren att behålla statliga styrmedel 

såsom tillsyn, meritvärdering vid tillsättning av lärare, målformulering i läro-

planerna, uppföljning och utvärdering, lärarutbildning, nationellt motiverad fort-

bildning samt de specialdestinerade statsbidragen till skolan.162 Med anledning av 

skiftet till borgerlig regering som ägde rum kort efter kommunaliseringsreformen 

togs dessa styrmedel bort eller förändrades i grunden.163 Det går inte att bortse från 

att kommunaliseringen av skolan var en reform som appellerade både högern och 

vänstern. För högern var den offentliga sektorn byråkratisk och kostsam. För 

vänstern var den odemokratisk och behövde decentraliseras. Mot bakgrund av 

detta kanske det inte är förvånande att den borgerliga regeringen valde att skära 

ner de statliga styrmedlen för att minska på de administrativa kostnaderna. Stöd 

för detta skulle kunna hittas i att med kommunaliseringen avsågs det att starkt 

minska den statliga inblandningen. Att beslut om godkännande av friskolor 

lämnades till en statlig myndighet, går dock inte i linje med syftena bakom 

kommunaliseringen eller högerns strävan till att inte ha byråkratiska statliga 

administrativa kostnader. Det går lättare att förstå friskolereformen om man 

bortser från kommunaliseringen, de decentraliseringsprocesser som förevarit och 

endast ser friskolereformen som en högerpolitisk reform i den borgerliga 

regeringens valfrihetsrevolution inom välfärdssystemet. Även om det skulle varit 

                                                 
162 Lewin, Kommunaliseringen av skola är ett misslyckande. http://www.dn.se/debatt/kommunaliseringen-

av-skolan-ar-ett-misslyckande/. Besökt 2016-12-10. Se även Stenlås, s. 68. 
163 Lewin och a. a. s. 68. 

http://www.dn.se/debatt/kommunaliseringen-av-skolan-ar-ett-misslyckande/
http://www.dn.se/debatt/kommunaliseringen-av-skolan-ar-ett-misslyckande/
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mer konsekvent att låta beslutanderätten ligga på kommunerna där friskolor önskat 

etablera sig, fanns den överhängande risken att kommuner med vänsterpolitisk 

majoritet inte hade låtit friskolor etablera sig i dessa kommuner. Denna risk skulle 

innebära att friskolereformen inte kunnat få den nationella spridning som önskats. 

I kapitel 2.2 redogörs för att det kommunala självstyret innebär att kommunen 

självständigt inom vissa ramar har fri bestämmanderätt, men att denna handlings-

frihet ofta hamnar i konflikt med de statliga kraven på kommunerna. Kommunerna 

kan därför vara ofrivilliga instrument för statliga reformer, som tenderar att 

inskränka det kommunala självstyret. Utifrån detta resonemang kan man dra slut-

satsen att friskolereformen de facto var en reform som kommunerna fick verka 

som ofrivilliga instrument för.  

     I debatten som förevarit efter kommunaliseringen av skolan nämns bland annat 

att kommunerna varit dåligt förberedda för det nya ansvaret som reformen burit 

med sig och att kommunerna efter kommunaliseringen inte fått det stöd av 

Skolverket som de hade behövt.164 Skolverket anförde att decentraliseringen 

innebar att kommunerna hade ansvaret och att staten skulle stanna vid ”kommun-

gränsen” och inte längre komma med pekpinnar.165 Det är under all kritik att 

Skolverket, som var det beslutande organet avseende friskolor vid friskole-

reformens genomförande, vägrat ge dem stöd.166 Friskolor som placerar sig utifrån 

fritt tycke och smak, men som kommuner sedermera blir tvungna att dela den 

kommunala skolbudgeten med.  

 

 

5.3 Föräldrarnas val 

Syftet bakom friskolereformen var kunna ge föräldrar en realistisk möjlighet att ge 

sina barn en alternativ skolgång. Av denna anledning behövde det tillförsäkras att 

den möjligheten i allt väsentligt uppfylldes på samma villkor och ekonomiska 

förutsättningar som om de hade valt en kommunal skola. Visserligen finns det 

                                                 
164 Lewin. 
165 Lewin. Se även Stenlås, s. 83. 
166 Initialt hade Skolverket beslutanderätten avseende etablering av friskolor, en beslutanderätt som seder-

mera lades på Skolinspektionen.  
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studier som visar att om det skulle vara upp till kommunerna att besluta skulle 

friskolor inte kunna etablera sig i kommuner med vänsterpolitisk majoritet.167  

     Vi utgår från ett fiktivt scenario där det är upp till kommunen, ytterst till 

kommunfullmäktige, att besluta huruvida en friskola får etablera sig i 

kommunen.168 Visserligen skulle det vara beklagligt att ett beslut som riksdagen 

fattat – i detta fall att friskolor ska kunna få fullgod ekonomisk möjlighet att kunna 

bedriva skolverksamhet – inte är möjligt att genomföra i varje kommun då 

kommunen är politisk färgad åt ena hållet. Men man får dock inte glömma att det 

är befolkningen i kommunen som röstat fram den politiska majoriteten i 

kommunen, den majoritet som beslutar i kommunfullmäktige. Är det så att 

kommunmedborgarna inte är nöjda med att politikerna beslutat att inte ha 

fristående skolverksamhet i kommunen, kan de inför nästa val byta den politiska 

majoriteten för en som är för friskolor. Ett sådant fiktivt scenario skulle vara med 

i linje med det kommunala självstyret.  

     Valfrihet och etablering är varandras förutsättning. För att kunna uppfylla den 

realistiska möjligheten att ge föräldrar möjligheten att ge en alternativ skolgång, 

såg lagstiftaren till att även rätten att välja skola fanns.169 Skulle det finnas 

föräldrar i en kommun som verkligen skulle vilja ge sina barn utbildning genom 

den fristående skolan, men som inte kan göra det i sin hemkommun då 

kommunfullmäktige så beslutat det, finns möjligheten att vända sig till en annan 

kommun där en friskola finns. Genom det fria skolvalet ges föräldrar och elever 

rätten att välja den skola de önskar (i mån av plats självfallet), även inom det 

                                                 
167 Angelov & Edmark och Friskolornas riksförbund, Hur skulle ett kommunalt veto slagit 2014?, s. 1 f. 

http://www.friskola.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=32dee3e9-dc9b-48ee-8938-

bf7de2d5fca4&FileName=Kommunalt+veto.pdf. Besökt 2017-03-12. 
168 I realiteten skulle detta fiktiva scenario kunna vara utformat på det sättet att den enskilda huvudmannen 

som önskar öppna en friskola vänder sig direkt till lägeskommunen med sin ansökan och om kommunen 

godkänt ansökan, rapporterar kommunen till Skolinspektionen. Skolinspektionen skulle kunna ha uppgiften 

om att dubbelkolla huruvida kraven för en friskola är uppfyllda och godkänna friskolan på en ”statlig nivå” 

och därefter utöva tillsyn över friskolan. På detta sätta skulle både den berörda kommunen ha en avgörande 

roll i beslutsprocessen avseende etableringen av den fristående skolan och det skulle kunna hållas en 

nationell enhetlig hantering av friskolor. Ett annat alternativt är kommunalt veto, det vill säga att istället för 

kommunala utlåtanden ersätts det med ett kommunalt veto. Båda alternativen uppnår syftet med att göra 

kommuner delaktiga i beslutsfattandet, men det första alternativet är nog mer kostnadseffektivt, då den 

statliga inblandningen kommer in i ett senare skede och endast om kommunen godkänt en friskole-

etablering.  
169 Prop. 1992/93: 230, s. 3.  

http://www.friskola.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=32dee3e9-dc9b-48ee-8938-bf7de2d5fca4&FileName=Kommunalt+veto.pdf
http://www.friskola.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=32dee3e9-dc9b-48ee-8938-bf7de2d5fca4&FileName=Kommunalt+veto.pdf
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offentliga skolväsendet. Elever måste alltså inte gå till vare sig kommunala eller 

fristående skolor belägna i sin hemkommun.  

     En viktig utgångspunkt är att det är genom kommunen och det kommunala 

självstyret som medborgarna ges möjlighet att delta i de lokala offentliga 

angelägenheterna. Genom kommunen kan den lokala befolkningen besluta om sina 

lokala angelägenheter – syftet med det kommunala självstyret är att makten ska 

komma närmare folket. Syftet med kommunaliseringen av skolan var att låta 

skolan vara anpassningsbar till de lokala behoven. Genom att låta verksamheten 

planeras på lokal nivå kunde detta syfte uppnås. Även om kommunaliseringen av 

skolan innebar ett visst ingrepp i det kommunala självstyret, går det att säga att 

makten över skolan kom närmare folket och de lokala behoven. Från denna 

utgångspunkt kan man säga att kommunaliseringen av skolan varit förenlig med 

det kommunala självstyret. Detta då syftet med det kommunala självstyret är att 

låta makten över samhället komma närmare medborgarna. Friskolereformen kan 

däremot inte ses förenlig med det kommunala självstyret. En friskola innebär ett 

väsentligt ingrepp i den kommunala skolorganisationen. Genom att kommunen på 

ett faktiskt plan inte kan påverka i beslutsprocessen och inte heller påverka 

utformningen av friskolans organisation, tas makten från kommunmedborgarna. 

Den möjlighet att påverka skolorganisationen som givits kommunmedborgarna 

genom kommunaliseringen av skolan har i väsentlig del tagits bort genom 

friskolereformen. För det första kan kommuner inte planera sin skolverksamhet, 

vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt, fritt från beaktandet av friskolor. För det 

andra får kommunen (eller kommunmedborgarna) inte möjligheten att påverka den 

fristående skolverksamheten när den väl etablerat sig i kommunen, då 

genomförandet av friskolan bestäms av den enskilda huvudmannen som driver 

skolan.170  

         

 

                                                 
170 Kommunmedborgare har en viss möjlighet att påverka den fristående skolans verksamhet och det är 

genom att inte placera sina barn där. Denna möjlighet till påverkan uppstår dock efter att en etablering 

godkänts av Skolinspektionen.  
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5.4 Likvärdighet 

I de förarbeten som föregått kommunaliseringen och friskolereformen har 

slagorden varit en likvärdig skola. Det är omöjligt att utröna om en likvärdig skola 

hade kunnat uppnås om endast kommunaliseringen av skolan hade genomförts och 

inte friskolereformen. Däremot ställer jag ställer mig tveksam till om en likvärdig 

skola hade uppnåtts genom kommunaliseringen. Detta då studier som gjorts under 

decentraliseringsprocessen under 1980-talet, redan då pekat på stora skillnader 

som uppkommit mellan kommuner avseende ekonomiska insatser och ambitioner 

– något som äventyrade skolans likvärdighet genom landet. I och med kommuna-

liseringen av skolan ingick skolan i den allmänna kommunala budgeten där den 

kom att börja konkurrera om prioriteringar med all övrig kommunal verksamhet. 

Då syftet med kommunaliseringen var att låta skolan anpassa sig efter de lokala 

behoven och förutsättningarna, kan man säga att denna ekonomiska ojämlikhet 

mellan skolorna kunde balanseras mot möjligheten för kommunerna att kunna 

skapa en lokalanpassad skola. Detta hade möjligtvis kunnat uppnås över tid och 

med hjälp från de statliga styrinstrument som var avsedda att finnas tillhands för 

kommunerna efter kommunaliseringen. Lägger man dock in en tredje aktör i skol-

landskapet – friskolan – kan jag inte se hur likvärdigheten hade kunnat uppnås på 

ett bättre sätt. För det första kan en nyetablering av en friskola innebära en 

överetablering av friskolor i kommunen vilket innebär kostnadsökningar. Dessa 

kostnadsökningar kan leda till att kommuner måste avveckla skolor eller skolor 

med överkapacitet som därmed innebär att de medlen som används i den 

kommunala skolorganisationen inte kan användas effektivt.171 Lägeskommunen 

kan inte heller påverka hur utbildningen i friskolan genomförs.  

     Slutligen vill jag belysa att de skäl som anförts för att beslutande rätten ska 

ligga på statlig nivå är att det ska finnas en enhetlig nationell hantering av friskolor. 

                                                 
171 Instruktion till ansökan för nyetableringen 2017, s. 5. Skolinspektionen anger i denna ansöknings-

information att om elevprognosen baseras på elever vid en befintlig kommunal skola som ska läggas ner 

bör den sökande redogöra hur ansökningsförfarandet för dessa elever kommer att se ut. Beslut om 

godkännande verkar alltså inte inverkas i särskild stor utsträckning över att det kommunala skolväsendet 

påverkas i sådan omfattning att de måste avveckla skolor. Denna uppfattning finner även stöd i RÅ 2008 

ref. 4. 
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Jag har dock svårt att se den enhetliga hanteringen av friskolor i det större pers-

pektivet. Det bidrag friskolor får kommer från kommunerna och storleken på 

bidraget är beroende på vilken kommun friskolan är belägen. Detta på grund av att 

storleken på skolpengen är olika från kommun till kommun. Skulle man utgå från 

det fiktiva scenariot där kommuner får besluta om etableringen av friskolor, anförs 

det som argument mot detta att jämlikheten för skolan hotas och att bostadsorten 

skulle bli ännu mer avgörande för kvaliteten i utbildningen.172 Jag anser dock att 

likvärdigheten redan är hotad och att låta kommuner besluta i frågan om etable-

ringen av friskolor i alla fall skulle vara förenlig med det kommunala självstyret 

och de bakomliggande syftena med kommunaliseringen av skolan.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
172 Se bland annat Hamilton, Kommunal skolveto ökar ojämlikheten, 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommunalt-skolveto-oekar-ojaemlikheten-14821. Besökt 2017-03-

12 och Sirén, Kommunalt veto mot friskolor ökar klyftorna, http://www.dn.se/debatt/kommunalt-veto-

mot-friskolor-okar-klyftorna/. Besökt 2017-03-12. 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommunalt-skolveto-oekar-ojaemlikheten-14821
http://www.dn.se/debatt/kommunalt-veto-mot-friskolor-okar-klyftorna/
http://www.dn.se/debatt/kommunalt-veto-mot-friskolor-okar-klyftorna/
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6 Avslutning 

Under efterkrigstiden genomfördes en rad skolreformer under stark statlig styrning 

och år 1962 infördes grundskolan. Den statligt styrda skolan ansågs dock vara 

oflexibel och det var svårt att anpassa skolan och utbildningen till varierande lokala 

behov. Kommunaliseringen av skolan under början av 1990-talet innebar att det 

praktiska genomförandet av skolan helt överlämnades till kommunerna. Syftet 

med reformen var att kommunerna skulle kunna anpassa skolan och utbildningen 

utefter de lokala behoven och förutsättningarna.  

     I och med friskolereformen kunde fristående skolor erhålla ekonomiska bidrag 

på i stort sett samma villkor som kommunala skolor. Även om det är kommunala 

medel som används för att bedriva den fristående skolverksamheten, är det den 

statliga Skolinspektionen (tidigare Skolverket) som beslutar om godkännande av 

friskolor. Etableringen sker även fritt utifrån den fristående skolans tycke och 

smak.  

     Kommunala bidrag för den ansökande friskolan kan nekas om etableringen 

skulle innebära påtagliga negativa följder för det kommunala skolväsendet. Det är 

dock upp till den berörda kommunen att påvisa att friskoletableringen kommer 

innebära påtagliga negativa följder. Skolverkets och Skolinspektionens studier 

visar att avslag på ansökningar med anledning av kommunernas utlåtanden varit 

väldigt ovanliga och oftast har kommunernas avstyrkande inte tagits med i 

bedömningen då utredningarna varit för kortfattade. Det finns dock inte någon 

närmare vägledning för hur ett kommunalt utlåtande ska utformas eller vilka krav 

som behöver uppnås för att kunna påvisa påtagliga negativa följder, vare sig i den 

gamla eller nya skollagen eller förarbetena till dessa. Inte heller den praxis som 

finns i frågan ger någon närmare vägledning, då domstolarnas resonemang är 

tämligen kortfattade och närmast av skönsmässig karaktär. Kommunernas reella 

möjlighet till påverkan av friskoleetableringen är alltså nästintill obefintlig.  

     Även om kommunen inte kan påvisa negativa konsekvenser så som de är 

avsedda i lagens mening innebär det inte att kommuner inte kan påverkas 

väsentligt av en friskoleetablering i kommun. Erfarenheter av friskolor talar för att 
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det många gånger inneburit ökade kostnader för kommunerna eftersom de tvingats 

betala pengar till friskolan innebärande att de medel som används i det kommunala 

skolväsendet inte kan användas lika effektivt.  

     Uppsatsen syftade till att studera förenligheten mellan det kommunala 

självstyret, kommunaliseringen av skolan och friskolereformen. En viktig 

utgångspunkt är att det är genom kommunen och genom det kommunala självstyret 

som medborgarna ges möjlighet att delta i de lokala offentliga angelägenheterna. 

Genom kommunen kan den lokala befolkningen besluta om sina lokala angelägen-

heter – makten kommer närmare folket. Syftet med kommunaliseringen av skolan 

var att låta skolan vara anpassningsbar till de lokala behoven. Genom att låta verk-

samheten planeras på lokal nivå kunde detta syfte uppnås. Även om kommunali-

seringen av skolan innebar ett ingrepp i det kommunala självstyret, då staten 

tvingade kommunerna att ansvara för skolorganisationen, går det att säga att 

makten över skolan kommit närmare folket och de lokala behoven. Från denna 

utgångspunkt kan man säga att kommunaliseringen av skolan varit förenlig med 

det kommunala självstyret.  

     En friskola innebär ett väsentligt ingrepp i den kommunala skolorganisationen. 

Detta genom att kommunen på ett faktiskt plan inte kan påverka beslutsprocessen 

och inte heller kan påverka utformningen av friskolans verksamhet. Genom att 

man inte givit kommunerna någon reell möjlighet påverka etableringen av 

friskolor, har man därigenom tagit makten från kommunmedborgarna, trots att den 

praktiska utformningen av skolan helt lämnats till kommunerna. Mot bakgrund av 

detta är friskolereformen inte förenlig med det kommunala självstyret.  

     Sammantaget är friskolereformen inte en konsekvent reform vare sig sett mot 

bakgrund av det kommunala självstyret eller kommunaliseringen av skolan. 
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